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    2017-11-13 
   

   
   

Kulturnämnden 

   
 
 
 
 
Den rödgröna gruppen har gruppmöte den 27 november kl. 17.00, i 
Portugallien, Kulturhuset 
Alliansen har gruppmöte den 30 november kl. 15.30 i Portugallien, 
Kulturhuset 

  
PLATS   DATUM  TID

 Kulturhuset, Röda Rummet  2017-11-30  17.00 
 
ÄRENDEN     BIL 
 
1.  Sammanträdet öppnas. 

 
2.  Val av justeringsledamöter. 
 
3. Godkännande av föredragningslista. 
 
4. Information och visning av det digitala biblioteket. 
 
5. Allmänhetens frågestund. 
 
6. Övriga informationsärenden. 

 
7.   Inkomna och avgivna skrivelser.   X 
 
8. Budgetuppföljning till och med oktober 2017.  X 
 
9. Förslag till verksamhetsidé för Borås Stadsteater i ett  

moderniserat Kulturhus.    X 
 

10. Uppföljning av Kulturplan för grundskola och grundsärskola 
läsåret 2016/2017.    X 

 
11. Förslag till yttrande över detaljplan för del av Svensgärde,  

Kyllared 1:90, Borås Stad. Samrådshandling  X 
 

12. Förslag till yttrande över detaljplan för Centrum, Saturnus 14 
med flera, Borås Stad. Granskningshandling  X 
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13. Förslag till yttrande över remissen Borås Stads kommunikations- 

policy.     X 
 

14. Förslag till entréavgifter, avgifter för tjänster samt riktlinjer 
och taxor för uthyrning av Kulturförvaltningens lokaler 2018. X 

 
15. Förslag till Kulturnämndens delegationsordning 2018. X 

 
16. Förslag till sammanträdesdagar 2018.   X 

 
17. Förslag till ändring av klockslag för Kulturnämndens samman- 

träde 18 december 2017. 
 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
18. Övriga frågor. 
 

 
 Sara Andersson  Eva-Lotta Franzén 
 Ordförande   Kulturchef 
 
 
  Om du är förhindrad att delta i Kulturnämndens sammanträde meddela 
  Maria Antonsson på telefon 35 76 76 eller maria.antonsson@boras.se 

mailto:maria.antonsson@boras.se


  

 

      1 (2) 
 
Handläggare, telefon   Datum      Diarienummer 
Maria Antonsson, 033-35 76 76  2017-11-13         2017-00012  800   
 
  

     
 
Inkomna och avgivna skrivelser inför Kulturnämndens sammanträde  
30 november 2017 
 
2015-00130 
Ekonomistyrning: Anslagsframställan för ombyggnation av scenteknik på Borås 
Stadsteater. 
 
2017-00013 
Albanska Kulturcenter Migjeni: Ansöker om ”En snabb slant”, 6 tkr, till projektet Tomten 
från Kosovo till Borås.  
 
2017-00013 
Albanska Kulturcenter Migjeni: Avslag på ansökan om ”En snabb slant”, 6 tkr, till 
projektet Tomten från Kosovo till Borås.  
 
2017-00013 
F.L: Ansöker om ”En snabb slant”, 3 tkr, till projektet Halib Hackers LAN. 
 
2017-00013 
F.L: Beviljas ”En snabb slant”, 3 tkr, till projektet Halib Hackers LAN.  
 
2017-00013 
A.E: Ansöker om ”En snabb slant”, 7 tkr, till projektet G.A.Ps Tredje LAN.  
 
2017-00013 
A.E: Beviljas ”En snabb slant”, 5 tkr, till projektet G.A.Ps Tredje LAN.  
 
2017-00110 
Henrik Axelsson, Lärarförbundet: Skrivelse om att Kulturförvaltningen behöver hantera 
Kulturskolans arbetsmiljö enligt gällande lag och avtal. 
 
2017-00138 
Orion: Redovisning av beviljat bidrag, 5 tkr, till projektet Morgondagens Gryning 2. 
 
2017-00146 
Peter Wiberg, andre vice ordförande i Kulturnämnden: Svar till Johan Huldt om Borås 
Stadsteater. 
 
2017-00161 
Kulturrådet: Avslag på ansökan om utvecklingsbidrag till projektet Next Level Craft  
Grand Final. 
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2017-00178 
Kulturförvaltningen: Avtal med Recodari HB om att producera programserien  
Tisdagar på Kulturhuset för vårsäsongen 2018. 
 
2017-00180 
Nämnden för hemslöjdsfrågor: Projektansökan inför 2018 till projektet Next Level Craft 
Grand Final. 
 
2017-00181 
Borås Stadsbibliotek: Avtal med Servicekontoret om tjänster för ett arbetsplatsbibliotek. 
 
2017-00184 
Arbetslivsförvaltningen: Textilmuseet beviljas 12 tkr i bidrag till fokusutställningen om 
finsk arbetskraftsinvandring. 
 
2017-00185 
Borås Konstmuseum: Avtal med Lars Tunbjörks Stiftelse om utställningen Lars Tunbjörk 
– Modefotografier från Paris och Projektrum. 
 
2017-00187 
Borås Stadsbibliotek: Avtal med DHL Freight AB om tjänster för ett arbetsplatsbibliotek. 
 
2017-00188 
Kommunstyrelsen: Protokollsutdrag, § 470, om regler för säkerhetsskyddsarbetet i Borås 
Stad.  
  
KULTURNÄMNDEN 
 
 
 
Sara Andersson 
Ordförande    

Eva-Lotta Franzén   
Kulturchef    



 

10-dagars, oktober 2017  

Kulturnämnden 

 

Ekonomisk redovisning 

 2016 2017     

 
Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Nämndbudget Periodiserad 
nettobudget 

Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Avvikelse Prognos
avvikelse 

Kulturnämnden 649 679 566 726 -160  

Kulturadministration 6 300 8 349 6 958 6 737 221  

Biblioteken i Borås 23 910 46 271 38 559 39 075 -516 -2 100 

Museiverksamhet 19 488 21 858 18 215 18 508 -293 -200 

Konst och utställningsverksamhet 11 118 8 326 6 938 6 843 95  

Teaterverksamhet 25 214 25 679 21 399 19 925 1 474  

Filmverksamhet 844 911 759 557 202  

Mötesplats Orangeriet 0 0 0 310 -310 -330 

Övrig kulturverksamhet 912 1 048 873 641 232  

Kulturskolan 18 618 25 971 21 643 19 328 2 315  

Stöd till studieförbund 2 870 2 870 2 392 2 870 -478  

Stöd till övrig kulturverksamhet 7 428 4 674 3 895 4 231 -336  

Skolbibliotek  0  -1 373 1 373  

Buffert  1 064 887 0 887 1 064 

Verksamhetens nettokostnader 117 351 147 700 123 084 118 378 4 706 -1 566 

Kommunbidrag 120 100 147 000 122 500 122 500   

Resultat jfr med kommunbidrag 2 749 -700 -584 4 122  -2 266 

Godkänt ianspråktagande av ack. resultat  700     

Resultat jfr med tillgängliga medel  0     

Verksamhetsmått 

Biblioteksverksamhet 

Verksamhetsmått Utfall Okt 2016 Budget 2017 Utfall Sep 2017 Utfall Okt 2017 

Antal medialån biblioteken i Borås  1 000 000 690 262 777 362 

Antal besökare biblioteken i Borås  500 000 432 144 492 380 

Museiverksamhet och kulturminnesvård 

Verksamhetsmått Utfall Okt 2016 Budget 2017 Utfall Sep 2017 Utfall Okt 2017 

Antal besökare Borås museum 25 437 20 000 24 377 25 643 

Antal besökare Textilmuseet 41 673 55 000 38 973 44 331 

Konst och utställningsverksamhet 

Verksamhetsmått Utfall Okt 2016 Budget 2017 Utfall Sep 2017 Utfall Okt 2017 

Antal besökare Konstmuseet 12 947 20 000 20 736 26 519 

Antal besökare på visningar Skulpturbiennalen 1 452  0 0 

Antal besökare på visningar No Limit streetartfestival 0 2 000  466 

Teaterverksamhet 

Verksamhetsmått Utfall Okt 2016 Budget 2017 Utfall Sep 2017 Utfall Okt 2017 

Antal besökare Stadsteatern 16 944 22 500 11 634 17 882 

Kulturskola 

Verksamhetsmått Utfall Okt 2016 Budget 2017 Utfall Sep 2017 Utfall Okt 2017 

Antal elever Kulturskolan 5 240 5 250 5 475 5 475 

Filmverksamhet 

Verksamhetsmått Utfall Okt 2016 Budget 2017 Utfall Sep 2017 Utfall Okt 2017 



 

10-dagars, oktober 2017  

Kulturnämnden 

 

Verksamhetsmått Utfall Okt 2016 Budget 2017 Utfall Sep 2017 Utfall Okt 2017 

Antal besökare Röda Kvarn 10 095 11 500 8 536 10 083 

Kulturhuset 

Verksamhetsmått Utfall Okt 2016 Budget 2017 Utfall Sep 2017 Utfall Okt 2017 

Antal besökare Kulturhuset   232 330 267 411 

Kommentarer 

Prognos för helåret  

-1 566 tkr är Kulturförvaltningens totala prognosavvikelse. 

Ekonomiskt läge 

Förvaltningens nämndbidrag 2017 är 147 000 tkr. I budgeten tas 700 tkr i anspråk av det ackumulerade överskottet till 
biblioteksverksamheten vilket innebär att nettobudgeten är 147 700 tkr. 

  

Avvikelser 

Biblioteken 

-2 100 tkr, denna avvikelse består av poster som identifierats i samband med omorganisationen. Dessa poster som gäller 
både personal och drift gör att Bibliotekens budget för 2017 inte når ett +/- nollresultat.  
Avvikelsen kommer att tas upp som en bokslutsjustering i Årsredovisningen. 

  

De kulturhistoriska museerna 

-200 tkr gäller övertagande av personal i samband med omorganisationen som har högre lönenivå än budgetutrymmet. 

  

Mötesplats Orangeriet 

-330 tkr  är projektledarkostnader i samband verksamhetsplanering. Denna avvikelse har kommit från det uppdrag som 
Kulturförvaltningen fick gällande planering av verksamheten i Orangeriet. Verksamheten i Orangeriet kommer med all 
sannolikhet inte att drivas av Kulturförvaltningen i framtiden.  
Avvikelsen kommer att tas upp som en bokslutsjustering i Årsredovisningen. 

  

Buffert 

+1 064 tkr är avsatta för oförutsedda händelser. 
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Handläggare, tel nr 
Eva-Lotta Franzén, 033-35 75 96 

Datum 

2017-11-02  
Diarienummer 

2017-00146  860 

  
 
Kulturförvaltningen 

  

 

 

Förslag till verksamhetsidé för Borås Stadsteater i 
ett moderniserat Kulturhus 
 
Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden godkänner förslag till verksamhetsidé för Borås Stadsteater i ett 
moderniserat Kulturhus och ger kulturchefen i uppdrag att verkställa dess 
genomförande från och med hösten 2018. 
 

