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Framsidesbilden:EttalsterfrånenavdekreativagruppernaunderenkonͲ
ferensomkulturplanenmedkulturchefsnätverket
ÖvrigabilderfrånprojektEntré,fotoVictoriaKlaiber.
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KulturplanförSjuhäradskommunalförbund






SjuhäradskommunalförbundochnätverketavkulturcheferochͲansvarigaide
åttasjuhäradskommunernahararbetattillsammansförattformuleraenkulͲ
turplansomskallfungerasomvägledandedokumentförkultursatsningarnai
Sjuhäraddekommandetreåren.Kulturplanenbyggerpåvåraresurseroch
förutsättningarochtartillvaraerfarenheteravkulturprojektsombedrivits.





KulturplanenförhållersigtilldepolitiskastyrdokumentenochtillRegionens
kulturstrategi1.Denärskrivenmedtankepåattdenocksåskallkunnavaraett
underlagförsamtalmedregionensKulturnämndochKulturiVästförframtida
satsningarochutvecklingsprojekt.




InförarbetetmedplanengjordeseninventeringavkultureniSjuhäradsom
medföljersombilaga.Dennagerenbildavderesurserochdeninfrastruktur
somfinnsförkulturenidelregionen.











1

VisionVästraGötaland–Detgodalivethttp://www.vgregion.se/sv/VastraͲ
Gotalandsregionen/startsida/OmͲVastraͲGotalandsregionen/ͲVastraͲGotaland/VisionͲ
VastraͲGotaland/
Enmötesplatsivärlden–VästraGötalandskulturstrategi
http://www.vgregion.se/sv/VastraͲGotalandsregionen/startsida/Kultur/
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Sjuhäradsprofil




SjuhäradsbygdenärenbenämningpåsödraVästergötland,myntadavgeograͲ
fenStenDeGeer1919.SjuhäradsbygdenomfattarGäsene,Ås,Vedens,BolleͲ
bygds,Marks,KindsochRedvägshäradersamtstädernaBoråsochUlricehamn.




SjuhäradsbygdenskiljersiggeografisktfrånövrigaVästraGötalandgenomsin
skogsbevuxna,kuperadeochmagramark.UtanförBoråsärSjuhäradrelativt
glestbefolkat.OmrådetharvaritengränsbygdmotdetdanskaHalland.UtͲ
bildningsͲochlönenivåernaärlågaochinvandringenhögsettiettnationellt
perspektiv.KyrklighetenärhögiSjuhäradochdetfinnsettstortantalhemͲ
bygdsföreningar.Medieutlåningenpercapitaärhögochbibliotekenhardärför
enviktigroll.Ikulturlandskapetärstenbroarochkvarnaretttypisktdrag.




Sjuhäradharihöggradhållitssammangenomvattendragen.Pågrundavde
naturligaförutsättningarnaharhemslöjdochhantverkvaritframträdande.
Textilanäringarharenlångtraditionochdensuramarkenansesvaragynnsam
förväxtfärgning.Småföretagandeochentreprenörsandaärviktigadrivkrafter
ochenlångtraditionavkringresandeförsäljare,knallar,harlagtgrundentill
ettnäringslivmedföretagarandaochaffärsbegåvning.Meddettaförknippas
kreativitet,handlingskraftochenförmågatillanpassningefteromständighetͲ
erna.




Denorrakommunerna,VårgårdaochHerrljunga,harengränsroll,meniövrigt
ärSjuhäradendelregionmedennaturligsamhörighet.




Civilsamhälletärenstarkkraftisjuhäradskommunerna.Mångabyalag,bygdeͲ
gårdsföreningar,hembygdsföreningaroch andra föreningar vårdar en historia
ochutgörenstarkkreativfaktorilokalsamhällenamedstorkulturellpotential.
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Strategi




KulturplanenförSjuhäradskafungerasomdetvägledandestyrdokumentetför
kultursatsningariSjuhärad2013Ͳ2015. VårtlångsiktigamålärattSjuhäradska
verkasomettkreativtklusterdärkulturarbetare,föreningar,företag,skolor,
akademiochoffentligasektornverkarinärasamarbete.Ambitionenärattskapa
endynamisk,tillåtandeochinkluderandemiljö.Ettsammanhangfördeovanliga
ochnyskapandeföreteelserna.




Parter
KulturchefsnätverketiSjuhäradochDirektionenförSjuhäradskommunalförͲ
bund.





Vision
Sjuhäradskommunerfungerarochupplevssomettkreativtklusterförkultur.




Syfte
AttfördjupasamarbetetmellanSjuhäradskommunerförattskapaenlångsikͲ
tigochhållbarutvecklingavkultureniområdetmedtydligtfokuspåprosuͲ
menten2.


Mål



x

x
x


Mätbaramål

Sjuhäradskatydligtprofilerassomettkreativtkulturområdemedettbrettoch
nyskapandeutbud.Demålsomskauppnåsinomtreårär;

Kulturskasesuretthorisontelltperspektivsomgenomsyrarallkommunal
verksamhetochdärförskavarjekommunhaenpersonsomrepresentantför
kulturenisamhällsplaneringen.

Invånarnaiområdetärmedskapareikulturutbudet–prosumenter.Första
stegetärattdetskafinnasenkulturgarantiiallaskolor,dvs.varjebarnskavarje
årerbjudasupplevelserurettbrettspektrumavolikakonstnärligauttryck.

DessutomskanätverketKulturSjuhäradårligentaframenhandlingsplandär
åretsgemensammakultursatsningarformulerasmedkonkretainsatsersamtatt
nätverketocksåansvararförattkulturplanenlöpandeföljsupp.Uppföljningav
kulturplanenskaredovisastillDirektionenförSjuhäradskommunalförbund.




Kulturäretthorisontelltperspektivsomgenomsyrarallkommunal
verksamhet
Invånarnaiområdetärmedskapareikulturutbudet–prosumenter
Sjuhäradprofilerassomettkreativtkulturområdemedettbrettoch
nyskapandeutbud.
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Åtgärder
NätverketKulturSjuhäradtarårligenframenhandlingsplandäråretsgemenͲ
samma kultursatsningarformuleras med konkreta insatser i linje med styrdoͲ
kumentet.NätverketKulturcheferiSjuhäradansvararförattkulturplanenföljs
upp.




Omdettadokument
Vivillidettadokumentbeskrivadebärandeidéernaförutvecklingsarbetetför
kultureniSjuhärad.Dettadokumentinnehållerdärförintekonkretaförslagpå
projektsomvivillgenomföra,iställetomnämnsolikaverksamheterochförͲ
slagsomallagenomsyrasavdebärandeidéerna.Iårligahandlingsplanertas
konkretaprojektförslaggemensamtfram.NätverketKulturSjuhäradmedkulͲ
turcheferochmotsvarande,äransvarigaförattkulturplanenföljs.








Vårabärandeidéer
Debärandeidéernabeskrivsitextenpåföljandesidor:
Prosumentperspektivet
6
Kultursomhorisontelltperspektiv
8
KreativtKluster
11







2

Ordetprosumentärensammansättningavproducentochkonsument,ochsyftartill
denyakulturkonsumtionsmönstrenivilkaskapandeochupplevelseavkonstnärliga
uttryckflytersamman(seävens.6).
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Planförkulturutveckling




Kulturchefernaoch kommunalförbundets processledarevill förenasinakrafter
ochfördjupasamarbetetförattskapaenlångsiktigochuthålligutvecklingoch
växtavkultureniSjuhärad.Pådetövergripandeplanetbehöverviarbetamed
generellaperspektivochmedlångsiktigaochkortsiktigamål.












Strategisktuppdrag


Frånprojekttillprocess

















Prosumentperspektivet























Dennyakonstenutvecklasunderheltandraförutsättningaränbaraförettpar
decenniersedan.Informationsteknologi,globaliseringochförändradeattityder
tilltraditionellavärderingargörattkulturenalltmerväxernerifrån,ochgränͲ
söverskridandemedavseendepågenreͲkonstartsͲochkunskapsområdesgränͲ
ser.Detindividuelladeltagandetikulturaktiviteterökar.Manärintelängre
enbartmottagare,detegnaskapandetochdeltagandetikulturellaaktiviteter,
spontantellerorganiserat,ökar.Dennyakulturaktörenärmedandraordinte
enderaproducentellerkonsument,utanprosument,dvs.samtidigtskapare
ochmottagareavkultur.Dennanyaaktörsökerkunskappåegnavägaroch
kommunicerarochskaffarsigerfarenheterinätverksombyggssnabbtoch
ständigtförändras.VivillfrämjadennaförändringochskapagodaförutsättͲ
ningarfördennyakulturaktörenattutvecklasiSjuhärad.Dettainnebärnya
kravpåvårtsättattarbeta:ständigomvärldsbevakning,störreflexibilitetoch
bättreförmågatillanpassningkrävs.




Förattdetnyaochoväntadeskallfåplatsbehöverviutvecklaentillåtandeoch
inkluderandemiljö.Trösklarsomkanhindraaktörerochkulturkonsumenter
behöversänkasochvibehöverförankraprosumentperspektivet.Samtidigt
somvitartillvaraSjuhäradstraditionellaförtjänsterbehöverviettstörrenatͲ
ionelltochinternationelltperspektiv.UtvecklingochkreativitetbehöverstimuͲ
lansfrånandramiljöerochmöjlighetattvisaochfåreaktionerpåvåraegna
satsningar.

Nyttochoväntat



Generellaperspektiv
Detbehövsetttydligtgemensamtstrategisktuppdrag,sombyggerpådenna
kulturplanochsomärförankratpåkommunalnivå,förarbetetmedkulturen.
Bådepåenkommunalochendelregionalnivåskulletydligauppdraggestörre
stabilitetochlångsiktighet.Ettproblemmedprojektorienteringenikulturenär
attmycketkraftläggspånystartochomstartavprojekt.DetskullevarabeͲ
främjandeförutvecklingenattarbetameralångsiktigtochtematisktmedolika
områden(set.ex.projektEntrénedan).Vivilldärförflyttafokusfrånprojekt
tillprocess.Fördettakrävsettnyttsättattarbetasomfrämjarkontinuitetoch
uthållighet.Dettaställernyakravpåverksamheternaochettförslagärdärför
attinrättaensärskildfunktionsomharansvarfördeövergripandeochlångsikͲ
tigamålen(seKreativtKlusternedan).
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Rörlighet






Detfinnsenrigiditetistrukturernaförkulturenochåtgärderpåfleraområden
behövsförattskapastörreflexibilitet.Detärviktigtattskapamöjligheterför
oväntadeuttryck,ochgärnapåoväntadearenor.Uttrycksommanförknippar
medenvissscen,t.ex.musikellerteater,kanplacerasiandrasammanhangdär
enannanpublikrörsig,t.ex.museer.Nyteknikbörutnyttjasförattskapa
rörlighetochnyamötesplatser.Vibörocksåblimeraöppnaförattanställa
fleranytänkareochkonstnärssjälariadministrationen.Särskiltbörnysvenskars
erfarenheterfrånsinatraditionellakulturerberedasplats.Möjlighetenatt
användatjänsteravkatalysatorerochcuratorerbörtastillvara.


Övergränser














































Dekommungränsöverskridandenätverkenbörutvecklasochstärkas,ochvi
trorattenformfördettaärKreativtKlustersombeskrivspåannanplats.
Bättresamordningavaktiviteteriolikakommunerböreftersträvas.Imånga
fallkansamordningenutvecklastillsamarbeteellersammanläggning,såatt
mangemensamttaransvarförstörresatsningar.




Enmetodsombörprovasärskuggning.Personalfrånen
organisationgårbredvidienannanorganisationförattlära
signyasättattarbeta.Dettabordeocksågenomförasmed
nationellaochinternationellautbyten.Utbytenkaningåi
uppdragellerskeeftertematiskariktlinjer.Tydligamålför
dettabörsättasupp.Generelltbehöverviblibättrepåatt
bevakaomvärlden,såvälnationelltsominternationellt.




EttbraexempelpågränsöverskridandesamarbetenärEntré
–Biblioteketsomkulturarena3.Entrékanbildamönsterför
framtidasatsningaröverkommungränserna.Projektethar
haftetttydligtmandatochfokuspåmedborgarensom
prosument.Detharinneburitettfördjupatsamarbeteoch
skapatentydligförändringikulturutbudet.DenyaarrangöͲ
rersomgenomdettatillkommitförallmänkulturmåstevårͲ
dasochutvecklas.




De kommungränsöverskridande verksamheterna aktualiͲ
serarattvibehöverutvecklaformernaförvårnärvaropå
Internet.Kulturutbudetbörvaralättareattfinnaochman
börsomanvändarelättkunnafåenöverblickavvadsomskeriensomgivning.
Detvorebraattundersökahurmanskullekunnautvecklavårahemsidorsåatt
debättrekommerinidestorasökmotorernasurvalvidsökningarpånätet.




Mötesplatser

Detärviktigtattstimuleratillsamtalochmöten.MötesplatserbörvaratillͲ
gängligabådefysisktochvirtuellt.VibehöverblibättrepåattbjudaintillsamͲ
talomkulturen.VibehöverocksåfinnaformerförattexponeraandraskulturͲ


3

Entré–Biblioteketsomkulturarenaärettprojektsomdrivits2011Ͳ2012ihelaSjuhäͲ
radochsomsyftattillattutvecklabibliotekentillarenorförallmänkultur.
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utbudbättre:kulturföreningar,musikarrangörer,festivalermm.Möjligheten
attinrättadialogforapånätetbörundersökas.




Bibliotekenharenviktigstrategiskbetydelsesommötesplatser,såvälfysiskt
somvirtuellt.Detinteraktiva,digitalabiblioteketärunderutveckling,samtidigt
sombibliotekenmedsinafysiskarumkanfyllaettbehovavmötesplatseriden
verkligavärlden.DetärviktigtattbehålladessaplatseridennyadigitalakulͲ
turen.





IframtidenvillvigärnaseattskolornabyternamntillKunskapenshuseller
liknandeochefterskoldagenblirenmötesplatsochenverkstad”mittibyn”.

Öppenskola
















Lokaleriskolornaskullekunnatjänasomneutralaplatserförkurser,möten
ellerenskiltarbete.Skolansresurseriformavt.ex.verkstäder,studios,biblioͲ
tek,kökmm.voreenstortillgångförcivilsamhälletochkulturlivet.Sceneri
skolornakundeutnyttjasmycketbättre.




Förattsatsningarnapåkulturenskallblilegitimavoredetbraomvitydligare
kundevisapåeffekternaavettriktkulturlivpåenort.Godaexempeloch”best
practice”börsamlasochtillgängliggöras.Kulturenärviktigförlivskvaliteten
ochstolthetenöverbygdenochentungtvägandefaktoriortensattraktionsͲ
kraft.

Visaeffekter


































Långsiktigamål
Kulturverksamheternaikommunernabedrivsalltföroftasomegnasatsningar
utanattvarainvävdaikommunernasövrigaansvarsområden.Somföljdav
dettaseskultursatsningaroftasomnågotsomkonkurrerarmedandraverkͲ
samheterochutgifterförkulturvägsmotutgifterfört.ex.skolaochomsorg.
Viföreslårattmanpåsiktskallgekulturenstatusavhorisontelltperspektiviall
kommunalverksamhet,jämsidesmedjämställdhet,tillgänglighet,mångfald
ochinternationalisering.

KultursomhorisonͲ
telltperspektiv





Påmångaområdenavkommunalverksamhetärvärdetavlitteratur,konstͲ,
musikͲ,teaterͲochdansutövaresnärvaroganskasjälvklar.Värdetavkreativa
aktiviteterpåäldreboenden,skolor,inomturismmmärallmänterkänt.Att
införakultursometthorisontelltperspektivskulleinnebäraattkravställspå
kulturellnärvaroiallakommunalaberedningar.Påmångaområdeniden
kommunalaförvaltningen,inteminststadsplaneringen,skulledettainnebäraatt
estetiskavärderingarfickenmycketstörrerollimedborgarnasdagligaliv.En
kulturellnärvaroiberedningarnaskullepådetsättetkunnautgöraen”hyͲ
gienfaktor”iarbetet,dvs.varaengarantiförattsåvälhårdasommjukavärden
tillgodosesiallakommunalförvaltningar.EnförvaltningsövergripandesamͲ
hällsplaneringsombyggerpådialogmedmedborgarnaskullestärkabådekulͲ
turenochdelaktigheten.VitrorattdettaskullebidratillenhögregradavproͲ

Stadsplanering
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cesstänkande,enmeratillåtandeattityd,enstörreöppenhetförovanligaoch
nyskapandelösningarochmindrerädslaföratttarisker.




EttgottexempelpåhurkulturenkanpåverkasamhällsbyggnadenärverksamͲ
hetenmedCulturalPlanning.Dettaärenmetodförförvaltningsövergripande
samhällsplanering,ochettsättinkluderamedborgarnaochskapaettmervärdei
stadsplaneringengenomdialog.




Förattunderlättakommunikationenochsamverkanmåstekulturarbetarna
lärasigspelreglernapåandra,ickeͲkulturellaarenor.Ävendettakundeblien
positiveffektavdethorisontellaperspektivet,eftersomdetskulleförainnya
aspekteriskapandet.SamarbetetmellandeolikavärldarnaskullekunnaunͲ
derlättasomdetkulturellaperspektivetskrivsinredanimålbeskrivningenav
nyaprojekt.





Kultureniskolan

Skolanärenviktigarenaförattnå
allabarnochungdomarmedett
professionelltutbudsomärisamͲ
klangmedläroplanen.SkolbiblioͲ
tekenochKulturskolanärviktiga
resurser.Detoffentligautbudettill
barnochungaskaocksåhasingivna
ochsjälvklaraplats.




BarnsochungasrätttillkulturinneͲ
bär både att få uppleva professionͲ
ellkulturavhögkvalitetochha
godamöjligheterförattutvecklasitt
egetskapande. Barnochungaihela
landetskahatillgångtillettkulturͲ
utbudsompräglasavmångfaldoch
kvalitet.Genomattupplevakultur
ochägnasigåtegetskapandekan
barnochungabehållaochutveckla
sinfantasiochsittsjälvständiga
tänkande.




Allabarnochunga,oavsettålder,
kön,eventuellfunktionsnedsättningelleretnisk,socioekonomiskbakgrundska
kunnatadelavochutforskakulturochkonstnärligauttryckiolikaformer.




Kulturensomhorisontelltperspektivbörocksåfinnasmediskolansarbeteoch
samtalmedskolanbörförashurvikanbidratillattkulturblirendelavallt
lärande.Skolanäravfleraskälenmycketviktigdeliarbetetförattutveckla
kulturen.FramtidenskulturaktörerochͲkonsumenterskaffarsigsinavärdeͲ
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ringarochvanordär.Skolanärenviktigarbetsgivareförutövare,inteminstvia
SkapandeSkola.Skolanharbåderesurseriformavscener,verkstädermm.,
ochettkulturutbud.IkulturͲochmusikskolornafårframtidenskonstnärer,
musikerochförfattaresinförstaskolning.





Denkommunalakulturverksamhetenbörsamverkameramedföreningar,kulͲ
turutövareochandrarelevantagrupper.Vibörvaraöppnaförattdelegera
ansvaretförvissainsatsertillcivilsamhället.Enmodellsomvivillutvecklaäratt
delaansvaretförkulturprogrammenmedandraaktörer.Dettabådeföratt
stimuleradessaochstärkaderasrollsombådekonsumeterochproducenter.

Delatansvar




























Ävensamverkanmednäringslivetbörutvecklas.VivillarbetaförenkonstrukͲ
tivsamverkanmellannäringslivet,högskolanochkulturenförattskapaen
miljöförkreativitetochinnovation,förattskapanyakreativaföretagochför
attförbättramöjligheternaförkulturarbetareattförsörjasig.




Kortsiktigamål
Vianserattdetbehövsfleraarenorfördetegnaskapandet,fleramötesplatser
ochattbarnochungaskallengagerasmera.




Förattstimuleradenvanligemedborgarens
deltagandevillviinrättaarenorförskapanͲ
detsomäröppnaförsåvälungasomvuxna.
Dessaverkstäderbörvarainrättadeförolika
slagskreativitet,ochmedprosumenteni
fokus.Ettprofessionelltstödsomhjälpatt
förverkligatankarochidéerbörfinnas.Ett
exempelärGulafabrikeniTranemo.KulturͲ
arbetareochresurspersonerkanengageras
ocharbetamobiltpåfleraplatser.

Rumförskapande
ochmöten

































Varjebibliotekbörpåsittegetsättochutifrånegnaförutsättningarskapaen
platsförmötenochkulturaktiviteter.Förattdennaplatsskallanvändasaktivt
börenansvarigellerettprogramrådansvaraförettprogramförrummetsanͲ
vändning.Tankenäratthaettflexibeltutrymmedärtillfälligaaktiviteter,utͲ
ställningar,mötendiskussioner,planeringmm.kanägarum.




Detfinnsmångascenerocharenorikommunernasomskullekunnaanvändas
bättre.Dessaböröppnasuppförkulturföreningar,grupperochenskildaperͲ
sonersomvillarrangeraoffentligaevenemang.






Ungasintresseförmusik,teater,litteratur,dans,spel,socialamedierosv.
måstetastillvara.Särskildaaktivitetersomattraherarungakreatöreratt
kommatilldekreativarummenbörordnas.Ungdomarskreativitetbehöveren
tillåtandemiljöochprofessionellacoachersomöppnaruppochstöttar.UngͲ

Engageraunga
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domarsomvillordnaoffentligaarrangemangbörgestillträdetillsceneroch
andralokaler.KulturͲochmusikskolornaärviktigaparter.












Ungkulturaktör



































Snabbapengar

BidragtillkulturverksamhetäroftakrångligaattsökaochharlånghandläggͲ
ningstid.Dettakanavskräckaaktörermedkortamindrekostnadskrävande
projekt.Detvorevärtattprovaettmeraflexibeltbidragssystemförinitiativ
somkräverenmindreresurs–enmindresummapengarsomkanbeslutas
snabbtochpåtjänstemannanivå.Förhoppningsviskundedettabidratillväxt
ochstimulerakreativitetochinitiativ.






Kreativtkluster
KreativtKlusterärvårtnamnpåennyformförsamverkansomviföreslåri
kulturarbetetiSjuhärad.Detskallverkaförsamordningochkontinuitetsamt
genomenständiginventeringochomvärldsbevakningidentifieraochföreslå
åtgärdermotbristerochflaskhalsarihelheten.


Samordning
















Syftetmeddetkreativaklustretärattskapaettlevandenätverkförheladen
kulturellaprocessen,dvs.nyskapande,konstartsutveckling,möten(mellan
konstarter,genrer,kulturer,nationaliteter),verkstäderochkreativarum,arͲ
rangörsͲochpublikutvecklingsamtpedagogik(förbarn,förungavuxnamed
konstnärligaambitionerochvidareutbildningförredanetableradekonstnärer).
Viseralltdettatillsammanssomettekosystem,ochsomiekosystemetinatuͲ
renbehöverdettavårdasförattensundbalansmellandelarnaskallupprättͲ
hållas.




Ansvarförhelheten










UngFöretagsamhetärenframgångsrikmodellförattskapafleraungaföretag
somskullekunnavaraenförebildävenpåkulturområdet.”UngKulturaktör”
skullekunnasamarbetamedskolanförattfångauppungdomarmedenönsͲ
kanattarbetainomkulturenochutbildademförattstartakulturverksamhetͲ
er.Kulturansvarigaochandraaktörerskullekunnabidragenomattgeuppdrag
somkaningåiutbildningen.

RuntomiSjuhäradskommunerfinnsettstortantallivskraftigainitiativföratt
utvecklakulturen.Iolikaverksamheterskerkonstartsutveckling,skapandetav
rumförkreativitet,utbildningikonstartsövergripandekonstutövning,utvecklͲ
ingavnyaarrangörer,konstnärsresidens,baraförattnämnanågra.Avsikten
medattskapaettkreativtklusterärattsamordnadessainitiativförattfå
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störreutväxlingpådeinsattaresurserna,bättreutnyttjainfrastrukturengeͲ
nomsamverkanochutbytenochatttydligareprofileraSjuhäradsomenplats
förkulturellochkonstnärligutveckling.




Arbetetsyftarocksåtillattstärkakulturensställningilokalsamhälletochdet
offentligarummetgenomaktivitetersominvolverarmedborgarna,genom
kontaktermedverksamheterpåandraorter,nationelltochinternationellt,
verksamhetomkringkulturochhälsa,samarbetemednäringsliv(kreativaproͲ
cesser,produktutveckling)ochkulturturism.

Kulturochsamhälle











































Vivillfinnadegodaexemplenpåvårtsättattarbetamedkulturochtadelav
erfarenheterfrånandrahåll.EnviktigdelavansvaretfördetKreativaKlustret
ärdärförkontakterochnätverkmedandrakommuneriregionen,medövriga
landetochinternationellt.

Omvärldsbevakning





MålsättningenförKreativtklusteräratt



x

skapagodaförutsättningarförattdennyakulturaktören,prosumenͲ
ten,skallfåstödochutrymmeattutvecklas
skapaeninfrastrukturförspridningavkonstnärligauttryck
stärkautövarnagenomvidareutbildningochmötesplatser
säkraåterväxtengenompedagogisktarbete
genompågåendeinventeringidentifierasvagheteridetkulturellaekoͲ
systemet
sättaSjuhäradpåkartansomenplatsförkulturellväxtochverkstad,
genominternationellasamarbetenochenverksamhetavnationelltinͲ
tresse.

x
x
x
x
x



VitänkerossKreativtKlustersomettnätverksomskallbidratillenbättrefunͲ
gerandehelhetidetdelregionalakulturarbetet.FörattdetdelregionalaperͲ
spektivetskallhållaslevandetrorviattdetkrävsensärskildresurs.Enperson
behöverarbetakontinuerligtmeduppgiftenattsamordnakulturverksamheter
ochͲutbudochmedenständigtpågåendeinventering.Detbehövervidare
utredasvilkafysiskaresursersomkrävs.Detärtroligensåattmycketskulle
vinnasmedengemensamresurspoolfört.ex.teknikförolikaslagsarrangeͲ
mang(PAͲsystem,ljusrigg,projektor,filmduk,dansmatta,backlinemm).En
inventeringavscenerbörskeochengemensamscenpoolskullekunnaupprätͲ
tas.Därkanocksåentillgänglighetsdatabasförickekommunalascenerskapas.
EncentralresursiformavenansvarigpersonskullekunnaavlastakulturverkͲ
samheternaikommunerna,upprätthållakommungränsöverskridandenätverk
ochsäkrakontinuitetenikulturutvecklingsarbetet.


Resurser





KreativtklusterskullekunnasessomenutvidgningavprojektEntré.Ettförslag
ärattsamtalpåbörjasmeddenregionalaochnationellanivånomettkulturutͲ
vecklingsprojektmeddettainnehåll.
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Sammanfattning
x Begäraettstrategisktuppdragbaseratpåkulturplanen
x Vidtaåtgärderförattuppnåstörrerörlighet
x Fleragränsöverskridandenätverkochprojekt
x Skapalevandemötesplatser,fysisktochvirtuellt
x Synliggöraeffekterisamhälletavkulturen
x Införakultursomhorisontelltperspektivikommunalverksamhet
x Öppnauppskolornaförkulturverksamheter
x Delaansvaretförkulturenmedfriaaktörer
x Skapaflerarumförskapandeochmöten
x Störrefokuspåattengageraunga
x Bidragssystemmed”snabbapengar”
x Byggaettnätverkmedansvarförhelheten–KreativtKluster
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Institutionerna




InstitutionernaiBoråsmedregionaltuppdragharensärskiltbetydelseförkulͲ
tureniSjuhärad.Härpresenterasbl.a.textilͲochbildkonstochteateravhög
klass.




FolkbibliotekeniSjuhärad
Deövergripandemålenförfolkbibliotekenärattfrämjaläsningochtillgångtill
litteratur.Deskaocksåfrämjainformation,upplysning,utbildningsamtkultuͲ
rellverksamhetiövrigt.BiblioteksserviceskavaratillgängligförallaochanpasͲ
sadeefterkommuninvånarnasbehov.Utbudetavlitteratur,medierochtjänsͲ
terskapräglasavallsidighetochkvalitet.




Folkbibliotekenskasärskiltfrämjaanvändningenavinformationsteknikför
kunskapsinhämtningochlärande.




Gruppersomskaägnassärskilduppmärksamhetärbarnochunga,personer
medfunktionsnedsättning,personersomharannatmodersmålänsvenska
ellertillhörnågonavdenationellaminoriteterna.




FolkbibliotekfinnsiallakommuneriBoråsregionenSjuhäradskommunalförͲ
bund.




Varjebibliotekingåriettnätverkavbibliotekdelsidenegnakommunendels
delregionaltochregionaltmenocksånationelltochinternationellt.Dennaunika
infrastruktursombibliotekensnätverkutgör,gördetnaturligtfördematt
samverkaöverkommungränsernaiolikautvecklingsfrågorochprojektsom
berörbiblioteksverksamhetochkulturiövrigt.




FolkbibliotekeniSjuhäradärallamötesplatsersomharhögtförtroendebland
kommuninvånarna,deärtillgängliga,avgiftsfriaochhargenerösaöppettider
vilketgördemmycketlämpligasomarenorförkultur,debattochinformation
FramtidsfrågorsombibliotekenvillochmåstearbetamedtillsammansiBorås
regionenärt.ex.detdigitalabiblioteket, detalltidtillgängligabiblioteket,
biblioteketsommötesplatsocharenaförkultur.




BoråskonstmuseumiSjuhärad
BoråskonstmuseumutgörkonstenshuvudsceniSjuhäradsregionen.KonstmuͲ
seetgerSjuhäradsregionensallainvånareenchansattkommaikontaktmed
nationellochinternationellkonstitoppklass.




DärtillutgörkonstmuseetenviktigscenförSjuhäradsområdetskonstnärer–
vilkavisasiGalleriSju,konstmuseetssärskildagalleriförlokalakonstnärer.
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DessutomfinnsGalleriUikonstmuseet,somärenscenföryngreoetablerade
konstnäreriSjuhäradsområdet.




Regionaltuppdragrörligbild
BoråsKonstmuseumhargenomsittmångårigaengagemangförfilmͲochvideͲ
okonstuppdragfrånVästraGötalandsregionenattsamla,vårdaochvisarörlig
bild.Ettuppdragsomförvaltasgenomattvisafilmochvideokonstpåmuseet,
ochgenomatttaaktivdelidenrörligabildensutvecklingochmöjligheterpå
museiområdet.




IarbetetmedattbliettnavförfilmͲochvideokonstiregionenharBorås
konstmuseumettoffentligtarkivdärallmänhetensåvälsomandramuseeroch
konsthallarenkeltochbekvämtkantadelavvideokonstsamlingen.Museet
verkarförspridningavvideokonstsamlingentillandramuseerochinstitutioneri
VästraGötalandsregionenochförattblidetnavförrörligbildsomregionen
behöver.Museetharunderdesenasteårenpresenteratverkursamlingeni
c/oprogrampåfleraställenruntomiregionenochinbjudertillflersamarͲ
beten.




Möjlighetenförallmänhetochpublikatttaemotrörligabilderövernätethar
ökatenormtsamtidigtsomdethelatidenblirenklareochbilligareattproduͲ
ceraochdistribuerarörligabilder.BoråsKonstmuseumvilltaaktivdelavdessa
möjligheter,därförstartassamarbetsprojektutanförmuseetsväggarmedmåͲ
letatthittanyapublikgrupperochskapaenstörrearenaförkonsten.
IförmedlingsarbetetpåmuseetproduceraskonstnärsporträttochandradigiͲ
talaproduktionerisambandmedvårautställningar.Medhjälpavrörligbild
ochnyteknikvillmuseeterbjudapublikenfördjupningarochnyaingångari
konstenellerspecifikakonstnärskap.




TillsammansmedKonstmuseetSkövde,DalslandsKonstmuseumochLokstalleti
StrömstadutgörBoråsKonstmuseumregionensKonstfästen.Samarbetet
medKonstfästenaärviktigturmångaaspekterochdesenasteårenharvårt
samarbeteutvecklatsochintensifierats.




BoråsStadsteater
BoråsStadsteateräridagfinansieradtill100%avstatochkommun.Idagsläget
kommer30%avteaternspublikfråndeandrasjuhäradskommunerna.TeaͲ
ternshuvudsakligauppdragäratterbjudahögkvalitativkonstnärligteater.
Teaternbefinnersigiettskededärdetförstochfrämsthandlaromattfinna
ennypublikochengageraungavuxnatillteatern.Dettakommerattprägla
urvalavpjäserochstyraverksamhetenåtettliteannorlundahålläntidigare,
såkraftochresurserkommerattläggastilldet,förstochfrämst.
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Detfinnsenviljaattmedmarknadsföring,rabatter,olikakampanjer,merreͲ
gelbundenkontaktmedlokalakulturföreningar,ochuppsökandeavnya,ännu
intenupåfunnasamarbeten,utvecklaspåettheltannatsättochdärmedgeͲ
nererastörrepublikfrånSjuhäradtillStadsteatern.




TextilmuseetochBoråsmuseum(DeKulturhistoriskaMuseernaiBorås)
Detregionalauppdragetomfattarkunskapsuppbyggnad,vårdochförmedling
avkulturͲochnaturarvetinärasamverkanmedlokalaochregionalaaktörer.
BoråskulturhistoriskamuseerskasärskiltarbetamedindustrisamhälletskulͲ
turarvdärmiljöerochmänniskorsberättelserärväsentliga.




Dettextilakulturarvetmedindustriellproduktionochhantverkutgörenunik
tillgångochprofilfrågaförVästarGötalandsregionendärBoråskulturhistoriska
museerskavaraenledandeaktör.Samverkanskaskemedbl.a.utbildning,
forskningochnäringslivförattaktivtlyftanaturͲochkulturarvsfrågornainom
detregionalautvecklingsarbetet.Somenviktigdeliuppdragetingårattarbeta
konsultativtochfrämjandeihelaregionen.




BoråskulturhistoriskamuseerskasamverkamedövrigaaktörerinomABMͲ
sektornochutvecklainsatserinomdetlivslångalärandet.




Textilmuseetarbetarmeddettextilaochtextilindustriellakulturarvetialladess
formerochsamverkarmedsåväloffentligainstitutioner,näringsliv,civilͲ
samhälletsamtenskilda.Simonslandskamöjliggörautveckling,samverkanoch
textilprofessiongenomTextileFashionCenterochpräglasavstadsutveckling,
samverkanochtextilprofilering.HögskolaniBoråsmedTextilhögskolanoch
regionala,nationellasamtinternationellaaktörerärsamverkanspartermed
Textilmuseetinomdettextilaområdetavseendevärdskap,detlivslångaläranͲ
det,forskningochutvecklinginomindustrihistoria,textilkonst,textildesign,
modesamtsmarta/intelligenta/tekniskatextilier.



3















Kulturplan för Boråsregionen
Sjuhärads kommunalförbund
2013-2015


















Bilaga 2














Innehåll














Utvecklingsområden

2

Kulturarvet

2

Offentligkonst

3

Infrastruktur

3

Konstnärligmångfald

5

Stödsystemen

6

Spetsochbredd

6

1





Utvecklingsområden




Idennabilagaräknasnågraområdendärvijustnuserutvecklingspotential
upp.Härhållsocksåettantalexempelpåviktigaverksamheterframsamtidigt
somenprovkartapånyavägarges.OmrådenasomnämnsskallsessomexͲ
empelellerförslag,somaktualiseratsikulturchefsnätverketssamtalhösten
2012.Vivillhålladettadokumentlevandeochföränderligt.








Textilatrådar

















Kulturarvet
DensjälvklaratyngdpunktenförkulturarvetiSjuhäradliggeridettextilaarvet
ochindustriarvet.Samarbetetomkringdessabörutvecklasochfördjupasoch
kopplingarnatillnäringslivetochandrakonstarterbörutforskasvidare.Den
nationellabetydelsensomliggeridettextilakulturarvetbörtastillvaraiett
bredareperspektiv.DetframtidaTextileFashionCentre(Simonsland)börutͲ
vecklasförattblienplatsförkreativamötenmellankonstarternaochmellan
kulturochnäringar.DenpotentialsomliggerimötetmellankonstnärligkreatiͲ
vitetochproduktinnovationärenviktigdelavarbetetmeddennyasynenpå
kultursomennärvarandefaktorisamhällslivetochdennyekulturaktören,
prosumenten.




Främmandegöra
kulturarvet













Förattförhållasignyskapandetillkulturarvetbehövermanfinnasättatt
främmandegöradet,dvs.skapamöjligheterattsedetkändaochinvandapånya
ochöverraskandesätt.Detfinnssäkertmångasättattgöradetta.Ettkanvara
attställautioväntadesammanhangochimiljöerdärmaninteförväntarsig
kulturarvsföremål.Föremålochberättelserkanexponerastillsammansmed
andrakonstnärligauttryck.Mankantänkasigattmanbjuderinkonstnäreratt
skapamedhjälpavsamlingarna.Författarekanengagerasförattdokumentera
ochskrivaomspårenikulturlandskapet.




Gestaltakulturarvet

Eleverpåkonstnärligautbildningar,t.ex.Valand,HögskolanförScenochMusik
ellerLitteraturvetenskapligainstitutionenvidGöteborgsUniversitet,kaninͲ
bjudastillattgestaltakulturarvet.Iberättelserochhistorieskrivningfinnsöden
ochminnensomskullekunnadramatiserasochävenfåuttryckinommusik,
litteratur,filmellerbildkonst.




Detlevernaturligtvisocksåfortfarandeenrikfloraavberättelserochhistorier
somännuintedokumenterats.Vibörengageramedborgarnaattskrivaomsin
platsochomhistorierknutnatillkulturarvet.Ensådanskattavberättelser
skullekunnaoffentliggöraspåInternetförattfortsättainspireramänniskoratt
berätta.Ettexempelpådettasomkanutvecklasfinnspåtranemo.nu.




Detnutidakulturarvetbörocksåuppmärksammas.Vadinnehållerkulturen
från90Ͳtaletellerhärochnuförhistorierocherfarenheter?InvandrareskulͲ
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turarvärennygrenavdettakulturområde.PåvilketsättkanvitavarapådeͲ
rasberättelser,bilder,musikmm?Härfinnsettheltnyttverksamhetsområde.




Gemensamvirtuell
kulturarvsplattform














ByggapåskulpturͲ
temat

























Störredynamik

För att skapa större dynamikoch uppmärksamhetsvärde föreslår vi att man
skallarbetameramedkortsiktigainsatseri detoffentligarummetutöverde
permanenta.Detkanrörasigomtillfälligautställningar,aktuellatematamm.