Kulturnämndens yttrande i sammanfattning 
Bakgrunden utgörs av ett uppdrag från Kommunfullmäktige 2016 om att Kulturhuset 
ska utvecklas som central mötesplats och att Borås Stadsteater ska nå fler med sin 
verksamhet. I juni 2017 fick kulturchefen i uppdrag att ta fram förslag på 
verksamhetsidé i ett moderniserat Kulturhus, bland annat med anledning av att ny 
scenteknik installeras på Borås Stadsteaters stora scen under 2018.  
De övergripande idéerna för Kulturhuset, baserade på de nationella kulturpolitiska 
målen, formuleras på följande vis: 
 

 Kulturhuset ska vara en mötesplats som samlar teater, dans, musik, konst, 
litteratur, samtal och debatt under samma tak 

 Kulturhusets verksamheter – Stadsteatern, Konstmuseet och Stadsbiblioteket 
– ska öka sin samverkan genom tvärkonstnärliga arbetssätt och gemensamt 
utforska aktuella teman 

 Kulturhuset ska erbjuda upplevelser och kunskap som engagerar och berör, 
och vara en öppen mötesplats för samtalet om samhället, demokratin och 
tidens viktiga frågor 

 Kulturhuset är öppet och välkomnande för alla. I Kulturhuset ska alla kunna 
söka kunskap, delta i kreativa processer och uttrycka sig fritt. 

 
Kulturnämnden beslutar att antalet egenproducerade föreställningar på Borås 
Stadsteater ska behållas på samma nivå som idag och att antalet gästspel ska öka till ca 
20 föreställningar/år, främst inom scenkonstområdet samtida dans. För detta krävs 
ett budgettillskott på 500 tkr. 
Vidare ska mer av samverkan genomsyra verksamheterna i Kulturhuset och fler 
tematiska samarbeten arrangeras, i stor utsträckning tillsammans med folk- 
bildningsorganisationer och civilsamhället. Barn och unga är särskilt viktiga att nå 
med Kulturhusets verksamheter. Äldre och de som har svårt att själva ta sig till 
Kulturhuset ska nås av uppsökande verksamhet. Mer målinriktad marknadsföring av 
Kulturhuset ska tillämpas för att nå fler. Vidare bör entréavgiften till Konstmuseet tas 
bort så att besökare till Kulturhuset spontant kan ta del av museets verksamhet.  
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Detta sammantaget bedöms leda till att Kulturhuset, som den centrala mötesplatsen 
för teater, bibliotek och konstmuseum, ska nå fram till fler kommuninvånare samt att 
Stadsteaterns besöksantal kommer att öka. Att tillgängliggöra Kulturhuset för fler 
anser Kulturnämnden i grunden är en demokratifråga.  
Förändringarna av verksamheterna ska gälla från och med hösten 2018 och för 
Konstmuseet avseende slopande av entréavgiften från och med 2019. 
 

Kulturnämndens yttrande i sin helhet  
Bakgrund 

I juni 2017 gav Kulturnämnden kulturchefen i uppdrag att ta fram ett förslag till 
verksamhetsidé för Borås Stadsteater i ett moderniserat Kulturhus. Bakgrunden till 
uppdraget utgjordes av ett par parallella omständigheter. I grunden fanns ett uppdrag 
från Kommunfullmäktige, formulerat 2016, om att Kulturhuset – den centrala 
mötesplatsen för teater, bibliotek och konstmuseum – ska nå fler kommuninvånare 
och att Stadsteatern ska nå ut till en bredare publik. En förstärkande omständighet var 
beslutet om att ny scenteknik ska installeras på Stora scenen under 2018, vilket 
innebär större möjligheter för ett mer varierat föreställningsutbud (förutom den 
förbättring av den fysiska arbetsmiljön som denna investering utgör). 
 
I augusti redovisade kulturchefen ett förslag om ny verksamhetsidé för Borås 
Stadsteater i ett moderniserat Kulturhus baserad på ett antal övergripande punkter 
som ansluter till de nationella kulturpolitiska målen. Förslaget innehöll därtill en grov 
skiss på hur verksamheten i Kulturhuset skulle kunna förändras för att nå fler 
besökare och nya målgrupper.  
 
Kulturnämnden beslutade vid informationstillfället att ta ärendet på fördjupad politisk 
beredning i respektive partigrupp.  
 

Förslag 
Efter den fördjupade politiska beredningen betonar Kulturnämnden att 
verksamheterna i Kulturhuset ska följa de nationella kulturpolitiska målen som slår 
fast att ”Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med 
yttrandefriheten som grund, att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet och att 
kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling”. 
 
De övergripande idéerna om verksamheten i Kulturhuset formuleras på följande sätt:  
 

 Kulturhuset ska vara en mötesplats som samlar teater, dans, musik, konst, 
litteratur, samtal och debatt under samma tak 

 Kulturhusets verksamheter – Stadsteatern, Konstmuseet och Stadsbiblioteket 
– ska öka sin samverkan genom tvärkonstnärliga arbetssätt och gemensamt 
utforska aktuella teman 

 Kulturhuset ska erbjuda upplevelser och kunskap som engagerar och berör, 
och vara en öppen mötesplats för samtalet om samhället, demokratin och 
tidens viktiga frågor 

 Kulturhuset är öppet och välkomnande för alla. I Kulturhuset ska alla kunna 
söka kunskap, delta i kreativa processer och uttrycka sig fritt. 

 
Kulturnämnden anser att antalet egenproducerade föreställningar på Borås Stadsteater 
ska behållas på samma nivå som i dagsläget. Detta innebär att utrymmet för större 
och mer omfattande förändringar blir begränsat men med något utökad budgetram 
och med en mer samverkande och samspelt organisation kommer Kulturhuset kunna  
utvecklas som mötesplats. Kulturnämnden anser att antalet gästspel ska öka något i 
antal, i syfte att bredda och variera utbudet så att flera människor och nya grupper 
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nås. Fler gästspel var också en av förutsättningarna för den omfattande investering 
staden beslutat att göra i teatern avseende ny scenteknik. Den nya tekniken kommer 
underlätta för snabbare omriggning av scenen vilket möjliggör fler gästspel även med 
bibehållen egenproduktion. Antalet gästspel bedöms kunna öka till minst 20 per år 
från i dagsläget ca tio. 
 

Gästspel 
Gästspelen ska i första hand öka avseende scenkonstområdet samtida dans. 
Kulturnämndens uttalade vilja är att än mer stärka det publika utbudet av just denna 
konstnärliga uttrycksform i Borås. Detta är möjligt genom redan pågående, samt 
enligt planerna ökad, samverkan med Västra Götalandsregionen i det så kallade. 
Danslyftet. Kulturnämnden har i budget 2018 äskat 500 tkr hos Kommunfullmäktige 
för att kunna satsa på mer dans i Borås för att möta regionens satsning. I Borås finns 
en viktig regional samarbetspart i form av Regionteater Väst, som Kulturnämnden 
önskar utveckla samarbetet med ännu mer gällande uppväxling av dansverksamheten 
för boråspubliken. Även andra regionala aktörers gästspel kan med fördel sättas upp 
på Stadsteatern, till exempel Göteborgsoperan. 
 

Samverkan inom Kulturhuset 
Det första besökarna i Kulturhuset ska uppleva är ett positivt bemötande och tydlig 
vägledning var de olika verksamheterna finns. En förstudie har därför påbörjats i syfte 
att se över hur entrén och receptionsfunktionen kan förbättras. Projektet finns med i 
Borås Stads investeringsbudget som ett utrednings- eller förstudieuppdrag. 
Tematiska grepp 
Kulturnämnden vill se mer av samverkan inom Kulturhusets olika verksamheter, 
genom tematiska samarbeten mellan Stadsteatern, Konstmuseet och Stadsbiblioteket 
liksom i samverkan med olika folkbildningsorganisationer och civilsamhället. De 
nationella minoriteternas kultur ska periodvis ges plats i Kulturhuset, vilket ska 
märkas i hela huset. Andra inkluderande samarbeten ska prägla verksamheterna, så att 
exempelvis olika språkgrupper i vår stad ska uppleva att Kulturhuset är en mötesplats 
för alla invånare. HBTQIA-frågor och andra jämställdhetsperspektiv är ytterligare 
exempel på teman som kan lyftas gemensamt i Kulturhusets verksamheter.  
Barn och unga 
Barn och unga är särskilt viktiga att nå och ett brett utbud ska möjliggöra detta, gärna 
genom ett utökat samarbete med Regionteater Väst som är helt inriktad på denna 
målgrupp samt genom ökad och samordnad programverksamhet. 
Samtal och debatt 
En viktig del av Kulturhusets verksamhet är att vara ett forum för samtal och debatt 
om tidens viktiga frågor. Omväxlande programverksamhet ska erbjudas för att 
förstärka och komplettera det konstnärliga utbudet och bibliotekets verksamhet. 
Tisdagar på Kulturhuset liksom Urban Talks och andra föreläsningar, fördjupade 
samtal och debatter ska fortsatt profilera verksamheten och attrahera invånarna i 
staden. Även detta i samverkan med det omgivande samhället. 
Uppsökande verksamhet 
Äldre, och de som har svårt att själva komma till Kulturhuset, ska kunna ta del av 
kultur genom uppsökande verksamhet, till exempel genom att Stadsteatern gör 
program för äldreboenden och särskilda boenden. 
Producentskap, marknadsföring och bemötande 
Då utbudet kommer att öka, fler konstformer företrädas och mer samverkansprojekt 
genomföras måste producentskapet av verksamheterna förstärkas, främst inom 
scenkonstområdet dans, men även för verksamheter särskilt avsedda för barn och 
unga. Detta kan ske genom organisationsförändringar och/eller via budgettillskott. 
 
För att nå fler, och de som hittills inte besöker Kulturhuset, krävs mer målinriktad 
marknadsföring av Kulturhusets verksamheter. Detta kan ske genom uppsökande 
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verksamhet men också genom mer riktad information i sociala medier, utökade 
mediakontakter med mera.  
Kunskap om olika funktionsnedsättningar, fysiska och kognitiva, ska prägla 
verksamheterna så att tillgängligheten på alla sätt underlättas. Alla ska få ett gott 
bemötande och uppleva att Kulturhusets verksamheter är angelägna. 
 

Fri entré till Konstmuseet 
Kulturnämnden anser att entréavgiften till Konstmuseet ska tas bort från och med 
2019 så att besökare till Kulturhuset mer spontant kan ta del av museets verksamhet. 
Kulturnämnden har kännedom om att tröskeln för ta del av samtida konst är särskilt 
hög och vill därför underlätta för boråsare och besökare utifrån att ta del av museets 
utställningar. Detta intäktsbortfall på 200 tkr/år måste i så fall kompenseras från och 
med 2019. 
 