BildernasstadiVårgårdaärettgottexempelpåhurenlokalförening–VårͲ
gårdafotoklubb,nordensstörsta–skapatavtryckisamhälletochtagitplatsidet
offentligarummet.Konceptetkanutvecklasochexporterastillandra
kommuner.Inteminstkundesamarbetenstartasmedandrautställningslokaleri
Sjuhärad.




Publikfokus

Infrastruktur
MycketavdetsomskeriSjuhäradpågår”underradarn”.Vibehöverblibättre
påattsynliggöravadvigör,ochvisauppdetpåettbrasätt.Vibehöverfinna
formerattpresenteradetpåettsättsommedborgarnaharanvändningför.
Evenemangskalendrarärkanskeinterättmetodidennatid,närdeflestahämͲ
tarsininformationmedsökmotorerpånätet.Informationenmåstekunna
samlasiettindividuelltgränssnittochsvarapåfrågor,t.ex.:Vadskerikvälli
inomräckhållförmigpådetområdejagärintresseradav?





Kompetensutveckling



Offentligkonst
Boråsärmedsinprofilsomskulpturstadettcentrumföroffentligkonstav
nationelldignitet.Dettaåterspeglasdockinteinågonsärskildmånideövriga
kommunerna.Vityckerattskulpturtematochdenoffentligakonstenharen
storutvecklingspotential,ochattfråganomhurdettafårgenomslagihela
Sjuhäradbördiskuterasmera.














Tillgängliggörandetavkulturarvetäravstorvikt.IettutvecklatabmͲsamarbete
kanengemensamvirtuellkulturarvsplattformförSjuhäradskapas.Dettaskulle
kunnastärkaSjuhäradsprofilgenomattutgöraenkällaförvårgemensamma
historia.Enfantasieggandetankeärattskapaettvirtuelltfriluftsmuseum,med
teknikfråndataspel.

DetärständigtaktuelltmedkompetensutvecklingföraktörerpåkulturområͲ
det.HärärdetmycketvikanläraossgenomatttatillvaravarandraserfarenͲ
heter.DettaärettavdeverksamhetsområdensomdetKreativaKlustretskall
arbetamed.Ettsystemmedmentorskapskullekunnautgöraenformför
detta.Representanterförenverksamhetsomgenomförtintressantaprojekt
skullekunnafungerasommentorerförandraföreningar,byalag,bygdegårdsͲ
föreningarosv.Samtidigtskulledettastimulerakontaktochutbytenmellan
orter.
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Ävenrenfortbildningkanvaranödvändig.Inteminstutvecklingenpåinternet
ochmedmobilteknikställerstorakravbådepåkommunalpersonalochfria
aktörer.Detbordefinnasmöjligheterattfortbildasigkontinuerligtföratthålla
sigorienteradomvilkamöjligheterteknikenhar.


Ettområdesomocksåkanbehövautbildningsinsatserärbidragssystemen
inomkulturen.Användervidessapåbästasättochkännerkulturaktörernatill
vilkamöjligheterdeharattfåstöd?





Resurspool























Mångaarrangemangkräverutrustningochteknik.Dettagällert.ex.musik,film,
teater,dansmmochdetkanrörasigomljudanläggning,filmduk,projekͲtor,
ljusriggarmm.Detbörutredasomdetvoremöjligtattskapaenteknikpooloch
omdetbehövsensärskildbudgetfördetta(seKreativtKluster).Mobila
lösningarbörprioriterassåattresursernakananvändasiheladelregionen.Det
kanutöverteknikävenhandlaomandraresursersomreplokaler,scener,verkͲ
städermm.




Deninventeringavkulturensomgjortsisambandmedattdennakulturplan
skapatsärengodgrundsomgerenöverblicköverinfrastruktureniSjuhärad.
DennainventeringbörkontinuerligtuppdaterasförattvaraaktuellochanalysͲ
erasförattidentifieraflaskhalsar(seKreativtKluster).VibörocksåvarauppͲ
märksammapåresursersomkandelas,lånasutosv.förattutnyttjadembättre.




Kulturbussar

Ettsättattutnyttjakulturutbudetbättreäratttillgängliggöradetgenomatt
erbjudaenklaochbilliga,kanskegratis,transporter.Bussningavpublikhar
provatsocholikaargumentförochemotdettahardiskuterats.Vityckeratt
tankenomkulturbussarfortfarandeinteärinaktuellochattdetbörutforskas
ytterligare.VityckerocksåattsamtalbörinledasmedVästtrafikommöjlighetͲ
ernaförettkulturutbudsperspektivpåturläggningen.




Sjuhäradskulturvärd

ViföreslårattvarjeårenavsjuhäradskommunernautsestillåretsKulturvärdi
Sjuhärad.Dettaårfokuseraspåkulturaktiviteteridennakommunochlokala
verksamheterlyftsfram.MötenochkonferenserförläggsdärochlokalautöͲ
varegesmöjlighetattexponerasinaverksamheter.RollensomåretskulturͲ
värdiSjuhäradkaningåikommunensmarknadsföringochävenbliendeli
turismutbudet.




Regionalsamverkan



InätverketKultursomförändrarpågårsamtalmellanprocessledarnairegionͲ
enochKulturiVäst,KulturUngdomochVästarvetomhurvåraframtidakonͲ
takterochsamarbetenskallgestaltasig.Vivillanvändakulturplanentillatt
klargörarollfördelningenmeddessainstitutionerochmedKulturrådet.Även
delokalakulturinstitutionernabörinvolverasisamtalen.Vibehöverblibättre
påattsamverkaochfånyttaavderegionalasåvälsomdenationellainstitutͲ
ionernaochstödsystemen.
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Konstnärligmångfald
Ettvitaltkulturlivkrävermångfaldochöppenhetnärdetgällerkonstnärliga
uttryck.Konstbegreppetharivårtidfåttettmångfaldigtfokus,ochdeauktoriͲ
täravärderingsgrundernaäristortsettavskaffade.DetärdenenskildekulturͲ
konsumentensomavgörettkonstnärligtuttrycksvärde,ochvarjemedborgare
harrätttillsittegetsättattuttryckasig;dettaärprosumentperspektivetslogik.
Förattskapadynamikikulturlivetbehövervibejakadennamångfaldgenom
attuppmuntranyaochfrämmandeuttryck.DettakräverfungerandemötesͲ
platserochtillväxtmiljöerochkanskeframföralltattungaengageras.










Kulturiskolan





















Detärviktigtattfåinflerkonstnärerochförfattareiskolanförattvisanya
konstnärligauttryckochgeförebilder.MetoderfördettaärKLIV1 ochSkapͲ
andeSkola2.Forskningvisarattkulturärgynnsamtförlärandeochvivillverka
förattkulturenfårenstörrerolliskolanspedagogiskaarbete.


Främjatillväxtmiljöer

PåflerahålliSjuhäradpågårkreativainitiativ,drivnaaveldsjälar,kulturförͲ
eningarochklubbar.Dessatillväxtmiljöerböruppmuntrasochstödjas.NytänͲ
kandeochoriginalitetärviktigtiavfolkningskommunernavarförsådanainiͲ
tiativbörgesstödochutrymme.Vivillstödjadegodainitiativensomberikar
mångfalden.TvärsektoriellasamarbetenochnäringslivsutvecklingavkulturͲ
projektärsärskiltintressanta.Samarbetemedstudieförbundenärettannat
sätt.




VidkulturarrangemangbörvivaraöppnaförattblandaolikakonstnärligautͲ
tryckochbjudainfleraaktörer.Deoffentligarummenochbyggnadernakan
användasmerafördefriakulturlivetsaktörer.






Nyamötesplatser

Ivårtidsnyakulturmiljöochdetframväxandemultikulturellasamhälletbehövs
nyamötesplatserförmänniskorattmötasochlåtasinaolikabakgrunderoch
kulturellapreferenserbrytasmotvarandra.Gränsernamellankonstarterna
ochnäringarnaärdiffusa,kulturochkonsumtiongårivarandra.Tvärsektoriella
mötenmellant.ex.fotokonstochdesignellernäringslivochhögskolaskapar
nyauttryckochgriperinimedborgarnasvardag.DetärviktigtattviupprättͲ
hållerenrespektfördeolikaagendorsomfinnsiolikasektoreravsamhället.




GränsöverskridandemötenharhistorisktsettalltidvaritbefruktandeförkreaͲ
tiviteten.Vivillbidratillmötenöverkonstartsgränserochmellankonstarterna
ochandrakunskapsområden.Vikanstimuleraintegrationsprocessergenom






1

KLIV–Kulturochlärandeivardagen–regionensprojektsomarbetarmedattskapa
enkulturrikskolamedutgångspunktiattkulturärbraföralltlärande.Seäven
http://www.kulturkatalogen.vgregion.se/Kultur_Default.aspx?id=68578
2
Skapandeskolaärettstatligtinitiativförattstärkasamverkanmellanskolanochdet
professionellakulturlivet.Seävenhttp://www.kulturradet.se/bidrag/skapandeͲskola
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attgegemensammauppdragochförasammanmänniskormedolikabakgrund
ochkompetens.




Viktigaplatserförtvärsektoriellaochgränsöverskridandemötenärt.ex.Textile
FashionCentre(Simonsland)iBorås,GlasetshusiLimmaredochKulturstationi
Herrljunga.




Detständigasamtaletärenviktigfaktorförkulturellväxt.Detpågårpåolika
sättsåvälidetvardagligamötetsomidenvirtuellavärlden.ViskulleviljaunͲ
dersökahurmanskullekunnaskapaforumpånätetförettsamtaliSjuhärad
omkulturen.Attskapaettsådantsomärflexibeltochöppet,attbejakakaos
ochstambildningpånätetvoreenuppfriskandeutmaningochkundeblien
källatillnykreativkraft.







FlerakällorförkulturͲ
stöd















Stödsystemen
SomtidigarenämntstrorvipåettnyttstödsystemmedsnabbapengartillspiͲ
randeinitiativ.VibehöverocksåblibättrepåattutnyttjaderegionalaresurͲ
sernaochdestatligakulturstödssystemen.Vibehöverförankravåraprojekt
bättre,såvälregionaltsomnationellt.Nordiskaochinternationellasamarbeten
börutvecklas.EUͲstödutnyttjasalltförliteihelalandet,såocksåiSjuhärad.




Sponsringochsamarbetemednäringslivetkanvaraettalternativ.Området
behöverbelysasochdiskuterasmera.




Denkonstnärliga
spetsen

Spetsochbredd
KultureniSjuhäradharenstorbredd.Närdetgällerspetsen,ellerdeavanceͲ
radekonstnärligauttryckenärutbudetrelativtsettsämre.DemestnyskapͲ
andeochextremakonstuttryckenärviktigaförattöppnauppgränsernaifanͲ
tasinförallaikulturensvärld.




DestorainstitutionernaiBoråsharettstortansvaridettaavseende.HögskoͲ
lanharviktigkompetensochsamarbetenmellandemochdetkommunalaoch
detfriakulturlivetbörinitierasochuppmuntras.KonstmuseetochStadsteaͲ
ternbedriververksamheteravhögkonstnärligkvalitet.Derasutbudbörblien
störreangelägenhetihelaSjuhärad.




SamlingarnapåBoråskonstmuseumkankommatillstörrenyttaförhelaSjuhäͲ
rad.Ettförslagärattverkursamlingenavvideokonstpresenterasibiografer
pålandsbygden.




MK



6















Kulturplan för Boråsregionen
Sjuhärads kommunalförbund
2013-2015


















Bilaga 3













































InventeringavkultureniSjuhärad20120828
Dennainventeringgjordesvårenochsommaren2012somettlediutarbetandetavenkulturplanför
Sjuhärad.Uppgifternaharsamlatsinmedhjälpavkommunernaskulturcheferochkulturansvariga.
Storttacktillallasomhjälpttill:AnnaͲLenaJohansson,AnnaLaang,PiaKarlsson,GunillaRundquist,
LarsLarsson,ElisabethNorinder,EvaͲLottaFranzén,UlrikaKullenberg,ChristinaGustafsson,SvenͲ
ÅkeMökander,EvaAspman,ElinLiljebäck,FredrikeHenriksson,PatrikGimfalk.







Kommunens…

Bollebygd

Borås Herrljunga

Mark Svenljunga Tranemo UlricehamnVårgårda

Totalt

Snitt

…invånare,antal

8356104106

928433791

10282

11606

22996

10994

21141526427

…intäkter,kr/invånare

6501

9139

77247577

10441

12306

6411

11416

8939

107

727

114

196

147

149

124

42

1,5

2,8

1,4

1,7

1,9

2,1

1,6

1,6

Boklånkommunalabibliotek,antal/inv

12,05

10,40

7,13

6,52

8,18

8,64

7,95

5,30

8

Kostnadmusikochkulturskola,kr/inv.


410

2636

25412287

4205

3700

2927

2226

2617

Föreningar(totalt)

75

320

209

373

111

132

65

80

1365

171

Kulturföreningar

12

30

10

24

6

9

41

12

144

18

9

9

9

9

6

6

9

9

66

8

4

19

2

65

8

1

1

8

1

2

1

2

11

1

1

9

1

38

5

3

0,4

…kostnadförallm.kulturverksamhet,kr/inv.
...kostnadförkulturverksamhet,andel(%)av
totaladriftskostnader

201
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Nätverk

Studieförbund
Platser
Bygdegårdar

4

Folketshus/parker
Museer
Folkbibliotek

3

5

9

10

12

1

2

2

1

4

1

1

9

2

5

8

Bokbuss

1

Biografer

2

1

2

1

2

1

12

2

2

1

3

2

Fritidsgårdar



Allauppgiftergäller2011
UppgifterfrånKoladaochSvensk
biblioteksförening

1

1

1

1

9

1

24

3





Kommun
Kontaktperson/personer
EͲmail
KommunensIntäkter,kr./inv.
Kostnadförallmänkulturverksamhet,kr./inv.

BollebygdsKommun
PatrikGimfalk
patrik.gimfalk@bollebygd.se
6501
107

Nätverk(antalochlyftgärnaframdetunika)

KulturSjuhärad,UngdomsnätverkmedVårgårda,
Mellerud.SamverkansavtalmedMarkochHärryda
kommuner.
Kultursamarbetenmellanbibliotekiregionenoch
mötesplatsersåsomFritidsgårdarochallaktivitetshus.
InternationellasamarbeteninomEumedframförallt
SkottlandochNederländerna.





Föreningar



Föreningar
Avdessa:hembygdsföreningar
Avdessa:kulturföreningar
Studieförbund
Annat






Platser(antalochlyftgärnaframdetunika)



Bygdegårdar
Folketshus/parker
Museer(öppetförallmänhetenochanställdpersonal)
Folkbibliotek
Bokbuss
Biografer
Fritidsgårdar
Övrigt(gallerier,scener,klubbar,festivalermm
somnivillframhålla)

75
6
12
9ststudieförbund,
Detmestaavkulturarrangemanganordnasav
föreningslivet,privatainitiativelleriprojektform.

4
Ͳ
Ͳ
3(1huvudbibliotekoch2filialer)
Ͳ
Ͳ
1BollebygdsUngdomsgård(Krafthuset)
GalleriOdinslundsomdrivsavkulturföreningen.Under
detvåsenasteårenhartvånyakulturarenorskapatsi
Bollebygd,enutomhussceniBiblioteksparkenochen
nysamlingssal/matssalpåBollebygdsskolanmed
möjlighettill400sittandegästerochenstorscen.





PågåendeprojektVerksamhetersombörlyftasfram



AllaktivitetshusetKrafthusetochungasmöjlighetertill
påverkanochdelaktighet.
BollebygdsSkatter(dokumenterahistorierochsägneri
kombinationmeddetmodernasamhället).Nystartat
internationelltprojektomFN:sbarnkonvention.



Styrdokumentförkulturen(länkagärnaomdetfinnspånätet)
http://www.bollebygd.se/vanstermeny/kulturochbibliotek/bibliotek/biblioteksplan.4.4a5b5ff411cb55e291680002505.html



http://www.bollebygd.se/vanstermeny/politikochpaverkan/inriktningsmal.4.2b0bcb231186590bcd280004852.html

UnderåretkommerBollebygdocksåatttaframenrevideradbarnͲochungdomskulturplan









Politiskorganisationförkulturfrågor

DetfinnsingenseparatnämndförkulturfrågorutandetärKommunstyrelsensomärkulturfrågornas
politiskanämnd.
Kommunstyrelsenplanerar,lederochsamordnarkommunensverksamheterochekonomi.Iarbetetingår
attövervakaattdeavkommunfullmäktigefastställdainriktningsmålenochbudgetramarefterlevs.
Kommunstyrelsenförberederocksåallaärendentillkommunfullmäktigeomintenågonavkommunens
övriganämndergjortdet.
Kommunstyrelseniansvarardessutomför:
x
x
x
x
x
x
x
x

Kommungemensamadministration
Kultur,fritidochturism
Bostadsförsörjningochsamhällsbyggnad
Gator,vägar,parkerochgrönområden
Vatten/avloppochrenhållning
Fastighetsfrågor
InformationsͲochnäringslivsfrågor
Folkhälsoarbete

Kommunstyrelsenbestårav9ledamöteroch9ersättare.Styrelsensammanträderengångimånadenmeduppehålli
juli.





Förvaltningsorganisationförkulturfrågor



Kommunstyrelseförvaltningenmedkommunchefsomförvaltningschefäransvarigförvaltningför
kulturfrågor.
Kommunstyrelseförvaltningen
Utöverkommunstyrelsenssärskildauppgifteransvararkommunstyrelsendessutomförkommungemensam
administration(personalͲ,ekonomiͲochkansliavdelning),kultur,fritidochturism,samhällsplanering,näringslivsfrågor,
folkhälsoarbetesamtkommunenstekniskaverksamhet(gator,vatten,avlopp,renhållningochfastigheter)
Kommunstyrelsensförvaltning,kommunstyrelseförvaltningenbeståravfyraavdelningarmedca45anställdaochleds
avkommunchefLennieJohansson.Tillkommunstyrelseförvaltningenhörävenbibliotekochövrigkulturverksamhet
samtIT.








Övrigt(någotsomnivilllyftafram)
EnlitenkommunsomBollebygdmedplaceringmellantvågiganter(BoråsochGöteborg)kaninteriktigtmätasig
kulturutbudsmässigtutandenlillakommunenmåstenischasig.Detlandaroftaberoendepåvadförbehovdetfinns
hosinvånarnasamtvaddetfinnsföreldsjälarsomärbereddaattarbetaförattt.ex.fåenartist,utställningmmtill
orten.DetmestaavdetsomvikankalladenkonsumerandekulturenförvuxnadetstårBollebygdskulturföreningför.
IårharävenettsamarbetsavtalmedHärrydakulturskolaundertecknatsvilketinnebärattBollebygdfrånochmed
hösten2012harkulturskolaigen!





Kommun BoråsStad/Kulturförvaltningen
Kontaktperson/personer EvaͲLottaFranzén
EͲmail evaͲlotta.franzen@boras.se
KommunensIntäkter,kr./inv. 9139
Kostnadförallmänkulturverksamhet,kr./inv. 727
Nätverk(antalochlyftgärnaframdetunika)

13st.varavsärskiltCulturalPlanning,Europa
CinemasochNordiskaindustrimuseinätverketbör
nämnas






Föreningar



Föreningar
Avdessa:hembygdsföreningar
Avdessa:kulturföreningar
Studieförbund
Annat



320(helaBoråsStad)
1hembygdskretsochett20Ͳtalhembygdsfören.
Ca30
9st.studieförbund,
Fr.o.m2012ingårbidragsgivningåterigentill
StiftelsenÅhagaikulturnämndensansvarsområde








Platser(antalochlyftgärnaframdetunika)
Bygdegårdar Ͳ
Folketshus/parker Ͳ
Museer(öppetförallmänhetenochanställdpersonal) 3(BoråsKonstmuseum,Boråsmuseum,
Textilmuseet)
Folkbibliotek 1(StadsbiblioteketiKulturhuset)
Regionaltuppdrag,senedan
Bokbuss 1(tillhösten)
Biografer 2(varavenkommunal)
Fritidsgårdar Brygghuset(Ungdomenshusöppnarhöst2012)
Övrigt(gallerier,scener,klubbar,festivalermm
somnivillframhålla) Flamenskagalleriet,Ålgårdenskollektivverkstad
ochgalleri,GalleriJeanetteÖhlund, Nordiskt
barnkultursamarbeteisamverkanmedBorås
nordiskavänorter(Norden4.0),årligKulturnatt,
årligSkördefest,tvåspråkigKulturfestival
(Mukulat)
PågåendeprojektVerksamhetersombörlyftasfram Simonsland(Textilmuseet,Textilhögskolanoch
andratextilaaktörerisamverkaninyalokaler)
Skulpturbiennal2012













Styrdokumentförkulturen(länkagärnaomdetfinnspånätet)
NyttkulturprogramförBoråsStadhållerpåatttasframisamverkanmellanKulturförvaltningenochdetre
stadsdelarna.Skagälla2013Ͳ2016.Kulturprogrammetkompletterasmedenårligkulturplansomär
handlingsinriktad.

Politiskorganisationförkulturfrågor
Kulturnämnd







Förvaltningsorganisationförkulturfrågor
Kulturförvaltningmedkulturchefsomförvaltningschef.
Varjekulturinstitutionharenchef.






Stadsbiblioteketsregionalauppdrag
BoråsStadsbibliotekharettregionaltuppdragochupplåtersittmediebeståndförkompletterande
medieförsörjningihelaVästraGötaland.



KulturiVästfinansierarinköp,iordningsställandeochtillgängliggörandeavmedier.








Kommun
Kontaktperson/personer
EͲmail
Kommunenskulturbudget
Nätverk(antalochlyftgärnaframdetunika)




Föreningar





BoråsStadsdelÖster
EvaAspman
eva.aspman@boras.se
SDöster6551tkr



Föreningar
Avdessa:hembygdsföreningar 5
Avdessa:kulturföreningar
Studieförbund
Annat





Platser(antalochlyftgärnaframdetunika)
Bygdegårdar
Folketshus/parker
Museer(öppetförallmänhetenochanställdpersonal)
Folkbibliotek
Bokbuss
Biografer
Fritidsgårdar
Övrigt(gallerier,scener,klubbar,festivalermm
somnivillframhålla)




PågåendeprojektVerksamhetersombörlyftasfram



Rångedala
Dalsjöfors,folketspark
Almedalsmuseum(Boråsmuseum)
3
Ͳ
Ͳ
5
KonstrummetiDalsjöforsbibliotek






Kommun
Kontaktperson/personer
EͲmail
Kommunenskulturbudget
Nätverk(antalochlyftgärnaframdetunika)

BoråsStadSDFNorr
LarsLarsson
lars2.larsson@boras.se
SDNorr5340tkr
KulturSjuhärad







Platser(antalochlyftgärnaframdetunika)
Övrigt(gallerier,scener,klubbar,festivalermm
somnivillframhålla)







Politiskorganisationförkulturfrågor
SDNNorrförkulturfrågorkoppladetillstadsdelNorr








Förvaltningsorganisationförkulturfrågor
Områdeschefförkultur/fritid/lokaltinflytande

GlasverandanförkonstpåFristadBibliotek






Kommun
Kontaktperson/personer
EͲmail
Kommunenskulturbudget
Nätverk(antalochlyftgärnaframdetunika)




Föreningar







Föreningar
Avdessa:hembygdsföreningar
Avdessa:kulturföreningar
Studieförbund
Annat

BoråsStad/StadsdelsförvaltningenVäster
ElisabethNorinder
elisabeth.norinder@boras.se
SDVäster9300tkr
KulturSjuhärad

seBoråsStad
5
seBoråsStad
seBoråsStad


Platser(antalochlyftgärnaframdetunika)
Bygdegårdar








Folketshus/parker
Museer(öppetförallmänhetenochanställdpersonal)
Folkbibliotek
Bokbuss
Biografer
Fritidsgårdar
Övrigt(gallerier,scener,klubbar,festivalermm
somnivillframhålla)

PågåendeprojektVerksamhetersombörlyftasfram

ingasomdrivsavstadsdelenmendetfinnsett
antal
Ͳ
Ͳ
5
Ͳ
Ͳ
5somdrivsavfritidsverksamhetenistadsdelen
Viskaforskonstrum,MötesplatsNorrby

DeltagandeiEntréprojektet






Kommun
Kontaktperson/personer
EͲmail
KommunensIntäkter,kr./inv.
Kostnadförallmänkulturverksamhet,kr./inv.

HerrljungaKommun
ElinLiljebäckNilsson
elin.liljeback@admin.herrljunga.se
7724
114

Nätverk(antalochlyftgärnaframdetunika)

KulturSjuhärad




Föreningar



Föreningar
Avdessa:hembygdsföreningar
Avdessa:kulturföreningar
Studieförbund
Annat

209iföreningsregistret
12
ca10st
8st(exklSISU)
Detmestaavkulturarrangemanganordnasav
föreningslivet,privatainitiativelleriprojektform.








Platser(antalochlyftgärnaframdetunika)
Bygdegårdar 9
Folketshus/parker 2
Museer(öppetförallmänhetenochanställdpersonal) Fåglaviksglasbruksmuseum(kanknappträknasi
dettasammanhangmenfinnsikulturhusetoch
harsåledespersonal)
Folkbibliotek 2
Bokbuss 0
Biografer 1
Fritidsgårdar 2HerrljungaochLjung
Övrigt(gallerier,scener,klubbar,festivalermm
somnivillframhålla) CreaDiembokcaféochturistinfosomäven
arrangerarbokmässavartannatårKreativarum
Hudenemedkulturarrochutställningar




PågåendeprojektVerksamhetersombörlyftasfram



Kulturstationsprojektet,Omdaningenav
fritidsgårdentill”Ungdomsinitiativet”,







Styrdokumentförkulturen(länkagärnaomdetfinnspånätet)
Växtkraft10000–övergripande(antaget2009)
http://www.herrljunga.se/download/18.5b5b639912b44191fb8800099674/Plan+%2B+bilagor+antagen+KF.pdf

FritidsͲ,kulturochturismpolitisktprogram(antaget2011)
http://www.herrljunga.se/download/18.7c66a0e4134540f56e9800072/kf_bilaga_0807_001.pdf

Bibliotekplan(antagen2007,skaomarbetasunder2012)


http://www.herrljunga.se/download/18.5b5b639912b44191fb88000110463/Biblioteksplanen.pdf







Politiskorganisationförkulturfrågor
KommunstyrelsenmedfritidsͲochkulturutskott.














Förvaltningsorganisationförkulturfrågor
Avdelningunderkommunstyrelsensförvaltning(avdelningenförutvecklingochkommunikation).Enheterna:
bibliotek/kulturhus,musikskola,simͲochidrottshall.

Övrigt(någotsomnivilllyftafram)
Uppstartsskedet(förstudie)kringprojektetKulturstation





Kommun
Kontaktperson/personer
EͲmail
KommunensIntäkter,kr./inv.
Kostnadförallmänkulturverksamhet,kr./inv.

MarksKommun
GunvorAlexandersson
gunvor.alexandersson@mark.se
7577
196

Nätverk(antalochlyftgärnaframdetunika)

KulturSjuhärad,Kultursamarbetenmellanbibliotek
iSjuhärad,regionalanätverk–museum,
kulturutvecklare,konstutveckling,bibliotek,
VGͲregionenskonsulenter,nationellanätverk:
musikͲ,dansͲ,teaterͲ,konstnärscentrumbildningar:
MCV,KCväst,KROosv






Föreningar



Föreningar
Avdessa:hembygdsföreningar
Avdessa:kulturföreningar
Studieförbund
Annat

373
17
24
9(inkl.SISU)
Föreningsutvecklingsarbetepågårpåtema
Jämställdhet.Föreningarnaärmycketaktiva
kulturarrangörerochkansökaettantalbidrag;
Kulturarrangemangsbidrag,Publikationsbidrag,
ProjektbidragsamtOffentligtkulturuppdrag.
EttarbetepågårmedStudieförbudenförattarbeta
närmarekommunensverksamheterochprojekt.






Platser(antalochlyftgärnaframdetunika)
Bygdegårdar
Folketshus/parker
Museer(öppetförallmänhetenochanställdpersonal)
Folkbibliotek
Bokbuss
Biografer

Fritidsgårdar
Övrigt(gallerier,scener,klubbar,festivalermm



10:Björketorp,Fotskäl,Hajom,Horred,Hyssna,
Skephult,Sätila,Torestorp,Älekulla,Öxabäck
2:Skene,Fritsla
RydalsmuseumͲtextilindustrihistoria,konsto
design
 5:Kinna,Skene,Sätila,Fritsla,Horred
Enbokbussmedettrullandekonstverkpå
 2DigitaliseradesalongeriKinnaochSkene
2bygdegårdsbiografer35mmFotskäloch
Torestorp
2:KinnaochFritsla
MarksKonstgrafiskaVerkstad,KonstgilletiMark,
GalleriK,GalleriiKinnabokhandel,konstpå
Rönnäng,Konsthantverksrundasommartid,
Konstrundaioktober,Markfestivalen–nyttföriår
initieratavungdomar,MinglaiMark–kommunens
nyktraskolavslutningKinna,SkeneMarten–
marknadmedkulturinslag,Kinnaborgsalen–gratis
galleriattlånaavkommunen,Kinnateaterbiograf
mednystartadeMarksFilmstudio







PågåendeprojektVerksamhetersombörlyftasfram Förläggargårdsprojektet–enföreningavägaretill
gårdarsomsyftartillattlyftadettaunikakulturarv
viaturism,näringslivochkulturevenemang
MarksFilmstudio–nystartadföreningsomvisar
filmsomkomplementtilldetkommersiella
biografutbudet
Facethefuture–Rydalsmuseumsamverkarmed
konstnärLenaBjörniettstortpedagogisktoch
konstnärligtinriktatprojektmedbäringpå
framtiden
Tygrikesgruppen–turismföretagaretareget
initiativtillhemsida,broschyrerochevenemang
medsåvälshoppingochboendesomkulturinnehåll.
RydalDesignCenter–pågåendeprocessmed
skapandeiverkstadenGränslandetsamtArtistin
ResidenceͲverksamhet.
KulturbyråMark–samlatgreppkringkulturen:i
skola/förskolasomgivitframgångsåvälekonomiskt
viaskapandeskolamedelsomidemokratiseringav
ungaskulturupplevelser.
Biosalong–seniorbiommiKinna
Entréprojektet–utbildningochinitiativkraftföratt
görabibliotekentillsmartarekulturarenor.
UngScen–Skenefolketshusgörprojektmedunga
somkulturarrangörerochkulturkonsumenter
ProgramverksamheteniBiblioteken–nyttgrepp
2011somnublirefterlängtarprogrambladoch
mångaaktiviteter
Föräldraverksamhet–folkhälsaochkulturi
samverkan
KEKS–nätverkförungdomsverksamhet








Styrdokumentförkulturen(länkagärnaom det finns på nätet)
Nämndplan
Kulturstrategi







Politiskorganisationförkulturfrågor
KulturochFritidsnämnd









Förvaltningsorganisationförkulturfrågor
Kulturansvarfinnsi3enheter:
Bibliotekochallmänkultur(härfinnsKulturbyråMark)
Museum,ungdomochfolkhälsa
Kulturskolan






Övrigt(någotsomnivilllyftafram)
KulturpassetͲensamladinsatsförattsäkerställaattallabarn/eleviMarkvarjeårfårtadelavkulturi
enlighetmedläroplanernasintentioner.
Markharettantalbraarbetslivsmuseersomintebörglömmasbort,såsomKvarneniHyssnaoch
Skolmuseet.













Kommun Svenljungakommun
Kontaktperson/personer GunillaRundqvist
EͲmail gunilla.rundqvist@svenljunga.se
KommunensIntäkter,kr./inv. 10441
Kostnadförallmänkulturverksamhet,kr/inv. 147
Nätverk(antalochlyftgärnaframdetunika)

KulturSjuhärad
Kultursamarbetenmellanbibliotekiregionen
Éntre–biblioteketsomkulturarena
GemensambibliotekskatalogmedTranemo
Kultursamarbetet.ex.Konstrundatillsammans
medTranemo.






Föreningar



Föreningar
Avdessa:hembygdsföreningar
Avdessa:kulturföreningar
Studieförbund
Annat





111
8
6
6
Kulturarrangemangordnasavkulturenheten,
studieförbund,föreningar,kulturskolan.





Platser(antalochlyftgärnaframdetunika)
Bygdegårdar
Folketshus/parker
Museer(öppetförallmänhetenochanställdpersonal)
Folkbibliotek
Bokbuss
Biografer
Fritidsgårdar
Övrigt(gallerier,scener,klubbar,festivalermm
somnivillframhålla)

12
1
Ͳ
8
Ͳ
1(Digitaliserad)
1UngdomenshusiSvenljungacentralort
Kalvfestivalen
GallerietpåSvenljungabibliotek.

PågåendeprojektVerksamhetersombörlyftasfram

Kalvfestivalen

 Styrdokumentförkulturen(länkagärnaom det finns på nätet)




Biblioteksplan







Politiskorganisationförkulturfrågor
Samhällsbyggnadsnämnd







Förvaltningsorganisationförkulturfrågor
Kulturenhet




Övrigt(någotsomnivilllyftafram)







Kommun
Kontaktperson/personer
EͲmail
KommunensIntäkter,kr./inv.
Kostnadförallmänkulturverksamhet,kr./inv.

Tranemokommun
FredrikeHenriksson
fredrike.henriksson@tranemo.se
12306
149

Nätverk(antalochlyftgärnaframdetunika)

KulturSjuhärad,SamverkansavtalmedSvenljunga
ochUlricehamnkommuner.
Kultursamarbetenmellanbibliotekiregionen.
InternationellasamarbeteninomEuͲTransInForm
ochCreativerooms.






Föreningar
Föreningar
Av dessa:hembygdsföreningar
Avdessa:kulturföreningar
Studieförbund
Annat 

132
9
9
6


Platser(antalochlyftgärnaframdetunika)
Bygdegårdar
Folketshus/parker
Museer(öppetförallmänhetenochanställdpersonal)
Folkbibliotek
Bokbuss
Biografer
Fritidsgårdar
Övrigt(gallerier,scener,klubbar,festivalermm
somnivillframhålla)



4
2(Månstad,Parkudden)
2(GlasetsHusochTorpsStenhus)
1
1
2
3
Konstgalleriet,KulturföreningenTreTrappor(med
studio),TeaterSmylja,Torpaslottsteater,Torpa
medeltidsdagar,GlasetHusiLimmared,GulaHuseti
Uddebo,Globalfestivalen,




PågåendeprojektVerksamhetersombörlyftasfram



PrästgårdeniLänghem,
GulaHuset–Uddebo,
GlasetsHusiLimmared,
Tranemorum–iGrimsåsochLimmared,
KonstpaddlingTranemo–Uddebo.

 Styrdokumentförkulturen(länkagärnaom det finns på nätet)




Bildingplan.
Barnkulturplan.







Politiskorganisationförkulturfrågor
KommunfullmäktigeͲKommunstyrelsenmedtreutskottdärettärUtskottförkulturochkompetens.















Förvaltningsorganisationförkulturfrågor
AnsvarigförkulturenpåtjänstemannanivåärChefenförlärandesektionen.

Övrigt(någotsomnivilllyftafram)
Allmänkulturdvs.kulturföreningsbidrag,kulturstipendiumochkulturarrangörsbidragansvararbibliotekschef
för.
Kulturskolanärmycketaktivocharbetarmycketihopmedolikaverksamheterikommunen.I
uppdragetsomchefförlärandesektioneningårocksåansvretsomkulturchef.





Kommun
Kontaktperson/personer
EͲmail
KommunensIntäkter,kr./inv.
Kostnadförallmänkulturverksamhet,kr./inv.

UlricehamnsKommun
AnnaLaang
anna.laang@ulricehamn.se
6411
124

Nätverk(antalochlyftgärnaframdetunika)

KulturSjuhärad
EntréͲprojektetiSjuhärad:Biblioteketsom
kulturarena
Museinätverk(Borås,Falköping),regionalaoch
nationellanätverkinomkulturochbibliotek






Föreningar



Föreningar
Avdessa:hembygdsföreningar
Avdessa:kulturföreningar
Studieförbund
Annat

65
23
41
9ststudieförbund,
FolketsHusförening(digitalasändningaravopera),
någramycketaktivahembygdsföreningar,körer






Platser(antalochlyftgärnaframdetunika)
Bygdegårdar
Folketshus/parker
Museer(öppetförallmänhetenochanställdpersonal)
Folkbibliotek
Bokbuss
Biografer
Fritidsgårdar
Övrigt(gallerier,scener,klubbar,festivalermm
somnivillframhålla)







PågåendeprojektVerksamhetersombörlyftasfram

19
1
1
9
Ͳ
1
2
Fleracaféer/barersomarrangerarkonserteroch
framträdandenharstartatsupp.

Planeringavnyttstadsbibliotek,omlokaliseringav
museisamlingtillföremålsarkiv,öppnavisningarav
nyamuseimagasinetochdigitaliseringavbildarkiv,
Änglagård,Entréprojektet

 Styrdokumentförkulturen(länkagärnaom det finns på nätet)



Kulturstrategisaknas(finnsenförföregåendemandatperiod)




http://www.ulricehamn.se/upload/klk/författningshandbok/program/kulturstrategi.pdf

Kommunalpolitiskthandlingsprogrammednågramålförkulturverksamheten
http://www.ulricehamn.se/upload/klk/författningshandbok/strategier/kommunalpolitiskt_handlingsprogram_0710.pdf

KulturplanförverksamhetKultur


http://www.ulricehamn.se/ulh_templates/Information.aspx?id=16417








Politiskorganisationförkulturfrågor
KulturärenverksamhetsomingårihuvudprocessenSamhällsutvecklingsomsorterarunder
kommunstyrelsen
http://www.ulricehamn.se/upload/aktuellt_sidan_ett/2010/Ny%20org/pol_webb_stor.jpg






Förvaltningsorganisationförkulturfrågor
Kulturverksamhetenärendelavhuvudprocessernavälfärd,LärandeochSamhällsutvecklingsomledsavtvå
processcheferiettdelatledarskap.





http://www.ulricehamn.se/ulh_templates/Information.aspx?id=2010


Övrigt(någotsomnivilllyftafram)







Kommun
Kontaktperson/personer
EͲmail
KommunensIntäkter,kr./inv.
Kostnadförallmänkulturverksamhet,kr./inv.