Slutsats 
Kulturnämnden bedömer att dessa åtgärder, sammantagna, kommer leda till att 
Kulturhuset, som den centrala mötesplatsen för teater, bibliotek och konstmuseum, 
kommer nå fler kommuninvånare och att Stadsteaterns besöksantal kommer öka. Att 
tillgängligöra Kulturhuset för fler anser Kulturnämnden i grunden är en 
demokratifråga. Kulturhuset ska vara den viktiga och självklara mötesplatsen i Borås 
för konst, kultur och mångfald. 
 
Förändringarna av verksamheterna ska gälla från och med hösten 2018, undantaget 
Konstmuseets slopade entréavgifter som ska gälla från och med 1 januari 2019. 
 
 
KULTURNÄMNDEN 
 
 
 
Sara Andersson    
Ordförande     
   Eva-Lotta Franzén 
   Kulturchef 
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Handläggare, telefon 
Jonna Börjesson, 033-35 38 05 
 

Datum 
2017-11-07 

Diarienummer 
2017-00191  869 

 Kulturförvaltningen 
 

 

 

Uppföljning av Kulturplan för grundskola och 
grundsärskola läsåret 2016/2017 
 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden föreslås godkänna uppföljningen av Kulturplan för grundskola och 
grundsärskola läsåret 2016/2017. Ny kulturplan för grundskolan och grundsärskolan, 
som ska gälla från hösten 2018, tas fram i samverkan med Grundskoleförvaltningen. 
        
Det är svårt att jämföra uppföljningen med föregående år då alldeles för få skolor 
lämnat in en sammanställning av sina aktiviteter.  Om man jämför de skolorna som 
lämnat in med förra läsårets statistik är skillnaderna inte särskilt stora. Lågstadiet tyder 
på en ökning av framförallt Regionteater Väst. Annars verkar både lågstadiet och 
mellanstadiet ligga på ungefär samma nivå som förra läsåret. Svårast att analysera är 
högstadiets statistik då underlaget är för tunt.  
Kulturplanen för grundskola och grundsärskola har inte fått önskat genomslag i 
skolorna under perioden. Kommande kulturplan kommer omarbetas för att 
säkerställa alla elevers deltagande i de kulturaktiviteter som erbjuds. 
Kulturplanen går ut 2017 och förslaget är att denna plan fortlöper fram till att den nya 
planen fastställs. Arbetet med den nya planen pågår i samverkan med Grundskole- 
förvaltningen och förväntas börja gälla höstterminen 2018.  
             

Kulturnämndens yttrande i sin helhet 
Kulturplanen för grundskolan och grundsärskolan är fastställd av Stadsdel Norr den 
15 december 2014 och gäller för alla grundskolor och grundsärskolor. Enligt planen 

ska det göras en årlig uppföljning av aktiviteterna. Första gången planen följdes 
upp uppkom svårigheter då skolorna arbetar läsårsvis, därav ett nytt 
nämndbeslut om läsårsvis uppföljning i nämnden.  
 

Bakgrunden till planen är det gemensamma arbetet i Borås för att få en ”Skola i 
världsklass”.  2013 beslutade Kulturförvaltningen och skolans områdeschefer att: 
”Konst, kultur och kreativitet, genom estetiskt lärande, blir ett av verktygen till en 
framgångsrik skola – en skola i världsklass”.  
Syftet med Kulturplanen är att främja en mer jämlik tillgång till kultur för alla Borås 
Stads grundskoleelever. Att skapa och få uppleva kultur är viktigt för människans alla 
sinnen och är dessutom en väg för ökad måluppfyllelse. 
 

Enligt planen ska elever delta, besöka eller erbjudas olika aktiviteter uppdelat på 

lågstadiet, mellanstadiet, högstadiet eller årskurser.   

 
 
Skolorna har fått lämna in uppgifter om deltagande i de olika kulturaktiviteterna som 
sedan sammanställts av Grundskoleförvaltningen.  
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Det är svårt att jämföra uppföljningen med föregående år då alldeles för få skolor 
lämnat in en sammanställning av sina aktiviteter. Det saknas sammanställningar från 
13 skolor. Den höga personalomsättningen i skolorna både bland lärare samt rektorer 
har påverkat aktiviteternas kvalitet gällande dokumentationen. 
 
Kulturplanen för grundskola och grundsärskola har inte fått önskat genomslag i 
skolorna under perioden. Alla elever ska, enligt planen delta i de kulturaktiviteter som 
erbjuds av Kulturförvaltningen och Regionteater Väst. Men detta mål har inte 
uppnåtts.  
Kommande kulturplan kommer omarbetas för att underlätta målet med alla elevers 
jämlika tillgång och deltagande i kulturlivet.  
 
Kulturplanens giltighet är 2015-2017, vilket innebär att arbetet med att utvärdera 
planen samt revidera den har påbörjats. Förslaget är att denna plan fortlöper 
tillsvidare fram tills den nya planen fastställs. Arbetet med den nya planen pågår i 
samverkan med Grundskoleförvaltningen och förväntas börja gälla höstterminen 
2018.  

Budgetanslaget för kultur- och fritidsresor för grundskolan och grundsärskolan har 
hittills varit 1 000 tkr. Kostnaderna för bland annat ytterskolornas kulturresor är 
under utredning. 

Lågstadiet 
När det gäller kulturaktiviteterna som rör lågstadiet är det Kulåret, skolbio samt 
Regionteater Väst som är mest populära. Antalet deltagare på Kulår och skolbio är 
jämförbart med förra läsåret. Regionteater Väst har däremot ökat sitt besöksantal 
betydligt. Övriga kulturaktiviteter i planen är ungefär på samma nivå eller har ett 
något minskat deltagande jämfört med uppföljningen 2015-2016. 
 
Mellanstadiet 
Av de skolor som lämnat in en sammanställning av aktiviteterna så sker mest besök 
på Stadsteatern, skolbio samt Regionteater Väst. En liten ökning kan ses för 
Stadsteatern och skolbio. Övriga kulturaktiviteter är på samma nivå alternativt har 
minskat något sedan förra uppföljningen.  

 
Högstadiet 
Då det saknas uppgifter från flera skolor blir underlaget begränsat. Det är svårt att dra 
några tydliga slutsatser, men skolbio verkar vara mest populär bland 
högstadieskolorna. Andelen kulturaktiviteter är, bland inlämnat material, i paritet med 
förra uppföljningen. 
 

KULTURNÄMNDEN 
 
 
Sara Andersson 
Ordförande 

Eva-Lotta Franzén   
Kulturchef    

 

Bilaga: Kulturplanen – GENOMFÖRDA aktiviteter Borås Stad 2016/2017. 
 
 



Lågstadiet
Antal 

klasser 

totalt

Stadsvandring 

av Borås 

museum

Föreställning 

regionteater 

Väst (vartannat 

år)

Borås 

stadsteater (en 

gång under 

skoltiden)

Skolbio (en 

gång under 

lågstadiet)

Stadsdelsbi

bliotek 

(år2)

Stadsbibliotek

et (en gång 

under 

skoltiden)

Kulturskolans 

kulår  (år 1)

Kulturskolan

s show (år 1)

Daltorpskolan 5 0 5 0 4 0 0 1 x

Svedjeskolan 3 0 1 2 2 0 0 1 x

Viskaforsskolan 8 0 8 0 8 8 0 2 x

Svaneholmskolan 3 0 0 0 0 0 0 1 x

Kinnarummaskolan 2 0 0 1 0 0 0 1 x

Sandaredskolan 8 2 5 0 0 9 0 3 x

Sjömarkenskolan 8 0 2 0 3 2 0 3 x

Byttorpskolan 5 2 2 0 2 0 0 1 x

Hestra Midgårdskolan 3 0 0 0 2 1 0 1 x

Asklandaskolan 6 0 4 0 0 2 0 2

Bergdalskolan 6 2 2 0 0 2 0 0 x

Borgstenaskolan 3 0 0 0 3 1 0 1

Bredaredskolan 3 0 3 0 3 2 2 1

Engelbrektskolan 9 0 3 9 0 3 9 3 x

Gula skolan 6 2 4 4 6 2 0 2

Sjöboskolan 8 3 5 0 3 1 3 3 x

Sparsörskolan(Slättängskolan)

3 1 2 1 1 x

Ekarängskolan 3 1 2 1 3 0 0 1 x

Myråsskolan 9 0 1 0 0 0 0 0 x

Trandaredskolan 10 3 0 3 6 4 0 3 x

Bodaskolan 6 0 1 0 3 1 1 3 x

Målsrydskolan 3 0 2 0 0 1 0 1 x

Kerstinsgården 3 0 1 0 1 3 0 1 x

Äsperedsskolan 2 0 2 0 0 0 0 1 x

Tummarpskolan 6 3 4 0 0 3 1 2 x

Grundsärskola Fjärding 3 3 0 0 3 3 3 3 x

Grundsärskola Erikslund

Kristinebergskolan

Sandhultskolan

Särlaskolan

Erikslundskolan

Rångedalaskolan

Fjärdingskolan

Aplaredskolan

Gånghesterskoan

Dannikeskolan

Totalt Lågstadiet 134 22 59 20 52 49 19 42

Kulturplanen - GENOMFÖRDA Aktiviteter 2016/2017



Mellanstadiet
Antal 

klasser 

totalt

Borås 

konstmuseum

Föreställning 

regionteater 

Väst (vartannat 

år)

Borås 

stadsteater (en 

gång under 

skoltiden)

Skolbio (en 

gång under 

mellanstadiet)

Stadsdelsbi

bliotek 

(år5)

Stadsbibliotek

et (en gång 

under 

skoltiden)
Daltorpskolan 3 0 3 0 2 0 0

Viskaforsskolan 7 0 5 3 7 7 0

Svaneholmskolan 3 0 0 0 0 0 0

Kinnarummaskolan 3 0 0 1 0 0 0

Sandaredskolan 7 0 5 2 0 7 0

Hestra Midgårdskolan 3 0 1 0 1 0 0

Asklandaskolan 6 0 2 4 0 2 0

Bergdalskolan 6 0 0 0 0 2 4

Borgstenaskolan 2 2 0 0 0 1 2

Bredaredskolan 3 3 3 0 0 2 3

Gula skolan 3 0 3 3 0 1 0

Sjöboskolan 3 1 0 0 3 0 0

Sparsörskolan 3 0 3 1 0 1 0

Ekarängskolan 3 3 1 3 1 0 0

Myråsskolan 3 0 1 1 0 0 0

Trandaredskolan 7 0 4 3 2 4 0

Bodaskolan 3 0 3 0 1 0 3

Grundsärskola Fjärding 3 3 3 3 3 3 3

Aplaredskolan

Gånghesterskoan

Dannikeskolan

Målsrydskolan

Äsperedsskolan

Grundsärskola Erikslund

Kristinebergsklan

Sjömarkenskolan

Sandhultskolan

Byttorpskolan

Svedjeskolan

Särlaskolan

Engelbrektskolan 

Erikslundskolan

Rångedalaskolan

Fjärdingskolan

Dalsjöskolan

Totalt mellanstadiet 71 12 37 24 20 30 15



Högstadiet
Antal 

klasser 

totalt

Textilmuseet

Föreställning 

regionteater 

Väst (vartannat 

år)

Borås 

stadsteater (en 

gång under 

skoltiden)

Skolbio (ska 

erbjudas)

Utställning 

"Vi är 

romer"

Stadsbibliotek

et (en gång 

under 

skoltiden)
Viskaforsskolan 8 0 8 0 0 5

Daltorpskolan 21 7 7 0 1 0

Sandgärdskolan 15 0 0 0 15 0

Engelbrektskolan 14 14 0 14 14 14

Fristadskolan 15 0 3 0 5 0

Grundsärskola Fjärding 1 0 1 1 0 1

Dalsjöskolan

Bodaskolan

Erikslundskolan 

Särlaskolan

Grundsärskola Erikslund

Totalt Högstadiet 74 21 19 15 35 0 20
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 Samhällsbyggnadsnämnden  

 

 

 
 

Förslag till yttrande över detaljplan för del av 
Svensgärde, Kyllared 1:90, Borås Stad  
Samhällsbyggnadsnämndens diarienummer: BN2017-1107. 

 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden föreslås tillstyrka förslaget till detaljplan för del av Svensgärde, 
Kyllared 1:90, Borås Stad. 
 

Kulturnämndens yttrande i sammanfattning 
Kulturnämnden har inget att invända mot detaljplanen, då planbestämmelserna 
innebär att det planerade LSS-boendet anpassas till kringliggande områdes skala och 
bedöms fungera väl med omgivningens karaktär.   
 

Kulturnämndens yttrande i sin helhet 
Förslaget till detaljplan möjliggör förtätning i form av LSS-boende i småhusområde i 
Svensgärde. Ambitionen är att behålla delar av det grönområde som idag finns på 
platsen. Omgivande bebyggelse består av villor i en till två våningar. Planförslaget 
medger byggande i två våningar, vilket bedöms som en rimlig skala. Förtätningen 
bedöms inte påverka omgivande bebyggelse negativt.  
 
KULTURNÄMNDEN 
 
 
 
Sara Andersson 
Ordförande 
   Eva-Lotta Franzén 
   Kulturchef 



 
SAMRÅD 

 Delegationsbeslut 
2017-09-28 §227   BN2017-1107  

 

Inbjudan till samråd för detaljplan för del av Svensgärde, 
Kyllared 1:90, Borås Stad.  
 
Välkommen att lämna synpunkter i nedanstående planärende. Planens syfte är att tillskapa LSS-
boende på en del av ett område, tidigare planlagt för natur. Området ligger utmed Färgargatan i 
stadsdelen Svensgärde, söder om Riksväg 40. Planområdets storlek är ca 4300 m² och ägs av Borås 
Stad. Omkringliggande fastigheter är av privat ägo. Gällande detaljplan P1087 från 2005 anger 
användningsbestämmelser allmän platsmark och naturområde.    
 
Planen överensstämmer med gällande översiktsplan och är förenlig med 3, 4 och 5 kap i miljöbalken 
och bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan. 
 

 
Samrådstiden pågår den 18 oktober – den 22 
november.  
 
Inbjudna att lämna synpunkter är sakägare, 
kommunala remissinstanser och andra som har 
ett väsentligt intresse i frågan. Fastighetsägare 
ombeds informera eventuella hyresgäster om 
innehållet i detta brev. Den som inte yttrat sig 
skriftligt senast granskningsskedet kan förlora 
rätten att överklaga.  
 

Samrådsmöte 
Ett samrådsmöte kommer att hållas i Stadshuset 
på Kungsgatan 55, den 1 november kl. 16-19 i 
form av öppet hus. På mötet kommer 
representanter från kommunen att berätta om 
förslaget samt svara på frågor.  

 

Ta del av handlingarna 
Planhandlingarna finns tillgängliga på vår hemsida: www.boras.se/detaljplan.  
Detaljplanen finns anslagen i Stadshuset 6:e vån, Kungsgatan 55, Borås. Ring gärna innan besök så att 
ansvarig handläggare kan ta emot.  
 

Synpunkter till 
Skicka dina synpunkter/remissvar senast den 22 november via e-post till detaljplanering@boras.se. 
Ange planens diarienummer BN2017-1107 samt din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. 
Yttrandet önskas som digitalt textformat för att underlätta vår sammanställning av inkomna 
synpunkter. Synpunkten ska även innehålla namn och adress. Det går även att skicka synpunkter med 
brev till Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås. 
 

För mer information: 
Planarkitekt: Afshin Ghafoori, tfn: 033-35 85 34, e-post: afshin.ghafoori@boras.se 

Plan- och bygglovchef: Michaela Kleman, tfn: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se 
 
 

mailto:afshin.ghafoori@boras.se
tel:033-358572
mailto:michaela.kleman@boras.se


Detaljplan för del av Svensgärde

Kyllared 1:90

BN 2017-1107Dp Samråd
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Sammanfattning

Planens syfte är att tillskapa LSS-boende på en del av ett om-

råde, tidigare planlagt för natur. Planen möjliggör 6-8 lägenheter 

som ryms inom beteckningen BD, bostäder och vård. 

Angöring sker via Färgargatan i planområdets östra del.  Plan-

områdets natur bevaras i möjligaste mån. 
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1. Inledning
Planens syfte 
Planens syfte är att i samband med förtätning införliva 
möjligheten att skapa bostäder i form av ett LSS-boende. 
Lagen om Stöd och Service (LSS) upprätthålls av kommun 
med syftet att ge människor med funktionsnedsättning stöd 
för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Före-
slagen bebyggelse bör utformas inom ramarna för särskild 
service för vuxna och annan anpassad bostad. 

Planen överensstämmer med gällande översiktsplan och är 
förenlig med 3, 4 och 5 kap i miljöbalken och bedöms inte 
innebära någon betydande miljöpåverkan. 

Planområde
Området ligger utmed Färgargatan i stadsdelen Svensgärde, 
söder om Riksväg 40. Planområdets storlek är ca 4300 m² och 
ägs av Borås Stad. Omkringliggande fastigheter är av privat 
ägo. 

Gällande detaljplan
Gällande detaljplan P1087 från 2005 anger användningsbe-
stämmelser allmän platsmark och naturområde.

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen gav 2017-06-19 Samhällsbyggnadsnämn-
den i uppdrag att påbörja två detaljplaner. 

Syftet är att undersöka möjligheterna för kommunal verksam-
het på två tomter i Svensgärde och Sörmarken varav en av de 
två är Kyllared 1:90. 

Preliminär tidplan
Samråd  4 kvartalet 2017 
Granskning 1 kvartalet 2018 
Antagande 2 kvartalet 2018 
Laga kraft 3 kvartalet 2018

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

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Planområdet består av ett mindre skogsparti i nordöstra 
delen av Svensgärde mellan ett glesbebyggt småhusområde. 

Området kring planområdet består av en uppbruten kvarters-
struktur av enbostadshus anpassade till befintlig terräng 
genom suterräng våningar.  Planområdet är väl integrerat i 
bostadsområdet och en förtätning bedöms som lämplig.  

Ny bebyggelse
Lokaliseringen av LSS -boende har bedömts som lämplig 
utifrån gällande krav. Avgörande faktorer vid val av loka-
liseringen är platsens tillgänglighetsanpassning, områdets 
karaktär och närhet till kollektivtrafik. 

Förtätningen innebär att luckor inom kvarteret utnyttjas och 
en kontinuitet av bebyggelse tillskapas. Ett flerbostadshus 
resulterar i ökad variation av upplåtelseformer i ett närområde 
som domineras av enbostadshus. Förtätningen bidrar till 
variation i form och funtion.  

Stadsbild och gestaltning
Området präglas av småhusbebyggelse i en eller två våningar. 
För att ny bebyggelse ska anpassas till områdets skala medger 
detaljplanen att ny bebyggelse får uppföras i två våningar. I 
planbeskrivningen finns illustrationskarta och sektioner som 
visar förslag på bebyggelsens framtida gestaltning.

Bostäder och arbetsplatser
Ett LSS boende skapar utöver bostäder, arbetsplatser vilket 
ökar variationen av områdets användning. En varierad 
funktion resulterar i ett rikare socialt liv.

Offentlig och kommersiell service
Svensgärde har en begränsad tillgång till förskola/skola. 
Närmast hittas Bodagårdens och Sörmarksgårdens förskola 
ca 1 km från planområdet. I närområdena Sörmarken/Svens-
gärde planeras utveckling av ytterligare förskolor. 

Tillgänglighet 
Planområdet är relativt platt, främst den västra delen mot 
Färgargatan vilket skapar goda förutsättningar för att uppnå 
kraven för tillgänglighet. Platsen lämpar därmed för etable-
ring av kommunal verksamhet, särskilt anpassade bostäder 
för människor med funktionsnedsättning. Byggnader och 
deras omgivande utemiljö ska utformas i enlighet med de 
krav som finns på fysisk tillgänglighet. 

Planbeskrivning
Detaljplan för del av Svensgärde, Kyllared 1:90, Borås Stad, upprättad den 16 oktober 2017. 
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Detaljplaneområdet på Kyllared/Svensgärde. 

Vy från Färgargatan.
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Planområdet sett från korsningen Färgargatan och Spolargatan. Intilliggande bostadsbebyggelse.

Gång- och cykelväg söder om planområdet.Planområdet från norr längs med Färgargatan.

3. Gator och trafik
Gatunät
Strax norr om Svensgärde finns riksväg 40 med en hastighets-
gräns på 80 km/h och en trafikbelastning på 8000 - 14000 
(ÅMD). Angöringsgatan Tvinnargatan närmast industriområ-
det har den högsta trafikbelastningen inom Svensgärde på ca 
2500 fordon (ÅDT) där även tunga fordon kan förekomma. 

Svensgärde kännetecknas av ett uppbruten gatunät med 
Vävargatan som omsluter området.  Svensgärdegatan och 
Färgargatan skapar två trafikaxlar som angör villatomterna 
inom området. Gatorna är breda, dubbelriktade och används 
av blandtrafik. Planområdet, belägen i områdets nordöstra 
del, angörs via Färgargatan. 

Gångtrafik
Området har goda förutsättningar för gångtrafik. Vägarna i 
området är asfalterade men utan trottoar. Det finns gång- och 
cykelväg längs delar av Tvinnargatan som leder hela vägen in 
till centrala Borås.  