Vårgårda
LenaEngberg
lena.engberg@vargarda.se
11416
42

Nätverk(antalochlyftgärnaframdetunika)

KulturiSjuhärad,Entré,Föreningsråd,Destination
Vårgårdaideellförening,Ungdomsprojektihop
medBollebygdoMellerud






Föreningar



Föreningar
Avdessa:hembygdsföreningar
Avdessa:kulturföreningar
Studieförbund
Annat

90
8
12
8st.studieförbundsamtSISU,
Förutombiblioteketharvilagtut
kulturverksamhetenpåföreningart.ex.
Teaterförening,Konstförening,Dansföreningen
GodMoves






Platser(antalochlyftgärnaframdetunika)
Bygdegårdar
Folketshus/parker
Museer(öppetförallmänhetenochanställdpersonal)
Folkbibliotek
Bokbuss
Biografer
Fritidsgårdar
Övrigt(gallerier,scener,klubbar,festivalermm
somnivillframhålla)


2
1
2
1
Ͳ
Ͳ(vilandeiavvaktanpådigitalvisning)
1
Cykelfest
Fotofestivalochbildernasstad
Tångasallaarrangemang




PågåendeprojektVerksamhetersombörlyftasfram



OlikaLeaderͲprojektt.ex.Utvecklamuseeroch
hembygdsgårdar,destinationVårgårda

 Styrdokumentförkulturen(länkagärnaom det finns på nätet)




Kulturochfritidsplan







Politiskorganisationförkulturfrågor
Viharennämndförallverksamhet(Kommunstyrelsen)







Förvaltningsorganisationförkulturfrågor
IngårisektorDestinationVårgårda








Övrigt(någotsomnivilllyftafram)
Undermötesplatserkannämnasattviharutlagtpåföreningar
Galleri33–Vårgårdakonstklubbsomharca9Ͳ10konstutställningarperår
Teaterföreningen–somhar7Ͳ8teaterochmusikarrangemangomåretmedettkommunaltuppdrag
Kulturen–kommunaltdrivenscenförskolanochförkulturarrangemang
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YTTRANDE

1

Datum

Ärendenummer

2013-04-18

Dnr 2013/KN0024 860

Eva-Lotta Franzén, 033-35 75 96

Kommunstyrelsen

Yttrande över kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads
kommunalförbund 2013-2015
Kommunstyrelsens diarienummer: 2013/KS0261
Beslut
Kulturnämnden beslutar att tillstyrka ”Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads
kommunalförbund 2013–2015” med tillägg av Ann-britt Bomans (C) skrivelse vilket
nämnden ställer sig bakom.
Kulturnämndens yttrande i sammanfattning
Kulturplanen är dels en inventering av de samlade kulturresurser som finns i
delregionen dels en plan som ska verka vägledande i det kommande gemensamma
arbetet. Planen är också ett viktigt verktyg i kommunikationen med regionens
kulturnämnd för framtida satsningar och utvecklingsprojekt.
Kulturplanen i Sjuhärad förhåller sig väl till de styrdokument och planer som är
framtagna för Borås Stad, allt från Vision 2025 till Kulturprogram för Borås Stad
2013–2016 med tillhörande handlingsplan för åren 2013-2014.
Kulturnämnden anser att Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
2013–2015 är ett dokument som kommer att stärka samverkan kring kulturfrågorna
och därmed ge ökad tyngd åt kulturverksamheterna i denna del av regionen.
Kulturnämndens yttrande i sin helhet
Sjuhärads kommunalförbund och nätverket av kulturchefer och kulturansvariga i
Boråsregionen har tillsammans utarbetat förslaget till delregional kulturplan att gälla
för perioden 2013-2015.
Kulturplanen är dels en inventering av de samlade kulturresurser som finns i
delregionen dels en plan som ska verka vägledande i det kommande gemensamma
arbetet. Planen är också ett viktigt verktyg i kommunikationen med regionens
kulturnämnd för framtida satsningar och utvecklingsprojekt.

2

Planens uppbyggnad med en övergripande strategi för samtliga kommuner, mål på
kort och lång sikt samt en vision om ett sk. kreativt kluster, som skall fungera som ett
kitt mellan kommunerna, är ett bra sätt att skapa en starkare kultursamverkan i
delregionen.
Borås förutsättningar inom kulturområdet skiljer sig mycket från övriga kommuners i
området. I kraft av sin storlek har Borås kulturinstitutioner och ett kulturutbud som
till viss del förser även de andra kommunerna. Detta är ett ansvar som måste beaktas.
De främsta utvecklingsområdena utgår från verksamheter som är profilområden i
Borås kulturliv – det textila kulturarvet och den offentliga konsten. Genom att
samverka kring dessa verksamheter, samt inom andra utpekade områden, kan hela
delregionen bli starkare och på ett bättre sätt kunna hävda sig i den regionala
konkurrensen. Andra utvecklingsområden som Borås finner särskilt intressant att
samverka kring är kultur i skolan liksom Culture Planning som samhällsbyggnadsmetod. Att, som planen föreslår, införa kultur som ett horisontellt perspektiv i den
kommunala verksamheten, jämsides med jämställdhet, tillgänglighet, mångfald m.m.
skulle på ett nytt och intressant sätt lyfta kulturfrågorna och göra dem till en
angelägenhet för alla som sysslar med samhällsplanering och i förlängningen
samhällsmedborgarna.
Kulturplanen i Sjuhärad förhåller sig väl till de styrdokument och planer som är
framtagna för Borås Stad, allt från Vision 2025 till Kulturprogram för Borås Stad
2013–2016 med tillhörande handlingsplan för åren 2013-2014.
Kulturnämnden anser att Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
2013–2015 är ett dokument som kommer att stärka samverkan kring kulturfrågorna
och därmed ge ökad tyngd åt kulturverksamheterna i denna del av regionen.
Särskild skrivelse
Ann-Britt Boman (C) har inkommit med synpunkter i särskild skrivelse som läggs till
yttrandet. Se bilaga.
KULTURNÄMNDEN

Bengt Wahlgren
Ordförande

Eva-Lotta Franzén
Kulturchef

I inledningen till kulturplanen står följande under rubriken ”Sjuhärads profil”:
”Civilsamhället är en stark kraft i sjuhäradskommunerna. Många byalag,
bygdegårdsföreningar, hembygdsföreningar och andra föreningar vårdar en historia och utgör
en stark kreativ faktor i lokalsamhällena med stor kulturell potential.”
I den fortsatta kulturplanen märks inte mycket av det som står i inledningen.
Hembygdsrörelsen får en mycket undanskymd roll. I Bilaga 3 är inventeringen av kulturen i
de olika delarna av Borås summarisk, och under Stadsdelsnämnd Norr nämns t. ex. ingenting
om den rika kulturverksamhet som hembygdsföreningarna bedriver.
Civilsamhället med det ideella föreningslivet är mycket viktigt som samarbetspartner för att
utveckla det kreativa kulturområde som är målet för Kulturplan Boråsregionen Sjuhärads
kommunalförbund 2013-2015.
Ann-Britt Boman (c)
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Yttrande på ansökan om planbesked för Hedagården 1:73
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.

2013-04-23

Tom Andersson

Datum

Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2013-04-23

Morgan Hjalmarsson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2013/KS0145 214
Handläggare: Karin Johansson, tfn 7057
Datum/avdelningschef: 2013-04-19 / bh

Programområde: 2

1 (1)
2013-05-06

2013/KS0145 214

Karin Johansson
033-357057
Samhällsbyggnadsnämnden

Yttrande på ansökan om planbesked för
Hedagården 1:73
Kommunstyrelsen är positivt till att det byggs fler hyresrätter i Fristad. En
förtätning kring Asklandaskolan med närhet till kollektivtrafik är positivt för att
minska bilberoendet i samhället.
Planområdet bör i huvudsak koncentreras till fastigheten Hedagården 1:73.
Planen ska upprättas med plankostnadsavtal och placeras i prioritetsgrupp 2.
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson
Kommunalråd

Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef
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Samrådsyttrande över detaljplan för del av Centrum, Kv Pallas 1 m. fl.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.
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Tom Andersson
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Karin Johansson
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Samhällsbyggnadsnämnden

Samrådsyttrande över detaljplan för del av
Centrum, Kv Pallas 1 m. fl.
Kommunstyrelsen anser att en förtätning av centrum är viktig för stadens
utveckling och är i grunden mycket positiv till planförslaget.
Sandwalls plats är en viktig mötesplats i Borås som kommer att påverkas av en
framtida byggnation. Höga hus medför starka vindar samt skuggbildningar vilket
noggrant måste studeras och hanteras för att inte försämra attraktiviteten på
Sandwalls plats.
Bussar som trafikerar Lilla Brogatan behöver en god framkomlighet och ska inte
behöva konkurrera med lastfordon. Angöring av lastfordon till fastigheten bör
därför ske från Hallbergsplatsen och Västerlånggatan.
Planen behöver kompletteras med bestämmelser så att hälsa och säkerhet kan
säkerställas. De slutsatser som utredningarna visar måste införas på plankartan.
Geotekniska förutsättningar och sättningsrisker är extra viktiga att studera när
det rör sig om stora laster på liten yta. Översvämningsrisker behöver hanteras så
att ett framtida 100-årsregn klaras utan stora skador. Förorenad mark måste
hanteras i detaljplanen. Dessutom bör bullersituationen hanteras enligt Borås
Stads riktlinjer för buller.
Hänvisning till dokument bör hanteras med viss varsamhet. Under rubriken
tidigare ställningstagande blandas dokument som antagits av Kommunfullmäktige med Samhällsbyggnadsnämndens lokalt antagna dokument. Exempelvis
Planprogram för centrala Borås ”Varierad bostadsbyggnation” och Gång- och cykelplan bör
antas av Kommunfullmäktige innan de läggs in under rubriken tidigare
ställningstagande.
Kommunstyrelsen delar Samhällsbyggnadsnämndens bedömning om att en
miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte erfordras.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd

Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef
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Detaljplan för del av Centrum
PALLAS 1 M.FL.
Borås Stad

Fotomontage kv. Pallas, Rosenbergs Arkitekter AB Stockholm

SAMRÅD normalt planförfarande
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Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utveckling och
förtätning av kvarteret Pallas med bostäder, centrumverksamheter som hotell och kontor i ett mycket
centralt läge samt att skapa bättre förutsättningar för
befintlig handelsgalleria och parkeringsanläggning.
Projektet kommer att ge centrala Borås ett landmärke
och markera Holmsgatans gamla dragning i nordsydlig riktning.
Promenadstråket längs med Viskan är viktigt för stadsbilden och planen ger möjlighet att anlägga brygga för
att bredda Strandpromenaden.
Både Strandpromenaden och Hallbergsplatsen är
tänkta att rustas upp för att få samma kvalitetsnivå
som Sandwalls plats.
Infarten till rampen upp till parkeringsgaraget kommer att flyttas något.
Mot Hallbergsplatsen planeras för studentbostäder.
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Planbeskrivning
Detaljplan för del av Centrum,
PALLAS 1 m.fl., Borås Stad, upprättad
den 11 februari 2013.
1. Inledning
1.1 Planens syfte och huvuddrag

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utveckling och
förtätning av kvarteret Pallas med bostäder, centrumverksamheter som hotell och kontor i ett mycket
centralt läge samt att skapa bättre förutsättningar för
befintlig handelsgalleria och parkeringsanläggning.
Projektet kommer att ge centrala Borås ett landmärke
och markera Holmsgatans gamla dragning i nordsydlig riktning med en slits i fasad och påbyggnad och
en gång som ger genomsiktlighet från Lilla Brogatan
till Viskan.

1.3 Plandata
1.3.1 Läge och areal

Planområdet är beläget i västra delen av Borås centrum
mellan Lilla Brogatan och Viskan. Området avgränsas
i väster av Hallbergsplatsen och i öster av Västerlånggatan. Planområdet omfattar kvarteret Pallas, Hallbergsplatsen, del av Lilla Brogatan och Västerlånggatan
samt del av strandpromenaden och Viskan. Planområdets totala areal är ca 15 400 hektar varav 3 300 hektar
utgör vattenområde. Kvartersmarken inom fastigheten
Pallas 1 är ca 5 300 kvadratmeter.
Fastigheten Pallas 1 är privatägd och ägs av Cernera
Pallas 1 AB som är ett partnerskap med Cernera och
Wäst-bygg. Övrig mark inom planområdet utgörs av
Innerstaden 1:1 som ägs av Borås Stad och är allmän
platsmark och vattenområde.

2. Tidigare ställningstaganden

Förslaget består av ett 20-24 våningar högt punkthus i
sydvästra hörnet med utsikt över Stadsparken. Den befintliga gallerian och parkeringshuset byggs på med 2
bostadsvåningar och de bildar en gård på plan 5, totalt
7 våningar. En glasbyggnad i ett plan längs Viskan ska
innehålla lokaler för hotell, kontor eller café och en
restaurang i hörnet mot Sandwalls plats.

2.1 Översiktsplan

Promenadstråket längs med Viskan är viktigt för stadsbilden och planen ger möjlighet att anlägga brygga för
att bredda Strandpromenaden.

2.2 Gällande detaljplaner

Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger grunddragen för mark- och vattenanvändningen samt samhällsbyggnadsmål och spelregler för hållbar utveckling
ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv.
Det aktuella området ingår i stadskärnan och redovisas
som bostadsbebyggelse.

I planområdet gäller detaljplan P352 från 1969 som
för kvarteret Pallas anger garage- och handelsändamål.

Både Strandpromenaden och Hallbergsplatsen är
tänkta att rustas upp för att få samma kvalitetsnivå
som Sandwalls plats.
Parkeringsgaraget får en ny ramp med infart litet
längre norrut än den befintliga.

P264
P196

P879

P91
P68

P803
P352

Mot Hallbergsplatsen planeras för studentbostäder.
1.2 Handlingar

P20

Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser
som är juridiskt bindande. Till planen fogas illustrationskarta, planbeskrivning och genomförandebeskrivning. Efter samråd och granskning tillkommer
samrådsredogörelse respektive utlåtande över inkomna
synpunkter. Planbeskrivningen och illustrationskartan
ska underlätta förståelsen av planförslagets innebörd,
samt redovisa de förutsättningar och syften planen har.
De har ingen egen rättsverkan. Avsikten är att de ska
vara vägledande vid tolkningen av planen. För genomförandebeskrivningen gäller på motsvarande sätt att
den inte har någon egen rättsverkan.

4

P255

P753
P116

Planöversikt, gällande detaljplaner
2.3 Uppdrag

Cernera Fastigheter inkom 2009-10-26 till kommunen med en begäran om ändring av detaljplanen.
Kommunstyrelsen är positiv till att exploatören vill
skapa ytterligare bostäder och verksamheter i en
attraktiv miljö längs Viskan. Planen behöver ändras
för att tillåta bostäder och centrumverksamheter som
hotell och kontor. Ytterligare bebyggelse ska förstärka

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

värdet av stadsparken och göra det allmänna gångstråket norr om Viskan attraktivare. Kommunstyrelsen
beslutade 2009-10-21 att uppmana Byggnadsnämnden att pröva möjligheten att ändra detaljplanen.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2009-11-12,
§265 att uppdra åt Stadsbyggnadsnämnden att upprätta planprogram. Sedan dess har nya förslag inkommit som gjort att kommunen inte anser att program
behövs. Beslutet att skicka detaljplanen på samråd togs
2013-02-11.
2.4 Parallellt uppdrag

2010 bjöds två arkitektkontor för att ge förslag med
hög arkitektonisk gestaltning av kv Pallas. Efter
utvärdering valde fastighetsägaren och kommunen att
arbeta vidare med Rosenbergs förslag som grund för
det fortsatta arbetet.
2.5 Vision 2025

Under hösten 2012 antogs en ny strategi ”Vision
2025” av Kommunfullmäktige som ett underlag för
kommunens visions- och översiktsplanearbete. Visionen har fördjupats i strategiska målområden där framförallt målet Livskraftig stadskärna berör planarbetet.
Till varje målområde hör också ett antal strategier.
Som strategier för livskraftig stadskärna anges bland
annat;
•

förtätning av boendet med strävan att tredubbla
antalet invånare i stadskärnan från 2012-2025

•

socialt hållbara bostäder med blandad bebyggelse
av gammalt och nytt samt olika upplåtelseformer

•

utveckla mötesplatser i det offentliga rummet med
nya parker, grönytor och torg där viskan får en
framträdande plats

•

skapa en ren, snygg och trygg stad

•

livskraftig blandning av butiker, kontor, restauranger, caféer, lägenheter så att staden lever under
dygnets flesta timmar

•

ett ekologiskt och ekonomiskt byggande med
minimerad förbrukning av vatten och energi,
medveten avfallshantering samt materialval

•

bilfri stadskärna där kollektiva transportsystem
dominerar

2.6 Planprogram för centrala Borås ”Varierad
byggnation” 2011-08-15

Planprogram för centrala Borås anger att platser i centrala staden måste göras levande av människor som går
till och förbi. Alla höga hus måste få en bottenvåning
som är intressant. Höga hus kommer att ha påverkan
av vindar och vindstudier ska visa på hur miljön runt

husen kommer att påverkas. Målet är ett stadsbyggande som minskar medborgarens bilberoende och
ger underlag till allmänna kommunikationer och goda
möjligheter att ta sig fram till fots.
2.7 Gång- och cykelplan

Idag finns ett cykelstråk som rundar kv Pallas från
Västerlånggatan-Strandpromenaden-Hallbergsplatsen
som inte fungerar som en naturlig väg att ta med cykel. I Cykelplan 2012 bedöms Västerlånggatan som en
gata som är nödvändig att åtgärda: Dels ska cykelbanan breddas och dels ska cykeltrafiken ledas om. Det
är också önskvärt att förbinda cykeltrafik västerut från
Åsbogatan förbi kv Pallas.
2.8 Naturvårdsprogram

I naturvärdesbedömningen i ”Vattendrag i Borås
Stad”, 2007, klassas Viskan med högt naturvärde,
klass 3. Klass 3-område saknar skyddade arter men utgör ändå viktiga biotoper. Viskan är en viktig biologisk
korridor genom staden, inte minst för fågellivet.
2.9 Kulturmiljöprogram

Inom planområdet finns inga byggnader med kulturhistoriska värden. Kvarteren norr och öster om planområdet ingår i kommunens bevarandeprogram för
kulturhistorisk bebyggelse. Planområdet ingår i den
äldre rutnätsstaden med rutnätsplan från 1827 som
ingår i kulturmiljöprogrammet och innehåller gatuoch kvartersstrukturer, platsbildningar med kulturhistorisk bebyggelse från 1690 fram till ca 1960. Även ett
flertal värdefulla broar finns inom området. Teaterbron
uppfördes 1902 som förbindelse till dåvarande teatern.
Hallbergsbron uppfördes 1971 som början på en
trafikled genom Stadsparken, trots massiva protester.
Leden blev dock aldrig verklighet och bron har blivit
ett brett promenadstråk och en umgängesplats samt en
viktig entré till stadsparken.
2.10 Stadsbyggnadsprogram

Stadsbyggnadsprogrammet för Borås ”Staden vid
Viskan”, godkändes av kommunfullmäktige i augusti
2002 som ett underlag för översiktsplanen. Stadsbyggnadsprogrammet betonar Viskans betydelse för
staden, där baksida har blivit framsida, och att vattnet
numer är ett attraktivt element att bo och röra sig vid.
Bostäder ska byggas i attraktiva lägen vid Viskan och
stråken utmed Viskan behöver platser och torg som
inbjuder till möten mellan människor.
2.11 Handlingsplan för Bostadsbyggandet

Kv Pallas finns med i handlingsplan för bostadsbyggandet 2012-2014 med 150 bostadslägenheter.