Cykeltrafik och cykelparkering
Planområdet har en god tillgång till cykelvägar. Från Tvin-
nargatan finns flera cykelvägar som leder till Borås centrala 
delar. Omgivande gatustruktur lämpar sig väl för transport 

med cykel, även i de fall separat cykelväg saknas. Avståndet 
från planområdet till Borås centrum är omkring 5 kilometer 
och avståndet till närmaste affär är 1 kilometer. Då boendet 
även kommer att vara en arbetsplats bör cykelparkeringar 
anordnas inom kvartersmark i exempelvis komplementbygg-
nader. 

Kollektivtrafik
Busshållplatsen Kyllared ligger inom 350 meter från plan-
området. Från närliggande busstationer invid Vävargatan går 
stadsbusslinje 3 som har sträckningen Kyllared - Centrum 
- Svensgärde. Avgångar är två gånger varje timme, varje dag. 

Biltrafik och bilparkering 
Angöring till LSS-boendet kommer att ske längs Färgar-
gatan. Borås stads parkeringsnorm för bostäder anger 1,2 
parkeringsplatser per bostad. För förslagen LSS-boende krävs 
4-5 parkeringsplatser för anställda och besökare samt en 
handikappanpassad parkeringsplats. 

Planändringen beräknas inte medföra någon betydande 
trafikalstring eller behov av parkeringsplatser inom området. 
Befintligt gatunät anses klara den nya belastningen och 
parkeringsbehovet löses inom kvartersmark.
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Angöring och utfarter
Angöringen sker via Färgargatan och uppförs ca 30 m från 
närmast intilliggande gatukorsning. Bebyggelsen är indragen 
vilket skapar goda möjligheter att skapa en trafiksäker 
angöringsplats invid gata/entré.  

Riksintressen
Inga riksintressen berörs.

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området har en utbyggd infrastruktur med goda förutsätt-
ningar att försörja planområdet med tekniskt underhåll. 
Ny bebyggelse kan anslutas till befintlig kommunal vatten, 
spillvatten och dagvattenledningar. Anslutning sker via 
planområdets västra del. Dagens vattenledningsnät har 
tillräcklig kapacitet och förslagen exploatering kommer inte 
påverka ledningsnätet. 

Dagvatten
Befintlig avrinningsområde innefattas av en sluttning mot 
sydöstra delen av planområdet. Ett dike används för att 
avleda dagvatten från planområdets västra sida. Platsen anses 

ha goda förutsättningar för att kunna hantera dagvatten 
inom kvartersmark. Förbindelsepunkt för dagvatten, spillvat-
ten och vatten kan upprättas vid fastighetsgräns. 

Exploateringen ska inte innebära högre flöden av dagvatten 
vid kraftiga nederbördstillfällen jämfört med innan föränd-
ringen.  Bedömningen är att ingen dagvattenutredning krävs 
för planområdet. 

Värme
I närområdet finns tillgång till fjärrvärme. En ny anslutning 
kan installeras invid fastighetens västra gräns. 

El, tele och fiber
Området har en väl utbyggd el, tele och fibernät. Planområ-
det kan anslutas till kommunalt nät invid fastighetens västra 
gräns. 

Avfall
Planområdet har goda förutsättningar för att anordna 
avfallshantering/hämtning via Färgargatan. Avfallsutrym-
men kan anordnas inom kvartersmark i exempelvis komple-
mentbyggander. För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och 
tillgänglighet vid avfallshämtning ska anvisningarna i ”Avfall 

Buss- och cykelkarta.
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6. Vatten
Översvämningsrisk
Planområdet påverkas inte av översvämningsrisker enligt 
detaljerad översvämningskartering för Borås Stad, upprättad 
2010.

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och 
myndigheter planerar och planlägger. Statliga myndigheter 
har beslutat om åtgärder för att följa normerna, vissa av 
åtgärderna är direkt riktade till kommunerna. Miljökvalitets-
normer finns för grundvatten, ytvatten, buller och luft.

Grund och ytvattnets kvalitet
Grundvattnet på platsen kommer inte påverkas negativt av 
föreslagen planåtgärd.

Ytvattnets kvalitet
Inga sjöar och vattendrag finns inom planområdet. Terrängen 
sluttar mot sydöst genom vilket ett mindre vattendrag rinner. 
Vatten som lämnar planområdet kommer att via Kransån och 
Lillån slutligen hamna i Viskan. Bedömningen är att genom-
förandet av planen inte kommer att bidra till att ytvattnet i 
Viskans vattenområde påverkas negativt. 

Släckvatten
Exploateringsytans relativt flacka område resulterar i goda 
förutsättningar att kunna hantera släckvatten vid eventuell 
brand. Planområdets sluttning mot ett dike i öst ger möjlighet 
till uppsamling vid källan. Ett annat alternativ är att samla 
släckvattnet vid närliggande brunn under släckningsarbetet. 

Ytterligare alternativ är att dagvattensystemet förses med en 
ventil som kan stängas för att hindra att släckvatten sprids 
vid eventuell brand. Vilken lösning som blir aktuell avgörs i 
samband med byggnation.

Sveriges Handbok för avfallsutrymmen” samt Boverkets 
vägledningshandbok ”Avfallshantering - tillgänglig, säker och 
estetisk” följas. 

5. Mark
Natur och vegetation
Området är i gällande plan utpekat som natur och skogsmark, 
sammankopplat med naturområden som sträcker sig hela 
vägen till Kransmossens friluftsområde. Här växer både äldre 
och yngre löv- och barrträd. Den nya bebyggelsen upptar en 
del av detta grönområde dock finns en god tillgång till flera 
grönområden med samma funktion i närområdet.

Från Färgargatan upplevs terrängen platt, med vissa blötare 
låga partier. I planområdets östra del finns stora höjdskill-
nader vilket avgränsar planområdet från omkringliggande 
fastigheter. 

Grönområdesplan
Planområdet är inte klassat i grönområdesplanen och utgör 
inte en viktig spridningskorridor för djur. Grönområden 
i bostadsområden har dock stor betydelse för människors 
fysiska och psykiska hälsa. Att spara den naturliga terrängen 
och delar av vegetation skulle vara fördelaktigt. 

Lek och rekreation
Närmaste lekplats är Svensgärdeparken som ligger ca 350 
meter söder om planområdet. Svensgärdesparken är en 
tillgänglighetsanpassad lekplats med tillgång till vacker 
natur.  Planområdet är nära anslutet till omkringliggande 
rekreationsområden.

Fornlämningar och kulturminnen
Några kända fornlämningar finns inte inom planområdet. 

Geoteknik, radon och markföroreningar
Enligt översiktlig inventering utgör marken normalriskom-
råde vad avser radon. Det finns ingen anledning att tro att 
marken på annat sätt är förorenad. 

Sektion genom mot öst
Föreslagen volym LSS-boende

+213
+210 +211



DETALJPLAN 9

7. Sociala perspektiv
Borås Stad har ett behov av etablering av nya LSS-boenden i 
områdena omkring Sörmarken och Svensgärde. Genomför-
andet av planen bidrar till att lösa denna brist. 

Förtätningen innebär större variation av funktionalitet 
vilket förstärker områdets sociala kvalitéer och bidrar till 
en varierad bostadsmiljö. I närheten finns busshållplatser 
och grönområden som skapar ett gott underlag för ett rikare 
socialt liv. Bestämmelsen bostäder och vård resulterar i ny 
verksamhet som i sin tur påverkar omgivningen till en mer 
varierad och levande miljö. Nya arbetsplatser i kombination 
med bostäder leder till att platsen upplevs mer levande under 
större delen av dygnets timmar och bidrar till den sociala 
upplevelsen.   

Trygghet
Etableringen av ett LSS-boende skapar ytterligare bostäder 
och arbetsplatser i området. Det i sin tur leder till att 
området är befolkat större del av dygnet. Områdets karaktär 
kännetecknas av en god boendemiljö där etablering av LSS 
boende anses lämplig. Närområdets trygghet är av särskild 
vikt vid byggnation av LSS-boende. 

8. Störningar på platsen
Strax öster om planområdet längs Vävlagargatan återfinns ett 
antal verksamheter med inriktning mot metall- ytbehandling 
och logistik. I dagsläget uppnås de reglerade skyddsavstånden 
på 50 m, 100 m, 150 m och 200 m mellan verksamheter och 
ny bebyggelse. Ytterligare utredningar bedöms inte som 
nödvändiga.    

Risk
Aktuellt avstånd till transportled för farligt gods är längre 
än Länsstyrelsens riskhanteringsavstånd på 150 meter. Även 
Borås stads riktlinjer för skyddsavstånd för känslig markan-
vändning uppfylls i förslagen detaljplan. Distansen är god till 
andra farliga verksamheter. Ytterligare utredningar bedöms 
inte som nödvändiga.   

Buller
Enligt Borås Stads översiktliga bullerkarta (se sid. 12) finns 
ingen risk för överskridande av gränsvärdena för trafikbuller 
inom området. Maximala bullernivåer når planområdets 
sydöstra del men påverkar inte bebyggelsen och förutsätt-
ningar för att uppnå trafikbullernormer för ny bebyggelse 
anses god. 

I planområdet planläggs inga bostäder som kan bli störda 
av buller. Den verksamhet som tillåts ger heller inte upphov 
till något buller som kan störa omkringliggande bostäder. 
En ytterligare bullerutredning bedöms därför inte som 
nödvändig.   

Höjdskillnad mellan planområdet och angränsande bostadshus i norr.

Terräng och vegetation inom planområdet.

Befintlig gång-och cykelväg fungerar som naturlig avgränsning av planområdet.

Terräng och vegetation.  
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Luftkvalitet
För att undvika att människor andas in skadliga halter av 
luftföroreningar har Regeringen utfärdat en förordning med 
miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, luftkvalitets-
förordningen (2010:477). Normerna syftar till att skydda 
människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs 
genom vårt medlemskap i EU. 

I området bedöms inte luftföroreningshalten vara hög. 
Topografi och bebyggelse enligt planen påverkar inte halterna 
negativt och därmed behöver åtgärder inte vidtas. Normerna 

överskrids inte på platsen och de kommer heller inte att 
överskridas på grund av den nya bebyggelse som tillåts i 
detaljplanen.

9. Planbestämmelser 
Kvartersmark
Användning av kvartersmark har fått användningen BD som 
motsvarar ändamål för bostäder och vård. Bestämmelserna är 
satta för att tillåta det tänkta LSS-boendet och ger flexibilitet 
att vid framtida behov använda området för andra verksam-
heter. Området ägs och sköts av kommun.  

Ekvivalenta bullernivåer - Bullerkarta (2012)

Maximala bullernivåer - Bullerkarta (2012) 



Byggrätten inom planområdet begränsas till 800 m² byggnad-
sarea. Totalt tillåts 2 våningar vilket resulterar i en bruttoarea 
av 1600 m².  

Prickmark 
Kvartersmark markerad med prickar innebär att byggnader 
ej får uppföras med undantag av komplementbyggnader och 
markparkeringar.

10. Övergripande beslut
Vision 2025
I Borås Stads vision finns en målsättning om socialt hållbara 
bostäder över generations- och kulturgränser, en blandad 
bebyggelse av gammalt och nytt och med olika upplåtelse-
former. Denna plan bidrar till att möta den efterfrågan som 
idag finns på LSS-boende i kommunen, och därmed till att 
nå Vision 2025. 

Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP 06, anger samhälls-
byggnadsmål och spelregler för hållbar utveckling. Följande 
spelregler är relevanta för detaljplanen:

 » Ny bebyggelse lokaliseras i lägen med god trafiksäker-
het.

 » Lokalisera bebyggelse med hänsyn till energiförbruk-
ning vid uppvärmning.

 » Prioritera ombyggnad och förtätning av bebyggelse 
utan att den sociala och yttre miljön försämras.

 » Lokalisera bebyggelse med hänsyn till miljö-och 
riskfaktorer.

Miljömål
Borås Stad verkar för att skapa ett hållbart samhälle. I ett 
hållbart samhälle tas hänsyn till villkor för en god bebyggd 
miljö. Planen främjar hushållning av mark och resurser och 
möjliggör bebyggelse i ett kollektivtrafiknära läge. 

11. Konsekvenser
Behovsbedömning 
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har 
gjorts. Behovsbedömningen har kommit fram till att det är 
viktigt att belysa följande frågor i arbetet med detaljplanen

• Geoteknik

• Exploatering av naturområde

Omgivningsförutsättningarna och den påverkan detaljpla-
nen innebär för miljön, hälsan och hushållningen redovisas 
i denna planbeskrivning. Inom planområdet tillåts använd-
ning för LSS boende och i planbestämmelser begränsas 
användningen av planområdet till bostäder och vård. 

Planen bedöms inte innebära någon betydande miljöpå-
verkan. En miljöbedömning med miljökonsekvensbeskriv-
ning enligt Miljöbalken 6 kap 11, 12§§ bedöms därför inte 
behöva genomföras.

12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning
Exploatören ansvarar för samtliga åtgärder, utförande och 
kostnader gällande byggnads- och anläggningsarbeten inom 
kvartersmark. För Borås Stad, Lokalförsörjningsförvalt-
ningen (LFF), innefattar det byggnation av LSS-boende med 
tillhörande anläggningar och anslutningar, parkering samt 
in- och utfart till området. LFF ansvarar även för framtida 
drift och underhåll.

Borås Energi och Miljö AB ansvarar för utbyggnad av 
allmänna anläggningar avseende vatten, spillvatten och 
dagvatten till förbindelsepunkt vid tomtgräns i Färgargatan. 
LFF ansvarar för utbyggnaden av densamma inom kvarters-
mark samt framtida drift och underhåll. Se rubrik 4. Teknisk 
försörjning.

Borås Elnät AB ansvarar för utbyggnad av allmänna anlägg-
ningar till förbindelsepunkt vid tomtgräns i Färgargatan. 
LFF ansvarar för utbyggnad samt framtida underhåll av 
allmänna anläggningar för el inom kvartersmark. Se rubrik 4. 
Teknisk försörjning.

Borås Energi och Miljö AB ansvarar för utbyggnad av fjärr-
värme till förbindelsepunkt vid tomtgräns i Färgargatan. LFF 
ansvarar för utbyggnaden av densamma inom kvartersmark. 
Se rubrik 4. Teknisk försörjning

För utbyggnad av fiber ansvarar den fiberleverantör som LFF 
tecknar avtal med. Se rubrik 4. Teknisk försörjning

Avtal
Ett internarrendeavtal ska upprättas mellan Lokalförsörj-
ningsförvaltningen och Borås Stad avseende LSS-boendets 
fastighet. 

Ledningar 
Följande ledningsägare har ledningar inom eller i nära anslut-
ning till planområdet:

• Borås Energi och Miljö
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• Borås Elnät AB

• Borås Stad, Tekniska Förvaltningen

• Skanova

Vid kommande anläggnings- och byggnadsarbeten skall 
utföraren i god tid kontakta berörda ledningsägare för 
utsättning.

Ytterligare ledningar, okända av Borås Stad, som berörs av 
detaljplanen kan finnas. Detta ligger på utförararens ansvar 
att undersöka.

Fastighetsrättsliga frågor
Föreslagen fastighetsbildning och beskrivna fastighetskon-
sekvenser är utformade i enlighet med detaljplanen och 
uttrycker enbart hur kommunen anser att frågorna bör lösas. 
Lantmäterimyndigheten prövar eventuella åtgärder enligt reg-
lerna i gällande lag.rövar eventuella åtgärder enligt reglerna i 
gällande lag.

Fastighetsägare 
Detaljplanen omfattar del av fastigheten Borås Kyllared 1:90 
som ägs av Borås Stad.

Fastighetsbildning, servitut och gemensamhetsanlägg-
ningar 
Fastighetsbildningsåtgärd kommer att ske för att bilda lämp-
lig fastighet för LSS-boendet.  

Fastighetskonsekvenser
En fastighet för LSS-boendet avstyckas från Kyllared 1:90. 
En ny byggrätt för bostäder (B) och/eller vård (D) tillskapas.

Ekonomi
Samtliga åtgärder inom kvartersmarken bekostas av Lokalför-
sörjningsförvaltningen (LFF). Det innebär samtliga utred-
ningar, tillstånd och utbyggnader av tekniska anläggningar 
samt byggnader.

Detaljplanen tillskapar ny byggrätt inom kvartersmark, vilket 
ökar fastighetens marknadsvärde.

Vad gäller eventuellt upprättande av servitut och eventuell 
ansökan om förrättning enligt ledningsrättslagen är detta 
något som respektive huvudman ansvarar för och bekostar.

Borås Energi och Miljö AB (BEM) får kostnader för fram-
dragning till tomtgräns/omläggning av vatten, spillvatten 
och dagvattenanläggningar. Om fjärrvärme används som 
uppvärmningsform kommer även detta innebära ytterligare 
kostnader för BEM. 

Borås Energi & Miljö AB får intäkter genom anslutningsav-
gifter då den nya fastigheten inom planområdet ansluts till 
det allmänna Va-nätet samt ev. fjärrvärme.

Plankostnader
Planavgift debiteras vid bygglov.

Förrättningskostnader
Den fastighetsbildning dvs. avstyckningen från Kyllared 
1:90, som är nödvändig för planens genomförande och 
byggnationen av LSS-boendet bekostas av Lokalförsörjnings-
förvaltningen.

13. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 5 år  efter att planen har vunnit 
laga kraft. 

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Utökat 
förfarande är inte aktuellt för att detaljplanen: 
1. är förenlig med översiktsplanen,  
2. inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt 
av stor betydelse, eller  
3. inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Planavgift
Planavgift enligt taxa tas ut vid prövning av lovärenden. 

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-
nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med 
representanter från kommunala förvaltningar.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Afshin Ghafoori 
Plan- och bygglovchef  Planarkitekt/plankonsult 

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

Jenny Pagmén 
Mark- och exploateringsingenjör



DETALJPLAN 15



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN16

Detaljplanen reglerar hur, var och vad man får bygga och vad 
man kan använda sin fastighet till. Planen ger fastighetsäga-
ren en garanterad byggrätt under en viss tid.

Detaljplaner upprättar vi oftast i kommunens tätbebyggda 
delar och de kan omfatta alltifrån en mindre del av tätorten, 
ner till ett kvarter eller en enstaka fastighet. Under arbetet 
gör kommunen en avvägning mellan allmänna och enskilda 
intressen. Detaljplanen ligger till grund för framtida beslut 
om bygglov så att den som bygger får ett säkert och bra 
underlag för att bygga. Detaljplanen ger en garanterad 
byggrätt åt fastighetsägaren under planens genomförandetid 
som är mellan 5 och 15 år.

När detaljplaner upprättas är det viktigt att alla berörda ges 
möjlighet till delaktighet och inflytande.

1. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när, var och hur en detaljplan ska upprät-
tas men initiativet kan komma från privata intressenter. 
Enligt Plan- och bygglagen som styr planeringen i Sverige, 
ska markens lämplighet för bebyggelse och dess utformning 
prövas genom detaljplan. Detaljplan ska därför göras för ny 
sammanhållen bebyggelse eller för ny enstaka byggnad vars 
användning får betydande inverkan på omgivningen. En 
detaljplan kan även behöva upprättas för befintlig bebyggelse 
då någon vill ändra användningen eller om bebyggelsen har 
så höga kulturhistoriska värden att den ska bevaras.

2. Innehållet i en detaljplan
Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser 
som är juridiskt bindande. Till planen hör även en illustra-
tionskarta, en planbeskrivning och en genomförandebe-
skrivning. Planbeskrivningen och illustrationskartan ska 
underlätta förståelsen av planförslaget och tydligt redovisa 
förutsättningar och syfte med planen. De gäller inte som 
juridiskt bindande dokument utan avsikten är att de ska vara 
vägledande vid tolkningen av planen. Genomförandebeskriv-
ningen redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen 
ska kunna genomföras. Den har inte någon egen juridisk 
verkan. En detaljplan genomgår flera olika skeden innan 
den vinner laga kraft och blir ett juridiskt dokument. Mellan 
de olika skedena sammanställs och besvaras de synpunkter 

som inkommit från privatpersoner och remissinstanser. 
Dokumenten där synpunkterna sammanställs kallas samråds-
redogörelse eller utlåtande. Dessa är viktiga beslutsunderlag 
för Samhällsbyggnadsnämndens politiker. Inkomna synpunk-
ter leder många gånger till att planförslaget revideras och 
arbetas om och planen kan därför skilja sig åt mellan de olika 
skedena. 

3. Detaljplanens skeden
Uppdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutar om planuppdrag 
och ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta en detaljplan. Om initiativet till planuppdraget 
kommer från en extern aktör ska planuppdraget föregås av 
ett positivt planbesked från Kommunstyrelsen.

Samråd
Kommunen tar fram ett planförslag som skickas ut på 
samråd till alla som berörs av förslaget och till våra remiss-
instanser. Förslaget finns även tillgängligt på vår hemsida 
www.boras.se/detaljplan samt i Stadshuset. Ibland ställs 
planförslaget även ut i stadsdelarna på respektive biblioteket 
eller stadsdelskontor. 

Det är i detta skede som det är lättast att få gehör och kunna 
påverka planens innehåll och utformning. Ju längre fram 
i planarbetet vi kommer, desto fler förutsättningar blir av 
naturliga skäl mer låsta. Vi önskar därför kunna nå fram till 
slutsatser och överenskommelser om utformningen som leder 
till samförstånd redan under samrådet.