ANTAGANDE
SAMRÅD

5

2.12 Näringslivsstrategi

Kommunfullmäktige antog 2002 en näringslivsstrategi som gäller till 2013. Handel är ett av tre särskilt
prioriterade områden som ska uppmärksammas. Borås
som mötes- och handelsplats, postorder och e-handel,
agenturer och huvudkontor, affärer och butiker. En
attraktiv kommun är viktig för att behålla och utveckla företagen och locka till sig nya företag. Attraktion
skapas av många av olika faktorer, t.ex. bra bostäder i
attraktiva lägen med varierade boendeformer.
2.13 Miljömål

Av Sveriges nationella miljömål har begränsad klimatpåverkan, frisk luft och god bebyggd miljö relevans
för planen. En tätare bebyggelsestruktur ökar serviceunderlaget och ger även förutsättningar för mer
resurssnåla transporter. Detta i sin tur kan minska
användningen av fossila bränslen och minska utsläpp
och klimatpåverkan.

3. Avvägningar mellan allmänna
intressen
3.1 Förenlighet med Miljöbalken och Plan- och
bygglagens hänsynsregler

Planutformning bedöms vara förenlig med hushållningsbestämmelserna i miljökvalitetsnormerna och
skydd av naturen enligt kap 7 i Miljöbalken. Inga
miljökvalitetsnormer bedöms överskridas och planen
berör inte riksintresse, skyddade biotoper, naturreservat eller Natura 2000-områden. Strandskyddet som
återinträder vid planläggning upphävs för planområdet med hänvisning till att området är i anspråkstaget
och bebyggt. En behovsbedömning har gjorts avseende
betydande miljöpåverkan där slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning inte
erfordras. För åtgärder som räknas som vattenverksamhet, grundvattensänkning, byggande av bryggor och
kajer, krävs det anmälan eller tillstånd för vattenverksamhet.

Utblick från strandpromenaden mot Stadsparken
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4. Planeringsförutsättningar och förändringar
4.1 Natur och kultur
4.1.1 Viskan och Stadsparken

Stadsparken utgör Borås äldsta kulturpark och började
anläggas år 1897 för att därefter byggas ut i etapper
fram till 1938. Parken är en del av stadens kulturhistoria och ett mycket viktig för staden. För Borås centrum som består av tät bebyggelse utgör stadsparken
en viktig del av grönstrukturen. Vid förtätning och utbyggnad blir befintlig park och grönytor än viktigare.
Stadsparken är viktig som offentlig mötesplats och ger
en stimulerande utemiljö vid olika årstider. Närheten till Viskan gör parken attraktiv och den utnyttjas
flitigt av stadens invånare och besökare. I parken finns
förutom planteringar även badhus, scen, uteservering,
bangolf, lekplats m.m.
I gällande Grönområdesplan anges att kontakten med
omgivande grönområden längs Viskan och visuella
utblickar är värdefulla att bevara men även att tillskapa
nya. I remiss till ny grönområdesplan för Borås stad
tillhör Stadsparken klass 1, som är klassningen för
Borås mest värdefulla grönområden.
Utveckling och förnyelse av parken pågår. Idéer som
presenterats omfattar bland annat utbyggnad av stadsparksbadet, dansscen, skateboardbana, skulpturträdgård, dammar och fontäner. År 2006 hölls en arkitekttävling om en byggnad som ersättning för befintlig
sommarservering. Tävlingen vanns av Gert Wingårdhs
arkitektkontor med förslaget ”Orangeri”och byggnaden ingår i planerna för en förnyelse av Stadsparken.
4.1.2 Mark och vegetation

Marken inom planområdet är till övervägande del
bebyggd eller hårdgjord och i stort sett plan med en
marknivå mellan +132.2 närmast Viskan och +133.6
som högsta punkt i korsningen Lilla Brogatan/Väster-

Vy från Sandwalls plats mot Pallashuset och Grand hotel
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långgatan. Nivåskillnaden mellan kajpromenaden och
Viskan uppgår till ca 1 meter.
Omgivande gator och gång- och cykelstråk utgörs av
gatsten eller marksten med lindar planterade i rad.
Hallbergsplatsen har dubbla trädrader som ramar in
gång- och cykelbanan i mitten, avgränsar denna från
biltrafik och skapar en förlängning av Hallbergsgatan över Hallbergsplatsen. Gatustråket är belagt med
smågatsten i fjädermönster. Utmed Strandpromenaden
och den västra fasaden på Pallaskvarteret och längs
Västerlånggatan står träd som kan komma att tas bort.
4.1.3 Geoteknik och radon

En geoteknisk undersökning för den del av planområdet som innehåller nybyggnation har utförts av WSP,
2011-09-30, (se bilaga).
Jorden består överst av fyllning och därunder av grusig
och/eller siltig sand vilande på en friktionsjord sannolikt morän. Friktionsjorden följs av berg. Fyllningen
utgörs av grusig sand, tegel, mulljord och siltig sand.
Det kan inte uteslutas att det lokalt förekommer torv,
trävirke och annat organiskt i fyllningen.
Den föreslagna höga byggnaden ska kopplas ihop med
den befintliga med butiker och parkeringsdäck som är
grundlagd på pålar. Då marken har relativt låg fasthet
måste det nya husets stomme och väggar grundläggas
till fasta bottenlager via spetsburna pålar av stål eller
betong. Bottenbjälklaget kan utformas som golv på
mark.
Befintligt golv för entrédelen till butikerna och restaurangen ligger på +133,01 och golvet i det nya huset på
+132,4 m över nollplanet.
Grundvattenytan sammanfaller i stort sett med Viskans vattenyta och uppmättes vid undersökningstillfället till +131,5.
Förekommande jordar är mycket flytbelägna vilket
innebär att alla schakt- och grundläggningsarbeten ska
ske i torrhet. Vid schakt för eventuell källare kommer
grundvattenytan att genombrytas och källare måste
byggnation utföras av vattentätt under uppmätt högsta
grundvattenyta.
Kajmurens eller strandzonens stabilitet ska säkerställas och erosionskydd finnas innan nybyggnation sker.
Dimensionering av stabilitetsåtgärder ska ske så att säkerhet enligt Skredkomissionens rapport 3:95 uppnås.
Nybyggnation ska utföras i torrhet.

I området finns risk för översvämning därför kommer
kompletterande utredningar att utföras och lämpliga planbestämmelser att föras in på plankartan före
utställningsskedet.
Enligt översiktlig inventering utgör marken normalriskområde vad avser radon.
4.1.4 Fornlämningar/kulturminnen

Planområdet ingår i fornlämningsområde RAÄ 30:1
som omfattar den äldre rutnätsstaden men där fornlämningar kan förekomma. Om fornlämning påträffas
vid grävning eller annat arbete föreligger anmälningsplikt enligt kulturminneslagen. Inga andra kända
fornlämningar finns inom planområdet.
4.2 Bebyggelseområden
4.2.1 Angränsande områden

Bebyggelsen i kvarteren norr och öster om Pallas
har kulturhistoriska värden och utgörs av småskalig
kvartersbebyggelse i 2-5 våningar. Användningen
är bostäder, butiker och kontor. I väster dominerar
Grand Hotells byggnad.
4.2.2 Befintlig bebyggelse

Byggnaden inom kvarteret Pallas uppfördes som
varuhus och parkeringsanläggning för Domus och
stod klar 1971 då även Grand Hotell stod färdigt.
Byggnaden speglar med sin rationella yttre form och
storlek den tidens planeringsideal där hänsyn till
omgivande bebyggelse var underordnad. Den befintliga byggnadens obrutna taklinje är unik i Borås och
kvarterets dominans och påverkan på sin omgivning
är påtaglig. Byggnaden, som har fyra våningar plus
källare, innehåller Borås största enskilda parkeringsanläggning i tre plan samt parkering på takplanet. Den
runda parkeringsrampen är karaktäristisk. Källar- och
gatuplanet består av butiksytor och bowlingcafé/pub.
Byggnadens västra del innehåller en kontorsdel i tre
plan som idag bland annat utgör vandrarhem. Fasaden
består av betongelement i en beigegrå nyans. Parkeringsdelen utgörs av ca 6 meter höga stående vinklade
betongelement.
4.2.3 Service

Planområdet ligger på gångavstånd till både kommersiell och offentlig service samt kulturellt utbud. Inom
stadsdelen Lugnet, ca 1 km avstånd från området,
finns flera förskolor och även grundskola, Engelbrektsskolan, som är en F-9 skola.

Sättningsrisker för både befintliga och nya byggnader
ska utredas i det vidare planarbetet.
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4.2.4 Tillgänglighet

Lutningarna inom planområdet är mycket små.
Områdets föreslagna användning förutsätter att god
tillgänglighet för människor uppnås. Entréer till galleria respektive bostäder, hotell, kontor och liknande
behöver ha en tydlig utformning för att underlätta
orientering. I byggnaden finns hiss, rullband och via
trappor. På parkeringsdäcken anordnas handikapparkeringsplatser vid hissarna. Även val av markbeläggning ska byggnaden och på allmän plats skall anpassas.
4.3. Gator och trafik

Strandpromenaden förbi kv Pallas

4.3.1 Gatunät

Lilla Brogatan och Västerlånggatan utgör tillfartsgator
till området. Västerlånggatan är enkelriktad i sydlig
riktning. Lilla Brogatan utgör från Knalletorget fram
till Allégatan gångfartsgata (trafik sker på gåendes
villkor). Biltrafik får endast ske åt väster på Lilla Brogatan. Västerlånggatan södra del från Lilla Brogatan
ned till Viskan är gågata (dvs. endast angöringstrafik
för fastigheter utmed gatan och fordon med särskilt
tillstånd får förekomma).
Hallbergsplatsen är ett torg med blandad trafik, angöring med transporter till hotellet och korsande stråk av
bilar, lastbilar, fotgängare och cyklister. En gång- och
cykelbana leder i nordsydlig riktning från Hallbergsgatan över en mittzon med träd på Hallbergsplatsen och
vidare till Stadsparken över Hallbergsbron. Platsen fick
sin nuvarande utformning 1995.

Hallbergsplatsen

Trafikmängden på Lilla Brogatan är väster om Hallbergsplatsen idag ca 4 500 fordon/dygn och österut ca
2 100 fordon/dygn. SWECO har i en trafikutredning,
2012-07-09 bedömt att ett genomförande av planen
ger upphov till en ökning av trafiken på Lilla Brogatan
med ca 500 fordon/dygn. Planerade förändringar i det
omgivande gatunätet, avstängning av Västerlånggatans östra del, innebär att Lilla Brogatan belastas med
ytterligare 500 fordon/dygn i västlig riktning. Totalt
beräknas trafikmängden på Lilla Brogatan öka med
1 000 fordon/dygn. Andelen tung trafik på Lilla Brogatan är inte känd men bedöms öka mycket marginellt
på grund av planförlaget.
Trafik

4.3.2 Gång- och cykeltrafik

lastbilar, bussar
bilar
cyklar

4.3.3 Kollektivtrafik

angöring
planområde
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Gång- och cykelvägnätet är väl utbyggt i området med
huvudstråk för gång- och cykeltrafik utmed Viskan,
över Hallbergsplatsen och längs Västerlånggatan.
Området är väl försörjt med kollektivtrafik. Hållplatser finns utmed Lilla Brogatan som idag trafikeras av
fem stadslinjer och en lokallinje, totalt 30 turer i båda
riktningarna varje timma under högtrafikperiod på

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

vardagar. Avståndet till Resecentrum (tåg och vissa
regionala busslinjer) och Södra torget (övriga stadslinjer och vissa regionala busslinjer) är ca 350 respektive
200 meter.
Förtätning i ett läge nära kollektivtrafik stämmer bra
överens med de mål och strategier som finns i Västtrafiks ”Målbild för kollektivtrafiken år 2025 i Sjuhärad”.
4.3.4 Angöring/utfarter/varumottag

Angöring till kvarteret Pallas, till parkeringsgarage
samt varumottag sker från Hallbergsplatsen. Även
intilliggande Grand hotell har angöring och varumottag via Hallbergsplatsen. På Lilla Brogatans norra sida
finns fickor som utgör lastzon klockan 06-11, övrig
tid korttidsparkering. Butikerna inom kv Pallas har ett
gemensamt varumottag med cirka 1-2 godstransporter
varje vardag. Vanligast är att transporterna sker med
lastbilar som är 12 meter långa och det finns plats för
en lastbil åt gången. Varutransporter förutsätts ske
på morgonen för att minska konflikterna med övrig
trafik.

Lilla Brogatan västerut förbi Pallas

4.3.5 Parkering

Inom parkeringshuset i kv Pallas finns idag 400
bilplatser vilka också utnyttjas av besökare till övriga butiker i centrum och gäster till Grand Hotell.
Tillgången till markparkeringsplatser är begränsad
och befintliga platser är avsedda för angöring och
kortare ärenden. Parkeringsbehovet för bostäder och
verksamheter i kvarteret Pallas ska i första hand fyllas
inom kvartersmarken. Planområdet ingår i Borås
centrumområde med närhet till resecentrum och södra
torget som utgör knutpunkter för tåg- och busstrafik.
Parkeringsbehovet beräknas enligt Borås Parkeringsnorm som för bostäder kräver 8 platser per 1000 m2
bruttoarea, för butiker och kontor 21 resp 9 platser
per 1000 m2 bruttoarea. Vid samnyttjande och hotellplatser motsvarande 50 % av antalet hotellrum och
45% av antal anställda.
Parkeringsberäkningar som utförts visar ett behov på
ca 360 p-platser vid fullt utnyttjad byggrätt för hotell.
Skillnaden i parkeringsbehov mellan om det byggs hotell eller bostäder i höghusdelen är liten och är endast
marginellt högre med hotell.
Efter ombyggnad kommer det att finnas ca 440
parkeringsplatser inom kvarteret vilket innebär ett
överskott. Parkering för boende och hotellgäster ska
finnas på de övre parkeringsplanen medan de nedre
parkeringsplanen är till för butiksgallerians besökare.
4.3.6 Cykelparkering

Korsningen Lilla Brogatan - Hallbergsplatsen.

Hallbergsplatsen - infart till parkeringshus och varumottag
ning till området. Den planerade exploateringen
innebär att behovet av cykelparkeringar kommer att
öka för såväl besökare som de som bor och arbetar
inom kvarteret. Ökade trafikrörelser och konflikt med
biltrafik inom Hallbergsplatsen gör cykelparkeringar
mindre lämpliga där. Nya platser bör sökas närmare
strandpromenaden och närliggande torgytor. För närvarande finns ingen parkeringsnorm för cyklar i Borås.
För att göra cykelåkande attraktivt samt av säkerhetsskäl behöver cykelparkeringar anordnas. För boende
och arbetande bör låsbara cykelrum inom kvarteret
ordnas.

Hallbergsplasten har ca 30 platser för cyklar. I övrigt
saknas markerade platser för cykelparkering i anslutANTAGANDE
SAMRÅD
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4.4 Friytor
4.4.1 Lek och rekreation

På andra sidan Viskan finns Stadsparken med möjlighet till lek, spel och aktiviteter.
Samtliga boende kommer att ha tillgång till uteplats.
Takterass med plantering och möblering för utevistelse
utförs på den övre parkeringsvåningens takplan för
taklägenheterna. Eventuellt kan takterass också utföras
på den lägre delen som vetter mot Viskan för höghuset
om detta innehåller bostäder.
I Stadsparken kommer det att finnas en äventyrslekplats som står klar hösten 2013.
4.4.2 Naturmiljö

Nästan all mark inom planområdet som inte är bebyggd är hårdgjord och utgör gatumark eller parkering.
4.5 Vattenområden
4.5.1 Viskan

Viskan rinner genom Borås och ingår i planområdets
södra del. Viskan planläggs som vattenområde med
planbestämmelse om att kajer, bryggor och broar får
anläggas. Strandpromenaden rustas upp och blir en
naturlig förlängning av Sandwalls plats västerut.
4.5.2 Strandskydd

Det generella strandskyddet för Viskan är 100 meter
både på land och i vattenområdet. Strandskydd för
Viskan återinträder enligt den nya strandskyddslagen
som infördes 2009. För att med detaljplan upphäva
det återinträdda strandskyddet krävs särskilda skäl.
I detta fall är de att marken är tagen i anspråk på ett
sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte. Inga naturvärden påverkas och fri passage är
möjlig närmast Viskan.
4.5.3 Översvämningsrisk

Höjdsättningen inom området bör ägnas stor omsorg.
Delar av området ligger 1 meter under eller den nivå
som anges ett flöde med 100-års återkomsttid. Det
ligger på fastighetsägaren att utforma byggnaden så att
känslig utrustning eller samhällsviktig infrastruktur
som placeras i källarplanet inte skadas.
DHI konsulter har 2010 på uppdrag av Borås Stad utfört en detaljerad översvämningskartering för delar av
Viskan, Lillån och Viaredssjön. Marken inom strandpromenaden ligger idag på +132,2.
Nybyggnation närmast Viskan föreslås få en golvhöjd
på ca +132,4. För befintlig byggnad ligger entréplanet
på +133,0. Viskans högsta högvattenyta HHV vid ett

10

100-års flöde är ca 131,4. Ett framtida 100-årsflöde
är beräknat till 131,6 m och beräknat högsta flöde
med mycket lång åtkomsttid, ca 10 000, år är för det
aktuella avsnittet ca +133,0.
Bebyggelse och mark ska utformas så att översvämmande vatten upp till nivån +133,0 inte skadar
byggnader. Nya värden angående nivåer och frekvenser angående översvämningar vid Pallas utreds innan
detaljplanen ställs ut.
4.6 Teknisk försörjning
4.6.1 Vatten och avlopp

Befintlig fastighet är ansluten till det kommunala
vattenlednings- och spillvattennätet med förbindelsepunkt i Lilla Brogatan/Västerlånggatan. Nya anslutningar kan bli aktuella. Till förbindelsepunkt är även
servis för sprinklervatten framdragen. För att erhålla
tillräckligt vattentryck för den höga byggnaden kan en
lokal tryckstegringsstation krävas.
4.6.2 Dagvatten

Dagvatten ska omhändertas enligt ”Riktlinjer för dagvatten i Borås Stad”, (2006). Utgångspunkt för dagvattenhantering i tät stadsbebyggelse är att dagvatten
från takytor bör fördröjas innan slutlig avledning
sker till dagvattenledningar eller recipient. Befintlig
byggnad i direkt anslutning till Viskan har mycket begränsade möjligheter till fördröjning. Dagvatten inom
området leds till kommunalt dagvattennät. Förändringar i bebyggelsemiljön bör inte leda till ytterligare
belastning på VA-nätet. Dagvatten från parkeringar
och andra hårt trafikerade ytor kan innehålla föroreningar och ska renas exempelvis via oljeavskiljare
innan det når det når det allmänna nätet. Befintliga
och nya dagvattenbrunnar bör förses med ventil för
att klara översvämningssituationer. Oskyddade ytor av
koppar eller zink ska undvikas för att minska risken
för föroreningar till dagvattnet. ”Gröna tak” eller
sedumtak har också en fördröjande effekt.
4.6.3 Brandvatten

Fastigheten kommer att sprinklas i de delar som innehåller centrumverksamheter som hotell, butiker osv.
Möjlighet till konventionell brandvattenförsörjning
med brandposter i det kommunala vattenledningsnätet finns. Närmsta brandpost med en kapacitet av
1000 l/min ligger i direkt anslutning till fastigheten i
korsningen Lilla Brogatan/Holmsgatan. Brandvatten
ordnas enligt gällande VAV-norm. Avståndet mellan
brandposter får vara högst 150 meter.
Släckvatten vid händelse av olycka kommer att tas

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

omhand med sugbilar för centrumverksamheterna
och bostäderna. Vidare utredning om brandvatten
i parkeringsgaraget kommer att utföras före utställningsskedet.
4.6.4 Värme/kyla

Fastigheten är ansluten till nät för fjärrvärme och fjärrkyla med ledningar i Lilla Brogatan
4.6.5 El

Inom byggnaden finns idag två befintliga transformatorstationer av äldre modell, i hörnet mot Södra
Strandgatan och på parkeringshusets plan 3. Elförsörjningen behöver förstärkas inom kvarteret och nya
transformatorstationer föreslås i entréplan, med god
åtkomst för service och reparationer. Utformning och
placering av transformatorstation bestäms i samråd
med Borås Elnät.
4.6.6 Tele, bredband

Ledningar för tele och bredband finns utbyggda fram
till området.
4.6.7 Avfall

Byggnaderna och lägenheterna ska utformas med
utrymmen inomhus för källsortering av avfall. Gemensamma avfallsutrymmen för boende respektive
verksamhetsutövare anordnas på lämplig plats i enlighet med ”Renhållningsordning för Borås Stad”. Hämtningsfordon ska kunna angöra intill avfallsutrymmen
på ett trafiksäkert sätt. Nivåskillnader bör undvikas.
Närmaste återvinningsstation finns idag vid Krokshallstorget ca 250 meter nordväst om planområdet.
4.7 Störningar
4.7.1 Trafikbuller

Området belastas av trafikbuller från framför allt
bussar och varuleveranser på gatstensbelagda gator i
de lägre våningarna och i de högre våningarna trafikbuller från rv 40. Eftersom det är vanligt att områden
i tätorter har för höga bullervärlden så har Boverket
tagit fram kriterier för när det kan vara motiverat med
avsteg från riksdagens riktvärden.
Området har andra miljömässiga fördelar som att; området ligger mycket centralt i staden, det har mycket
nära kollektivtrafik och är en tidigare exploaterad
mark som tål förtätning. Detta leder till fler bostäder i
centrum vilket är en viktig politisk målsättning för en
hållbar stadsplanering.
En trafikbullerutredning har utförts av ACAD 201106-30. Takbostäderna får en ekvivalent ljudnivå för fa-

sad mot Lilla Brogatan och Hallbergsplatsen på 55-57
dBA. Fasad mot söder och öster får ljudnivåer på 55
dBA eller lägre. Planlösningen är utformad så att flertalet lägenheter får minst hälften av boningsrummen
mot gården. För hörnlägenheter och studentlägenheter
på våning 2 och över, som inte kan utföras genomgående eller med boningsrum åt ljuddämpad sida, kan
burspråkslösning eller indrag i fasaden utnyttjas för att
minska ljudnivån utanför fönster. Beräkningar för det
höga huset visar att för våningsplan 7-22 har byggnadens södra och västra fasad ekvivalenta ljudnivåer
på mellan 55-59 dBA. Övriga fasader har ekvivalenta
ljudnivåer under 55 dBA. Det höga husets norra och
västra fasad utsätts för de högsta maximalvärdena, som
mest 82 dBA. Med balkongskärmar får samtliga lägenheter i det höga huset minst hälften av boningsrummen mot sida med ekvivalent ljudnivå under 55 dBA.
För att uppfylla krav på 50 dBA vid fasad för minst
hälften av rummen kan rum som vetter mot skärmad
balkong utrustas med enklare vädringsfönster. Med
lokala bullerskydd på balkongen samt ljudabsorbenter
i balkongtaken kan en dämpning av ljudnivån upp till
10 dBA erhållas vid fönster som vetter mot balkong.
En avskärmning som omfattar tätt räcke samt högst
3/4 av ytan mellan balkongräcket och balkongtaket
accepteras. Tekniska lösningar ska specialstuderas i
samråd mellan arkitekt och ljudkonsult. En gemensam
uteplats som uppfyller ljudklass B kan anläggas på den
skyddade takgården.
4.7.2 Förorenad mark

En översiktlig markundersökning för del av fastigheten
Pallas, innefattande historik om området samt provtagning av mark och grundvatten, har utförts av (WSP
2011-08-30). Det undersökta området utgörs av uppfarten till parkeringshuset samt del av Hallbergsplatsen
som avses ersättas med ett höghus.
Undersökningen påvisar halter av organiska ämnen
över nivån för känslig markanvändning (KM). Påträffade halter bedöms inte utgöra en risk för nuvarande
användning eller föreslagen exploatering.
Försiktighet bör iakttas vid schaktning och eventuell färgförändring, lukt, innehåll av byggrester etc. i
schaktmassorna bör uppmärksammas. Om tecken på
högre föroreningshalter påträffas ska kompletterande
provtagning utföras. Schakt i förorenad jord är anmälningspliktig. Anmälan ska i god tid innan arbetena
påbörjas, anmälas till lokal tillsynsmyndighet.
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Fotomontage kv. Pallas, Rosenbergs Arkitekter AB Stockholm

5. Förslag till utformning
5.1 Ny bebyggelse

Förslaget består av ett 20-24 våningar högt punkthus
i sydvästra hörnet, en befintlig huskropp som byggs
på med två bostadsvåningar samt en lågdel i glas längs
Viskan. Förslaget till utformningen av den nya bebyggelsen inom kv Pallas, som ses på illustrationerna, har
arbetats fram av Rosenbergs Arkitekter på uppdrag av
Cernera/Wästbygg.

Butiksgallerian struktureras om och får fler entréer.

Det höga huset placeras så att det upplevs som fristående. Fasadens konstruktion och material ska poängtera en smal siluett. Med 20-24 våningar kommer det
att bli en målpunkt i staden och få en fin utsikt över
Stadsparken, Viskan och centrala delar i staden.
Punkthuset kan rymma hotell, kontor eller bostäder.
Som hotell kan ca 120-200 hotellrum skapas och som
bostadshus ca 75 lägenheter. Huset är sammanlänkat
med butiksgallerian i bottenvåningen och byggs ut
mot Strandpromenaden och Viskan. I hörnet mot
Sandwalls plats läggs en restaurang och närmre höghuset lobby och café.
Butiksgallerian struktureras om och får fler entréer,
vilket skapar rörelse genom byggnaden. Holmsgatan
gamla sträckning gör avtryck i en nordsydling gång i
entréplan och med genomsikt till Viskan och Stadsparken. Holmsgatan markeras också i bostadsvåningarna med ett släpp i norr och söder.

Exempel från grannfastighet med branta takfall
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Bostäder byggs i 2 våningar på ett terrassbjälklag i
kvartershuset. Lägenheterna får stora balkonger längs
med fasaderna/taken och ligger på våning 6 med en
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gård i mitten. Lägenheterna får en fasad/tak med
branta fall och delvis med öppningar för balkonger
och delvis rum under den perforerade plåten.
Parkeringsanläggningen ges en uppfräschning med nya
ytskikt och belysning. Fasaderna kläs med utanpåliggande perforerad plåt med bakomliggande belysning.
Kommunikationer inomhus butiksgallerian, bostäder/
hotell stärks. I gaveln mot Hallbergs Plats föreslås ett
15-tal studentlägenheter, som ges tillträde till gården
på takterrassen.
5.2 Strandpromenaden

Strandpromenaden rustas upp på sträckan förbi Pallas
så att en naturlig förlängning skapas från Sandwalls
plats mot Hallbergplatsen och Grand hotell. Framför
restaurang och café planeras för entréytor och uteplatser och för att bredda gång- och cykelstråket föreslås
bryggor ut över Viskan som möjliggör sittplatser med
utsikt över Stadsparken.

Situationsplan över kvarteret

5.3 Hallbergsplatsen

Hallbergsplatsen ges en ny och tydligare utformning.
Tung trafik som angör platsen utgörs av bussar som
angör hotellentré och lastbilar som levererar varor.
Dessa fordon ställer krav på den trafiktekniska utformningen så att tillräckligt utrymme finns för att komma
runt och undvika backning. Hallbergsplatsen utgör lokalgata och kan användas för angöring och skyltas som
gångfartsområde. Platsen ges karaktär av angöringstorg
med låga hastigheter. Trafiksäkerheten för gående och
cyklister beaktas och befintlig cykelparkering förläggs
närmare Viskan.

Inspirationsbild för en restaurang mot Sandwalls plats

Hallbergsplatsen (tidigt förslag med 3 parkerinsvåningar, nuvarande förslag är fyra), Rosenbergs Arkitekter
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5.4 Gestaltning och stadsbild

Byggnaderna och närområdet ska uppfylla högt ställda
krav på utformning, funktion och samband med den
omgivande bebyggelsen. Ett modernt nutida formspråk anpassat till miljön ska vara utgångspunkt för
gestaltningen. En hög arkitektonisk och konstnärlig
kvalitet på byggnader och utemiljön kan bidra till att
profilera Lilla Brogatan och intilliggande gator och
skapar trygghet och trivsel i stadsmiljön.

Målpunkt i staden, modell Rosenbergs Arkitekter

Den höga byggnaden kommer att ses från olika delar
av staden och blir ett landmärke i Borås stadsbild. Det
är viktigt att byggnaden ges en slankhet som gör att
den upplevs som en separat volym vid Hallbergsplatsen. Byggnadens färgsättning och fasadmaterial ska
ge ett ljust och lätt intryck för att inte dominera över
omgivande bebyggelse. För att tydliggöra byggnaden
i gatumiljön och för att den ska upplevas mer friställd
från den övriga byggnaden är denna utflyttad ett par
meter på Hallbergsplatsen.
En slits i fasaden kombinerad med en öppning i
påbyggnaderna på parkeringshuset ger en visuell förlängning av Holmsgatan mot Viskan genom kvarteret
och en bred gång i gallerian som ger genomsiktlighet
genom kvarteret. Takbostäderna har indragna balkonger och det branta takfallet relaterar till kringliggande bebyggelse. För parkeringshusets fasader föreslås
perforerad plåt med våningsöverskridande mönster
med sömnadstema och bakomliggande belysning.
Handelsvåningen ges en sammanhållen utformning
med glasparti runt hela kvarteret som ger ett tydligt
utbyte mellan gaturum och verksamhet. Ett skärmtak
löper längs hela fasaden mot Hallbergsplatsen och
Västerlånggatan. Ett inglasat inomhustorg byggs ut
mot Viskan. Den glasade fasaden ger ett lätt intryck i
vilken såväl Viskan och stadsparken speglar sig.
5.1.1 Stadsbyggnadsvision

Kvarteret Pallas förädlas och integreras i staden och
blir ett attraktivt, levande, öppet och elegant centrumkvarter. Ett höghus annonserar platsen på långt
avstånd och takbostäder som associerar till nordisk
stadsbild tillför 24-timmars liv. Kopplingen mellan
parkering och handel/bostäder stärks. Komplettering
med bostäder ökar kvarterets och stadsdelen attraktivitet och livskraft.

Illustration av fasaderna med glasning runt kvarteret i
markplan
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Pallas blir en attraktiv mötesplats för stadsbesökare
som söker handel, event, mat och rekreation – allt på
kort promenadavstånd genom staden. Holmsgatan
”förlängs” mot Viskan genom en tydlig utformning
av byggnaden. Kvarteret ”öppnas upp” mot Viskan
i söder och kring den höga byggnaden ges plats för
umgänge och möten nära Viskan och stadsparken – en
fortsättning av Sandwalls plats fast inomhus.
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Parkeringen förädlas. Parkeringsvåningarna görs tryggare och mer attraktiva med kvalitativa ytskikt och ny
belysning. Parkeringsvåningarna i de nedre våningarna
är till för butiksgallerians besökare, i de översta våningarna finns de boendes parkeringsplatser. Gallerian,
bostäderna/hotellet får direkt passage inomhus till
parkeringen.

6. Förklaring av planbestämmelser
6.1.1 Allmänna platser

Bestämmelsen LOKALGATA visar att Lilla Brogatan,
Västerlånggatan, Hallbergsplatsen och Strandpromenaden kommer att ha kvar sin användning som kommunala gator och plats.

En slits i fasaden markerar Holmsgatan (tidigt förslag med
3 parkerinsvåningar), Rosenbergs Arkitekter

De delar inom planområdet som har beteckningen
LOKALGATA med C, CB eller CBP i parentes efter
kan delas i tredimensionella fastigheter med allmän
platsmark i gatuplan och tillåter att den byggs över
med (C) centrumverksamhet, (CB) centrumverksamhet och bostäder eller (CBP) centrum, bostäder och
parkering. Runt fasaden på Pallashuset och framför
Grand Hotell finns dessa bestämmelser för att tillåta
att skärmtak eller byggnation som hänger över allmän plats. Gemensamt för bestämmelserna är att det
skall vara en fri höjd ovanför gatan. Förutsatt att det
finns en fri höjd över gatan så får centrumverksamhet
finnas. Bostäder får inte finnas i bottenvåningen och
parkering får bara finnas från våning två till fem.
6.1.2 Kvartersmark

Beteckningen CBP(E) står för centrumverksamhet,
bostäder och parkering. Bestämmelsen tillåter även att
transformatorstationer får byggas i markplan.
Bestämmelsen B (Bostäder) tillåts inte i markplan.
Bestämmelsen C (Centrum) tillåter all sådan verksamhet som bör ligga centralt eller på annat sätt vara
lätt att nå för många människor. Till exempel handel,
butiker, service, kontor, föreningslokaler, restauranger,
hotell och så vidare. Centrumändamål är tillåtet i hela
byggrätten från bottenvåningarna och hela vägen upp.
Bestämmelsen P tillåter parkering i garage på våning 2
t.o.m. 5, räknat från gatunivå.
6.1.3 Verksamhet i vatten med bestämmelser

Bestämmelse W1 betyder att bryggor eller kaj får anläggas och vid W2 får vatten byggas över med bro för
gång- och cykeltrafik.
6.1.4 Begränsningar av markens bebyggande

Den delen som betecknas ramp får bara utgöras av bilramp till våning 2, första garagevåningen, och har fått
en högsta höjd för entrén till rampen och en högsta
höjd för översta delen för att möjliggöra överbyggnad.

Sektion genom fasad åt Lilla Brogatan
6.1.5 Utformning

När det gäller bebyggelsens höjd finns en högsta tilllåten höjd för den höga byggnaden, räknat från gatans
nollplan, det vill säga att byggnadens högsta höjd är
skillnaden mellan +132,2 och +211, vilket innebär att
huset kan vara som högst ca 80 meter vilket motsvarar 24 våningar. Det finns även en lägsta plushöjd på
+199 vilket motsvarar ca 67 meter från marken vilket
motsvarar 20 våningar. Den lägsta tillåtna höjden
är satt för att byggrätten ska användas som ett landmärke.
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Byggrätten tillåter en lägre byggnadsdel med en högsta
höjd på +141 meter vilket motsvarar en 9 meter hög
byggnad från gatan räknat.
I byggnaden som vetter mot Lilla Brogatan tillåter
byggrätten centrumverksamhet, parkering och bostäder. Byggnadens högsta höjd är skillnaden mellan
+132,2 och +160 vilket innebär att huset kan vara
som högst ca 28 meter och beräknat på 7 våningar
ovan mark; 1 våning centrumverksamhet, 4 våningar
parkering och 2 våningar bostäder. Den högsta höjden
för byggnadskroppen vetter mot Västerlånggatan i
hörnet mot Sandwalls plats. Bostadsvåningarna byggs
ovanpå parkeringsgaraget och har en gård som även
blir tillgänglig för alla bostäderna.
6.1.6 Administrativa bestämmelser

Genomförandetiden är 10 år från den dagen då planen
vunnit laga kraft. Fastighetsplan för Pallas 1 upphävs
genom detaljplanen.
6.1.7 Information

På planen finns upplysningar som t.ex. om att exploatören är skyldig att anmäla om de hittar tidigare
okända markföroreningar vid grävning i marken. Planavgift inte skall debiteras vid bygglov.

7.3 Miljö
7.3.1 Naturvärden

Förtätning av bebyggelsen bedöms innebära liten
inverkan på livsmiljön för djur-, insekts- och växtarter
i området. Området innehåller idag inga utpekade
hotade arter eller utpekad värdefull natur. Anläggning
av brygga kan med skuggning bidra till ett visst skydd
för vattenlevande organismer.
7.3.2 Estetiska värden och stadsbild

Den höga byggnaden kommer att bli framträdande i
Borås stadsbild. Genom en karaktärsfull och medveten
utformning kan byggnaden bli ett identitetsskapande
landmärke och ett tillskott i stadsmiljön.
7.3.3 Tillgänglighet/Handikappanpassning

Marken inom planområdet är plan och innebär inga
problem ur tillgänglighetssynpunkt.
7.3.4 Infrastruktur

7. Konsekvenser

Befintlig infrastruktur i gatu- och ledningsnät kan
utnyttjas. Upprustning sker av strandpromenaden
och Hallbergsplatsen. Ny placering och utbyggnad av
transformatorstation inom kvarteret är nödvändig.

7.1 Behovsbedömning

7.3.5 Sociala värden

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har gjorts. Särskilt viktigt har det bedömts att
belysa; stadsbild, skuggbildning, geoteknik, trafikbuller, översvämningsrisk, trafik- och parkeringssituationen, arkeologi och vatten- och avlopp (dagvatten,
brandvatten). Omgivningsförutsättningarna och den
påverkan detaljplanen innebär för miljön, hälsan och
hushållningen redovisas i denna planbeskrivning.
Planområdet tillåter användning för bostäder, centrumverksamheter, parkering och transformatorstation
inom kvartersmark, lokalgata och gågata inom allmän
platsmark samt vattenområde. Planbestämmelser
säkerställer åtgärder för en god miljö med hänsyn till
hälsa och säkerhet. Slutsatsen är att miljöbedömning
med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte erfordras.
7.2 Hållbar utveckling och hushållning med naturresurser

En förtätning av nya bostäder och integrering med
centrumverksamhet i ett centralt läge med tillgång
till kollektivtrafik, arbetsplatser och service innebär
ett minskat resbehov och även förutsättningar för en
socialt hållbar utveckling. Marken är sedan tidigare i
anspråkstagen. Planutformningen innebär en högre
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exploateringsgrad och därmed ett högre utnyttjande av
marken. Bedömningen är att planutformningen innebär positiva konsekvenser i förhållande till pågående
markanvändning.

Fler centralt belägna bostäder, arbetsplatser och kommersiella lokaler i kombination med upprustade offentliga miljöer stärker handeln i centrum och skapar
ett tryggare, vackrare och mer levande centrum.
7.3.6 Nya arbetstillfällen

Detaljplanen medger etablering av centrumverksamhet, butiker, kontor, hotell som stärker kundunderlaget i centrum.
7.3.7 Trygghet/säkerhet

Bostäder inom kvarteret och att fasaden i entréplanet
öppnar sig mot stadsparken ger utblickar och rörelser
i närområdet som stärker tryggheten i parken och
övriga centrum.
7.4 Hälsa och säkerhet/störningsskydd
7.4.1 Miljökvalitetsnormer/Luftföroreningar

Gällande miljökvalitetsnormer avseende luftföroreningar och omgivningsbuller bedöms inte komma
att överskridas p.g.a. den verksamhet som medges i
detaljplanen.
När det gäller Viskan så har sträckningen Öresjö till
Jössabron har klassificeringen otillfredsställande ekologisk status och god kemisk ytvattenstatus. Det största
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skälet till klassningen otillfredsställande ekologisk
status är de två dämmena vid Ålgården och Druveforsfallet. Denna del av Viskan har fått en tidsfrist till år
2021 för att uppnå miljökvalitetsnormen god ekologisk status. Tidfristen beror på att det bedöms vara
tekniskt omöjligt att uppnå normen år 2015. Planen
innebär inga förändringar av förhållande i Viskan som
försämrar möjligheten att uppnå god ekologisk status
år 2021 eller att bibehålla god kemisk ytvatten status
år 2015.
7.4.2 Risk för höga vattenstånd

Planområdet omfattar del av Viskan. Fastigheten Palllas 1 påverkas av översvämningsrisker enligt detaljerad
översvämningskartering för Borås Stad, upprättad
2010. Befintliga mark- och golvnivåer underskrider
inte framräknade klimatanpassade 100-års flöden.