Synpunkterna lämnas skriftligt till Samhällsbyggnadsnämn-
den. Både positiva och negativa synpunkter kan vara viktiga 
för planens utformning. Skulle ni senare vilja överklaga 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni ha lämnat skrift-
liga invändningar. Efter samrådstiden sammanställer vi alla 
synpunkter och kommenterar dem i en samrådsredogörelse.

Granskning
Planförslaget bearbetas efter samrådet och Samhällsbygg-
nadsnämnden fattar beslut om att det färdiga planförslaget 
ska ställas ut för granskning. Om ni fortfarande har 
synpunkter och invändningar mot planen ska ni skriftligen 
lämna dessa till Samhällsbyggnadsnämnden. Skulle ni senare 
vilja överklaga Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni 
ha lämnat skriftliga invändningar senast under gransknings-

Varför detaljplan?
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Planprocessen. Byt bild  K:\SBK\PLAN\Administration\planprocessbroschyr  om du har begränsat förfarande

tiden. Efter granskningstiden sammanställs synpunkterna 
och redovisas i ett granskningsutlåtande. Utlåtandet sänds 
till dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Om 
förslaget ändras väsentligt efter granskningen kommer 
detaljplanen att ställas ut för granskning på nytt. 

Antagande
Planen godkänns först av Samhällsbyggnadsnämnden och 
överlämnas därefter till Kommunfullmäktige för antagande. 
Planer som inte är principiellt viktiga kan antas direkt av 
Samhällsbyggnadsnämnden. När planen antagits får de som 
inte fått sina synpunkter tillgodosedda ett meddelande om 
att planen antagits samt en besvärshänvisning som anger hur 
planen kan överklagas. 

Överklagande
Den som senast under granskningstiden skriftligen har 
framfört synpunkter som inte tillgodosetts har rätt att 
överklaga antagandebeslutet till Mark- och miljödomstolen 
inom tre veckor från den dag beslutet anslås på kommunens 
anslagstavla. Mark- och miljödomstolen prövar därefter 
överklagandet och fattar beslut. Mark- och miljödomstolens 
beslut vinner laga kraft tre veckor efter att kommunen och 
övriga fått ta del av beslutet. Mark- och miljödomstolens 
beslut kan i sin tur överklagas till Mark- och miljööver-
domstolen av den som inte är nöjd. 

Laga kraft
Om ingen överklagar vinner detaljplanen laga kraft tre 
veckor efter att antagandebeslutet har anslagits på kommu-
nens anslagstavla alternativt efter att ärendet avgjorts i 
högre instans. Därefter börjar detaljplanen att gälla. När 
detaljplanen vunnit laga kraft kan fastigheter bildas som 
överensstämmer med den nya planen och bygglov kan ges.

Ni kan påverka utvecklingen!
Utnyttja din demokratiska rättighet att påverka utformningen 
av detaljplanen. Antingen kontaktar du oss direkt eller så 
skriver du ner dina synpunkter och skickar dem till Samhälls-
byggnadsnämnden. Viktigt att tänka på är att det inte är alla 
saker som går att påverka i en detaljplan. De saker som ni 
kan yttra er om och som anses som synpunkter att beakta är 
saker som berör sådant som planen reglerar. 

Vi beaktar och värderar alla yttranden som kommer in under 
planprocessen.

Alla detaljplaner på samråd och granskning finns tillgängliga 
i Stadshuset, våning 6. Vill du träffa någon av våra handläg-
gare så är det bra om ni bokar tid.

Plansamråd Granskning Antagande Laga kraft

Så kan du påverka detaljplanens innehåll

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

Programsamråd

Du får ta del av ett 
programförslag som du 
kan lämna synpunkter 
på. Synpunkter lämnas 
till Samhällsbyggnads-
nämnden.

Efter programsamrådet 
sker en bearbetning av 
programförslaget med 
anledning av inkomna 
synpunkter. Det färdiga 
programmet godkänns av 
Samhällsbyggnadsnämn-
den eller av Kommunfull-
mäktige.

Efter samrådet sker en 
bearbetning av planförsla-
get med anledning av 
inkomna synpunkter.

Tre veckor efter antagan-
det vinner planen laga 
kraft, om inte planen 
överklagats.

Nu kan bygglov lämnas i 
enlighet med planen.

När planen vunnit laga 
kraft är det inte längre 
möjligt att överklaga 
beslutet.

Om dina synpunkter 
kvarstår efter antagandet 
har du möjlighet att  
överklaga beslutet till 
Mark- och miljödomstolen 
och senare till Mark- och 
miljööverdomstolen.

Efter granskningen sker 
eventuellt mindre redige-
ringar innan den färdiga 
detaljplanen tas upp i 
Samhällsbyggnadsnämn-
den för godkännande, 
därefter antar Kommun-
fullmäktige planen.

Du får ta del av ett 
planförslag som du kan 
lämna synpunkter på.
Synpunkter lämnas till 
Samhällsbyggnadsnämn-
den.

Du får ta del av den 
färdiga detaljplanen. Detta 
är sista tillfället att lämna 
synpunkter. För att få rätt 
att överklaga planen 
måste du lämna synpunk-
terna skriftligt. Synpunk-
terna lämnas till Samhälls-
byggnadsnämnden.



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN18

Plansamråd Kommunicering Antagande Laga kraft

Så kan du påverka detaljplanens innehåll

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

Programsamråd

Du får ta del av ett 
programförslag som du 
kan lämna synpunkter 
på. Synpunkter lämnas 
till Samhällsbyggnads-
nämnden.

Efter programsamrådet 
sker en bearbetning av 
programförslaget med 
anledning av inkomna 
synpunkter. Det färdiga 
programmet godkänns av 
Samhällsbyggnadsnämn-
den eller av Kommunfull-
mäktige.

Efter samrådet sker en 
bearbetning av planförsla-
get med anledning av 
inkomna synpunkter.

Tre veckor efter antagan-
det vinner planen laga 
kraft, om inte planen 
överklagats.

Nu kan bygglov lämnas i 
enlighet med planen.

När planen vunnit laga 
kraft är det inte längre 
möjligt att överklaga 
beslutet.

Om dina synpunkter 
kvarstår efter antagandet 
har du möjlighet att  
överklaga beslutet till 
Mark- och miljödomstolen 
och senare till Mark- och 
miljööverdomstolen.

Efter kommunicering 
skickas ärendet till 
Samhällbyggnadsnämn-
den eller Kommunfullmäk-
tige för antagande.

Du får ta del av ett 
planförslag som du kan 
lämna synpunkter på.
Synpunkter lämnas till 
Samhällsbyggnadsnämn-
den.

Det finns möjlighet att 
granska förslaget under 
två veckor och komma 
med synpunkter. För att få 
rätt att överklaga planen 
måste du lämna synpunk-
terna skriftligt. 
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Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden föreslås tillstyrka förslaget till detaljplan för Centrum, Saturnus 14 
med flera, Borås Stad. 
 

Kulturnämndens yttrande i sammanfattning 
Kulturnämnden har inte haft möjlighet till samrådsyttrande i ärendet. Trots att höjd 
och volym anses vara allt för väl tilltaget tillstyrker Kulturnämnden planen i det här 
skedet, men poängterar att det är av avgörande betydelse att man i bygglovsskedet 
lägger ytterst stor vikt vid utformning, materialval och arkitektonisk kvalitet för att 
påbyggnaden av Saturnus 14 ska bli så bra som möjligt för stadsbild och närområde.  
 

Kulturnämndens yttrande i sin helhet 
Då Kulturnämnden inte fått del av samrådshandlingarna för Saturnus 14 har 
Kulturnämnden inte inkommit med samrådsyttrande i ärendet.  
 
I och med förslaget till detaljplan möjliggörs påbyggnad av befintlig byggnad inom 
Saturnus 14 med två till tre våningar. Påbyggnaden planeras som bostäder. För 
befintlig byggnad ändras användningen till centrumändamål, vård och skola, vilket 
bland annat innebär en möjlighet att ha förskoleverksamhet i lokalerna. Den befintliga 
byggnadens våningsantal varierar mellan 5 och 6. Med påbyggnad tillåts alltså upp till 
9 våningar. Påbyggda våningar görs indragna från befintlig fasad.  
 
Omgivningen är av varierande skala, alltifrån Flaménska gården som representerar 
1800-talets träbyggande i 2-3 våningar, till de två tornen vid Vulkanus 16 och Uranus 
2, som var sin tids skyskrapor och symboler för den framgångsrika tekoindustrin. 
Dessa är 7-8 våningar. Redan idag utmärker sig Saturnus 14 i sin omgivning genom 
sin massiva och klossartade karaktär. Byggnadskroppen tar upp hela kvarteret och 
med en kraftigt tilltagen påbyggnad med ytterligare 2-3 våningar ökar dominansen 
ytterligare. Omgivningen krymper i förhållande och även de forna skyskraporna ett 
kvarter bort kommer att få ett förminskat intryck. En påbyggnad av sådan här skala 
och volym får stor inverkan på stadsbilden. Den riskerar även att bli förebild för 
liknande omfattande påbyggnadsprojekt i innerstaden i framtiden. Borås Stad har 
genom Vision 2025 ett viktigt mål att kraftigt öka antalet bostäder i stadskärnan, och 
det är en stor utmaning att kunna genomföra det utan att innerstadens karaktär som 
småskalig, ljus och inbjudande riskerar att gå förlorad. Då planen nu nått 
granskningsskedet får volym och skala anses vara fastställt. Kulturnämnden väljer 
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därför att bortse ifrån höjd och volym och acceptera planen, men poängterar att det 
är av avgörande betydelse att man i bygglovsskedet lägger ytterst stor vikt vid 
utformning, materialval och arkitektonisk kvalitet för att påbyggnaden av Saturnus 14 
ska bli så bra som möjligt för stadsbild och närområde.  
 
KULTURNÄMNDEN 
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Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att möjliggöra påbyggnad av bostäder 
i två till tre plan över befi ntlig byggnad inom fastigheten 
Saturnus 14 samt att ändra användningen till centrum, skola 
och vård för befi ntlig byggnad. Fastigheten Saturnus 14 
är belägen i Borås centrum. Påbyggnaden ska utföras med 
hög arkitektonisk kvalitet. Detaljplanen följer inriktningen i 
visionen Borås 2025 med fl er bostäder i stadens centrum.
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1. Inledning
Planens syfte 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra påbyggnad av bostäder 
i två till tre plan över befi ntlig byggnad inom fastigheten 
Saturnus 14 samt att ändra användningen till centrum, 
skola och vård för befi ntlig byggnad. Påbyggnaden ska 
utföras med hög arkitektonisk kvalitet med hänsyn till den 
befi ntliga byggnadens karaktär och områdets centrala läge. 
Detaljplanen följer inriktningen i visionen Borås 2025 med 
fl er bostäder i stadens centrum.