7.4.8 Vindstudie

Höga byggnader kan föra ner stora vindmassor till
marken där vindhastigheten kan bli hög. En vindstudie kommer att tas fram för kvarteret till granskningsskedet. Syftet med vindstudien är att påvisa om
närmiljön störs av kraftiga vindar samt var den blåser
mest/minst i den höga byggnaden
7.4.9 Elektromagnetiska fält/störningar

Transformatorstation placeras enligt försiktighetsprincipen och utformas så att risker för strålning inte
uppkommer.
7.4.10 Åtgärder för säkert byggande

7.4.3 Förorening av mark och grundvatten

Miljöteknisk markundersökning visar att det finns
föroreningar inom området men att halterna inte
utgör risk för nuvarande användning eller föreslagen
exploatering.
7.4.4 Trafikmiljö

Trafikutredning som utförts visar på en trafikalstring
som innebär acceptabel påverkan på trafikmiljön.
7.4.5 Flyghinderanalys

Flyghinderanalys har genomförts. Denna har skickas
till bland annat Försvarsmakten och närliggande flygplatser i samrådet för synpunkter.
7.4.6 Buller

Planområdet är utsatt för buller från omgivande gator
och vägar. Planbestämmelse säkerställer att bostäder
klarar riktvärden i enlighet med kommunens riktlinjer.
7.4.7 Ljusstörningar

Pallas har idag skyltar på fasad. I samband med det
nya projektet bör ett samordnat skyltprogram tas
fram och skyltar och annan reklam samgestaltas och

Solens skuggning 20 april kl 15.00

integreras med fasaderna. Vid behov kan överenskommelse göras om t.ex. tider för tändning och släckning
av skyltar och annan belysning eller eventuellt annan
placering.

Rekommendationer enligt utförd geoteknisk utredning ska följas. Sättningsrisker ska utredas och sättningskontroller utföras
7.4.11 Solstudier

En solstudie har tagits fram av Rosenbergs arkitekter
som visar skuggning från ny bebyggelse den 20 april
och 21 juni klockan 9, 12, 15 och 18. Befintliga byggnader ger idag en bred skuggning framförallt under
morgon och kväll under vår och höst då slagskuggorna
är långa. Solstudien visar att det höga husets skugga
kommer att påverka uteserveringen i kv Perseus från
ca kl 15. Ett högt hus ger en lång skugga som påverkar
områden som idag inte är utsatt för skugga. Husets
smala form innebär dock att skuggan passerar snabbare förbi än ett bredare hus. Kvartershuset mot Lilla
Brogatan ger en bredare skuggning av kv Perseus och
Sandwalls plats på eftermiddagarna under våren. Den
tillkommande bebyggelsen skuggar fasaderna på de
närmast liggande byggnaderna inom kvarteret Minerva och Narcissus under förmiddagen samt del av
stadsparken och strandpromenaden mot Sandwalls

Solens skuggning 21 juni kl 15.00
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plats kvällstid. Bostäder i omgivande hus bedöms även
i fortsättningen ha goda ljusförhållanden. Solstudie
Rosenbergs Arkitekter 2013-02-06 finns som bilaga.

8. Administrativa frågor
8.1 Genomförandetid

Genomförandetiden slutar 10 år efter att planen har
vunnit laga kraft.

Detaljplan för Centrum, kv PALLAS 1,
Borås Stad, upprättad den 4 februari
2013
1. Inledning

8.2 Fastighetsplan

Fastighetsplan (tomtindelning) fastställd 1969-07-23
(1583K-BN776/1969) för Pallas 1 upphävs genom
detaljplanen.
8.3 Handläggning

Planen antas av Kommunfullmäktige.
8.4 Planavgift

I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska
planavgift inte tas ut vid prövning av lovärenden som
överensstämmer med detaljplanen.
8.5 Planunderlag

Utöver planhandlingarna har följande utredningar
tagits fram som utgör planunderlag.
Geoteknisk utredning, WSP 2011-09-30
PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, WSP
2011-08-30
Trafikbullerutredning, ACAD 2011-06-30
PM Trafik- och parkeringsutredning, SWECO, 201207-09
Solstudie Rosenbergs Arkitekter 2013-02-06
8.6 Medverkande tjänstemän/samverkan

En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska
och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma
ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av
detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har ingen
rättsverkan. Avsikten med beskrivningen är att den ska
vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.

2. Organisatoriska frågor
Cernera fastigheter har inkommit med begäran om
ändring av gällande detaljplan. Kommunstyrelsen
beslutade 2009-10-21 att uppmana byggnadsnämnden att pröva möjligheten att ändra detaljplanen.
Byggnadsnämnden beslutade 2009-11-12, att uppdra
åt Stadsbyggnadskontoret att upprätta planprogram.
Sedan dess har nya förslag inkommit som gjort att
man inte anser att program behövs. Beslut att planförslaget ska skickas på samråd togs av Samhällsbyggnadsnämnden 2013-02-11 §265. Detaljplanens syfte
är att ge möjlighet att bygga ett höghus i centrum med
hotell, kontor och/eller bostäder och parkering.
2.1 Tidplan

Detaljplanearbetet sker med normalt planförfarande
och följande tidplan gäller:

Detaljplanen har handlagts av Samhällsbyggnadsförvaltningen Boras Stad under medverkan av en arbetsgrupp med representanter från kommunala förvaltningar.

Samråd
Granskning
Antagande
Laga kraft

Detaljplanen har upprättats med konsulthjälp från
DTH Arkitekter i Borås. Bebyggelseförslaget är utarbetat av Rosenbergs Arkitekter i Stockholm på uppdrag av Cernera och Wäst-Bygg.

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet.

Planavdelningen
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Genomförandebeskrivning

Andreas Klingström

Elisabet Clementson

planchef

planarkitekt

1 kvartalet 2013
3 kvartalet 2013
4 kvartalet 2013
1 kvartalet 2014

Ett antagande av detaljplanen förutsätter ett exploateringsavtal mellan kommunen och ägaren av Pallas
1, Cernera Pallas 1 AB (exploatören) där man reglerar
parternas rättigheter och skyldigheter beträffande
genomförandet av detaljplanen och exploateringen.
Tidplanen förutsätter därför att det underlagsmaterial
(utredningar kostnadskalkyler etc.) som krävs för tecknande av exploateringsavtal finns tillgängliga innan
antagandet.Detaljplanen antas av kommunfullmäktige
i Borås Stad.
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2.2 Genomförandetid

2.5. Avtal

Genomförandetiden är 10 år från det datum som
planen vinner laga kraft.
Begreppet ”genomförandetid” innebär att planens giltighetstid är begränsad. Under genomförandetiden får
detaljplanen inte ändras utan synnerliga skäl. Detaljplanen gäller även efter genomförandetidens utgång
men kan då ändras eller upphävas utan att de rättigheter som uppkommit genom planen behöver beaktas.
2.3 Ansvarsfördelning

Samhällsbyggnadsförvaltningen upprättar detaljplan
och svarar för myndighetsutövning vid bygglov och
bygganmälan.
Respektive fastighetsägare ansvarar för åtgärder inom
kvartersmark och som behöver genomföras för att
anpassa den egna fastigheten till detaljplanen. Genomförandet av planen förutsätter förändringar i
fastighetsindelningen. Även befintliga rättigheter och
servitut kan behöva ändras. Det är exploatören som
har huvudansvaret för att erforderliga åtgärder och att
tillstånd söks.
Plangenomförandet kommer kräva förändringar i
fastighetsindelningen. Berörda parter har möjlighet att
ansöka om förrättning hos Lantmäterimyndigheten.
Borås Elnät AB ansvarar för att avtal tecknas med exploatören så att man tryggar bolagets behov av utrymmen inom Pallas 1.
2.4 Huvudmannaskap

Detaljplanen föreskriver att kommunen är huvudman
för allmän plats och ansvarar för utbyggnad och för
framtida drift och underhåll.
Exploateringen av Pallas 1 kommer, utifrån den
ambitionsnivå på kvalitet som detaljplanen andas, att
medföra omfattande förändringar och upprustning av
allmän plats i anslutning till kvarteret. Hallbergsplatsen kommer utgöra yta med blandad trafik, angörning
och transporter både till kvarteret Pallas och Promoteus. Korsande stråk av biltrafik, fotgängare och cyklister kommer kräva att området omdisponeras. Även
Strandpromenaden kommer behöva byggas om för att
anpassas till exploateringen och till Södra Strandgatan
och Sandvalls plats.
Dessa förändringsarbeten, som är en följd av exploateringen, kommer därför behöva finansieras av exploatören. Ett exploateringsavtal som reglerar frågan är
därför en förutsättning för att detaljplanen ska kunna
antas.

Innan detaljplanen antas ska avtal tecknas mellan
Borås Stad och exploatören. Avtalet ska bl.a. reglera
villkoren för överlåtelse av 3D-utrymmen inom planområdet. Avtalet kommer även reglera de ersättningar
som exploatören ska betala till kommunen för åtgärder
på allmän platsmark.
Planförslaget ger möjlighet att inom vattenområdet
anlägga en brygga för att bredda strandpromenaden.
Om det blir aktuellt att iordningställa bryggan kommer det krävas ett separat avtal mellan kommunen och
exploatören som reglerar kostnads- och ansvarsfrågor.
Inom kvarteret finns två transformatorstationer.
Eftersom elförsörjningen behöver förstärkas har nya
transformatorstationer föreslagits få sin placering i
byggnaden på Pallas 1. Detaljplanen har inte tryggat
något bestämt läge för stationerna. Planen medger
att teknikbyggnad får finnas i gatu- och källarplan.
Detaljplanen förutsätter därför att exploatören och
Borås Elnät AB träffar överenskommelse om hur man
bäst löser behovet av förstärkning av elförsörjningen
inom kvarteret samt att parterna träffar avtal om
placeringen.
Detaljplanen möjliggör för ägaren av Prometeus 3 att
förvärva ett 3D-utrymme som man i dagsläget använder för befintligt skärmtak. Den förändringen av
fastighetsindelningen förutsätter dock en ändring av
fastighetsindelningsbestämmelserna för Promoteus 3
och att gällande tomträttsupplåtelse ändras.
I anslutning till de 3D-områden som kommunen
avser att sälja till exploatören finns det ledningar som
kan påverkas av den planerade exploateringen. I det
fall att ledningarna inte kan finnas kvar eller på annat
sätt påverkas, är det exploatörens ansvar att träffa avtal
med respektive ledningsägare.

3. Fastighetsrättsliga frågor
3.1 Fastighetsägare

Fastigheter inom planområdet:Innerstaden 1:1 som
ägs av Borås Stad, Pallas 1 som ägs av Cernera Pallas 1
AB.
3.2 Fastighetsbildning

Avsikten är att bilda en exploateringsfastighet som omfattar all kvartersmark inom kvarteret Pallas. Planen
medger att 3D-utrymme ovan allmän plats kan överföras till exploateringsfastigheten. Fastighetsbildningen
bedöms kunna genomföras i form av fastighetsreglering mellan fastigheter som ägs av kommunen och av
exploatören. Genom att gällande tomtindelning från
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1969 (som numera gäller som fastighetsindelningsbestämmelse) upphävs genom den nya detaljplanen,
skapas förutsättningar för att både kvarteret och
byggnaden kan delas upp i ett antal fastigheter. Om
det visar sig att exploatören finner det rationellt att
t.ex inom kvarteret bilda tredimensionella fastigheter (
3D-fastigheter) ger planen den möjligheten. I detaljplanen finns områden med olika användning i skilda
plan som t.ex allmän platsmark och kvartersmark.
Det innebär att 3D-fastighetsindelning blir nödvändig
om byggnation skall ske ovan allmän platsmark.
Detaljplanen möjliggör även att ägaren av fastigheten
Prometeus 3 får möjligheten att förvärva ett 3Dutrymme som omfattar befintligt skärmtak utanför
huvudingången. Fastighetsbildningen förutsätter dock
att gällande fastighetsindelningsbestämmelser för
Prometeus 3 ändras.
3.3. Servitut och ledningsrätt

Som omnämnts i punkten 2.5 ovan, finns det behov
av utrymmen för transformatorer och ledningar inom
kvartersmarken. Eftersom berörda parter ännu inte är
bestämt det lämpligaste läget har det inte varit aktuellt
att i nuläget föregå samtalen mellan parterna och i
planen bestämma läget. Transformatorstationerna är
således inte tryggade genom planen utan frågan måste
lösas genom överenskommelse mellan Borås Elnät AB
och exploatören.

4.2. El och tele

Inom områden som utgör allmän platsmark finns
vatten-, spill-, dag- ,drän-, fjärrvärme-, el- och teleledningar mm. Om arbetena med Strandpromenaden
och Hallbergsplatsen eller exploateringen i övrigt medför att ledningar behöva flyttas, ska kostnaderna täckas
av exploatören. Det är exploatörens ansvar att samråda
med respektive lednings- och nätägare kring villkoren
för anslutning av exploateringsområdet.
4.3. Trafik

Mot bakgrund av att korsningen Lilla Brogatan- Sven
Eriksonsgatan nyligen byggts om till cirkulationsplats,
är bedömningen att ytterligare åtgärder på trafiknätet
utanför planområdet inte nödvändiga.
4.4. Geoteknik

En geoteknisk utredning har utförts för den del av
planområdet som innehåller nybyggnation. Den
indikerar att marken i området har låg bärighet. Den
anger även att kajmuren och strandzonens stabilitet ska säkerställas och erosionsskydd finnas innan
nybyggnation sker. Kompletterande utredningar med
utlåtanden ska enligt planförslaget genomföras före
utställningsskedet.
4.5. Tekniska utredningar/undersökningar

4. Tekniska frågor
4.1. Vatten och avlopp, dagvatten samt värme

Nya anslutningspunkter för vatten och avlopp kan bli
aktuella för Pallas 1.
Eventuella anordningar för fördröjning av dagvatten
på kvartersmark ska utföras och bekostas av exploatören.
Dagvatten och spillvatten från parkeringar och andra
ytor kan innehålla föroreningar och ska renas exempelvis via oljeavskiljare innan de når det allmänna nätet.
I samband med exploateringen kan dagvattenbrunnar
behöva förses med ventiler för att klara översvämningssituationer. För att klara kravet på tillräckligt
vattentryck för den höga byggnaden kan det krävas en
lokal tryckstegringsstation.
Den planerade exploateringen kommer att ställa olika
krav på åtgärder på anläggningar som hanterar vatten-, spillvatten och dagvatten. Avtal kan upprättas
mellan Borås Energi och Miljö AB och exploatören
som reglerar vad som åligger respektive part att utföra
beträffande dagvattenhanteringen. Avtalet kan lämp-
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ligen samtidigt reglera kostnader för nya anslutningspunkter, ventiler, tryckstegringsstation etc.

Exploatören ansvarar för och bekostar samtliga utredningar och inhämtar erforderliga tillstånd, dispenser
etc för genomförandet av exploateringen och för utförandet av åtgärder som behöver utföras i anslutning till
Hallbergsplats och mellan kvarteret Pallas och Viskan.

5. Ekonomiska frågor
Eftersom man i dagsläget inte vet omfattningen av
erforderliga åtgärder samt övriga parametrar som krävs
för en uppskattning av kostnaderna får nedanstående
konsekvense ses som en ”principiell” redovisning.
5.1. Ekonomiska konsekvenser för kommunen
5.1.1 Kostnader

•

Åtgärder på allmän platsmark: Ombyggnad av
Hallbergsplatsen, Strandpromenaden och del av
Västerbrogatan samt övriga åtgärder som är en
följd av exploateringen.

5.1.2 Intäkter

•

Detaljplanens antagande förutsätter ett exploateringsavtal där samtliga kostnader för ombyggnad
av Hallbergsplatsen, Strandpromenaden och del
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av Västerbrogatan samt övriga åtgärder som är följer av exploateringen ska bekostas av exploatören.
•

Försäljning av 3D-utrymmen till ägaren av fastigheten Pallas 1.

•

Försäljning av 3D-utrymme till ägaren av fastigheten Prometeus 3.

5.4. Ekonomiska konsekvenser för övriga
5.4.1 Ledningsägare

•

5.2. Ekonomiska konsekvenser för exploatören
(ägaren av Pallas 1)
5.2.1 Kostnader

•

Kostnader för upprättandet av detaljplanen
Kostnader för byggnation och erforderlig fastighetsbildning.

•

Ersättning till kommunen för ombyggnad av
Hallbergsplatsen, Strandpromenaden och del av
Västerbrogatan samt övriga åtgärder som är en
följd av exploateringen.

•

Ersättning till kommunen för mark och 3Dutrymme som överförs till Pallas 1 och övriga
kostnader enligt det exploateringsavtal som ska
upprättas.

•

Fastighetsbildningskostnader för genomförandet
av markförvärv från kommunen.
Anslutningsavgifter (VA, el tele mm).

•

Kostnader till följd av de avtal som exploatören
träffar med Borås Energi och Miljö AB, Borås
Elnät AB samt övriga vars rättigheter berörs eller
vars tjänster man vill använda.

•

Kostnader för utredningar och tillstånd som behövs för att byggnations och byggnadsarbeten ska
kunna utföras inom planområdet.
Kostnader som följer av bygglovshanteringen.

Ledningsägare kan antas få kostnader för att
säkerställa nya och befintliga ledningar med
ledningsrätt alternativt servitut. Kostnader för ev.
flyttning av ledningar, investeringar i nya anslutningspunkter och transformatorstationer mm kan
bli aktuella. Ledningsägarnas möjlighet att täcka
sina kostnader kommer avgöras genom förhandlingar med exploatören samt genom anslutningsavgifter.

5.5. Ledningsåtgärder

•

Utbyggnad av ledningar såsom vatten, avlopp,
spillvatten, el, tele, värme m.m. bekostas av respektive ledningsägare som finansierar utbyggnaden genom anslutningsavgifter eller genom avtal.

5.6. Plankostnader

Plankostnadsavtal finns.
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Markavdelningen
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5.2.2 Konsekvenser

•

Exploatören få genom en utökad byggrätt tillgodogöra sig värdestegringen som planen medför.

5.3. Ekonomiska konsekvenser för ägaren av Prometeus 3
5.3.1 Kostnader

•

Ersättning till kommunen för 3D-utrymme
(skärmtak) som överförs till Prometeus.

•

Fastighetsbildningskostnader för genomförandet
av markförvärv från kommunen.

•

Kostnader för upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser.

5.3.2 Konsekvenser

•

Exploatören kan genom förvärvet av 3D-utrymmet trygga att gällande tilstånd för skärmtaket
inte utan vidare upphör.
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Flygbild över Borås centrum med Viskan och Stadsparken. Kvarteret Pallas mitt i bild.

samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Borås Stad, 501 80 Borås besöksadress Kungsgatan 55
tfn 033-35 70 00 (växel) e-post samhallsbyggnad@boras.se
webbplats boras.se/samhallsbyggnad