Planområde
Området ligger i Borås stads centrum och innefattar 
Kvarngatan i norr, Österlånggatan i öster och Bryggaregatan 
i väster. Dessa gator avgränsar kvarteret Saturnus. Total 
areal av planområdet är ca 6000 kvm. Kvartersmarken inom 
fastigheten Saturnus 14 är ca 3200 kvm. Fastigheten Saturnus 
14 är i privat ägo.

Gällande detaljplan
Planområdet omfattas av detaljplanen P397 från 1973 som 
anger handelsändamål för kvarteret Saturnus. Planområdet 
omfattats delar av detaljplaner P753, P117 och P123 som 
samtliga anger allmän plats avsedd för gata för de delar 
av marken inom planområdet som angränsar till kvarteret 
Saturnus 14.  

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen gav 2015-10-26 Samhällsbyggnadsnämn-
den i uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanen 
för att möjliggöra bostäder inom kvarteret, samt att studera 
möjligheten att skapa en förskola inom kvarteret. Samhälls-
byggnadsnämnden beslutade 2015-11-12 att ge Samhällsbygg-
nadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan. Plan- och 
bygglovschefen beslutade 2017-05-15 via delegation att skicka 
planen på samråd. 

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Inom planområdet ligger en tegelbyggnad från 1974 som idag 
används för vård- och kontorsverksamheter. Antal våningar 
varierar mellan 5 och 6 våningar. Bebyggelsen inom fastig-
heten består av två byggnadsvolymer i nordsydlig riktning 
med en liknande höjd som kopplas ihop av en bredare och 
högre volym som sträcker sig i öst-västlig riktning. Den 

här strukturen har skapat en öppen yta på ca 700 kvm norr 
om fastigheten. På denna yta ligger två entréer till huset, 
en transformatorstation, ett antal parkeringsplatser samt en 
mindre grönyta. Infart till garaget ligger på Kvarngatan. 

Fastigheten ligger i den södra delen av rutnätsstaden nära 
Södra torget, Viskan och Stadsparken. Omkring planområdet 
fi nns byggnader med blandade karaktärer och ändamål. De 
fl esta byggnader i närliggande kvarteren är 4-5 våningar. 
I kvarteret Rea i norr om planområdet ligger Flaménska 
gården, ett trähus från 1800-talet i 2-3 våningar. Sydöst om 
planområdet på fastigheten Sirius ligger också en byggnad 
från 1800-talet. Byggnaden är från 1886 och byggdes som 
elementarläroverk för fl ickor. Idag används byggnaden som 
kontor. I korsningen mellan Bryggaregatan och Fabriksgatan 
(Vulkanus 16 och Uranus 2) har två av byggnaderna varsitt 
torn i 7-8 våningar, dessa är de högsta byggnaderna runt 
planområdet. Söder om planområdet ligger fastigheten Vesta 
12. Denna fastighet används som kontor och har lastbrygga 
på Källegatan som ligger mellan Saturnus 14 och Vesta 12. 

Kvarteren omkring planområdet innehåller blandade verk-
samheter. Söder om planområdet fi nns idag verksamheter 
som kontor, tränings- och utbildningslokaler. I öster och 
norr fi nns centrumverksamheter som handel och kontor samt 
bostäder.

Ny bebyggelse
Planförslaget innebär att påbyggnaden får uppföras från 
+149,5 meter över stadens nollplan. Antal våningar på 
påbyggnaden varierar mellan olika delar av fastigheten och 
anges av planbestämmelser för totalhöjd. I planområdets 
östra del längs Österlånggatan kommer påbyggnaden ha en 
indragning i fasaden på 1,5 meter från befi ntlig fasad. På 
västra delen längs Bryggaregatan får påbyggnaden uppföras 
0,8 meter indraget från befi ntlig fasad. Syftet med den 
indragna påbyggnaden är att den ska skilja sig i volym från 
det befi ntliga huset, samt bibehålla gaturummets propor-
tioner. En indragning av påbyggnaden minskar inverkan på 
ljusförhållanden på intilliggande gator och fastigheter.

Förslaget medger bebyggelse med centrum-, skol-, vård- och 
bostadsändamål. Inom planområdet tillåts alla sådana verk-
samheter som bör ligga centralt eller på annat sätt vara lätt 
att nå för många. Påbyggnaden får användas som bostäder 
eller centrumverksamhet. Fastighetens läge i centrala Borås, 

Planbeskrivning
Detaljplan för Centrum, Saturnus 14 m.fl ., Borås Stad, upprättad den 24 oktober 2017. 
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i närheten av Södra Torget och Stadsparken lägger stor vikt 
på en hög arkitektur kvalitet av påbyggnaden så att det tillför 
byggnaden och staden ett nytt uttryck.

Bostäder 
Planförslaget medger bostäder från nivå +139,5, vilket 
möjliggör att skapa bostäder i en del av befi ntlig bebyggelse 
samt i den nya påbyggnaden. 

Lokaliseringen av bostäder har bedömts som lämplig utifrån 
visionen Borås 2025 som innebär en förtätning av centrum. 
Fastighetens centrala läge erbjuder god tillgång till service, 
kollektivtrafi k och rekreationsområden. Att bygga bostäder 
i den här delen av Österlånggatan kan bidra till ett ökat 
gångfl öde längs Österlånggatan och i den södra delen av 
Borås centrum. 

Förskola
I uppdraget från Kommunstyrelsen ingick att pröva lämp-
ligheten för förskola inom fastigheten. En förskola behöver, 
förutom lokalytor, tillräckligt stora friytor som är lämpliga 
för lek och utevistelse. Vidare behöver det ordnas angöring 
och parkering. Det behöver också säkerställas att platsen är 
lämplig utifrån buller, luftkvalitet och risker. 

Inom Saturnus 14 är friytorna begränsade. Det fi nns ca 700 
kvm friyta inom fastigheten vilket i sig inte är tillräckligt för 
en förskola. I närheten av Saturnus 14 fi nns däremot goda 
möjligheter till lek och utevistelse vilket kan kompensera för 
bristen på friyta inom fastigheten. Stadsparken är belägen 
inom ca 90 meter, och Annelundsparken inom ca 250 meter. 
Det innebär att det fi nns god tillgång till lekplatser, park 
och skogsytor. Ska förskola ordnas inom fastigheten behöver 
det i bygglovet säkerställas att utemiljön inom fastigheten 
blir tillgänglig och användbar för förskolans verksamhet. 
Tillsammans med närheten till Stadsparken och Annelund-
sparken ger det tillräckliga friytor för lek och pedagogisk 
verksamhet. 

Det är troligt att många kommer att gå, cykla eller åka 
kollektivtrafi k till förskolan. I bygglovet beräknas behovet 
av parkeringsplatser och hur dessa ska lösas. Angöring och 
parkering kommer behöva lösas på omkringliggande allmän 
platsmark, förslagsvis på Österlånggatan. 

Bullerutredningen (Struktor, 2017-10-05) visar att ekvivalent 
ljudnivå (20 meter över mark) vid den öppna ytan som 
ligger norr om fastigheten kommer att bli 50-55 dBA. Enligt 
Boverkets riktvärden för buller utomhus är det önskvärt att 
ha en ljudnivå om högst 50 dBA (ekvivalentnivå dagtid) på 
de delar av en skol- eller föreskolgård som är avsedda för 

Avstånd till Stadsparken och Annelundsparken. 

Annelundsparken

Stadsparken
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lek, rekreation och pedagogisk verksamhet. Därmed är det 
möjligt att ha en tillfredställande ljudmiljö i denna yta med 
hjälp av bullerskärmar eller andra bullerdämpande åtgärder. 
I bygglovet bör det bevakas att ljudmiljön på uteplatsen 
inom fastigheten blir så bra som möjligt. Det fi nns också 
bullerskyddade miljöer i Stadsparken och Annelundsparken 
där förskolan skulle kunna ha stor del av sin utevistelse. 

Fastigheten är belägen mer än 200 meter från farligt gods-
led. Inga andra farliga verksamheter fi nns i närheten. 

Luftkvaliteten inom fastigheten bör vara god med tanke på 
närheten till öppna ytor som Södra Torget och Stadsparken. 
Eftersom stor del av förskolans utevistelse skulle vara i 
Stadsparken eller Annelundsparken så är det luftkvaliteten 
där som är mest relevant för förskolans elever. Luftutredning 
visar att halterna av kväveoxider och partiklar är lägre än 
miljökvalitetsnormen. Slutsatsen är att förskola kan vara 
lämpligt inom Saturnus 14. I bygglovet behöver särskilt 
fokus läggas på kvaliteten på friytan inom fastigheten samt 
lösningar för parkering och angöring. 

Stadsbild och gestaltning
Till planen fi nns en illustrationskarta samt 3D-illustrationer 
som visar hur området kan se ut om det bebyggs enligt 
planen. Att utföra en påbyggnad ovanpå byggnaden inom 
fastigheten  påverkar starkt stadsbilden i Stadsparken och 
Södra Torget. Påbyggnaden ska uppföras med en indragning 
från östra och västra fasaden. Syftet med indragningen är 
att hantera påbyggnadens påverkan på stadsbilden så att 
det upplevs som en måttlig förändring i stadsmiljön. Med 
en indragen påbyggnad kommer volymen upplevas mindre, 
samt att det tydligt markerar påbyggnaden ifrån befi ntlig 
bebyggelse inom fastigheten. Indrag minskar också påverkan 
i form av förändring av dagsljus för kringliggande byggnader. 
I bygglovet bör utformning av volymen samt arkitekturde-
taljer som val av material, färg på fasad studeras noggrant. 
Påbyggnaden ska ha en hög arkitektonisk kvalitet. 

Historik och kulturmiljöer
Byggnaden inom kvarteret Saturnus 14 ritades av fi rman 
Lund och Valentin Arkitekter AB i Göteborg och byggdes 
av Byggnads AB Brinck & Lundin under åren 1973-1974. 
Funktionen har sedan starten varit kontor, vårdcentral samt 
folktandvård. Den stora tegelbyggnaden ersatte en äldre 
bryggerianläggning för Sandwalls Ångbryggeri som legat på 
platsen sedan 1847. Den nya byggnadens arkitekturstil kan 
närmast beskrivas som brutalfunktionalistisk. I omgivande 
kvarter ligger ett fl ertal hus som anses besitta ett kulturhis-
toriskt värde och som är upptagna i Borås Stads Kulturmil-
jöprogram. Det handlar om industribebyggelse från sent 
1800-tal och fram till 1940-talet samt fl erbostadshus och 

Vulkanus 16 och Uranus 2

Vy mot planområdet från norr. Flaménska gården syns på vänster av bilden. 

Norra delen av Österlånggatan är en välfungerande gågata. Vy från Södra torget 
mot norr. 

Vy från Stadsparken mot planområdet.
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en äldre skolbyggnad i en högexploaterad, tät stadsmiljö. 
Utpekade byggnader fi nns bland annat i kvarteret Serapis 3, 
Sirius 6 samt Remus 5. 

Ett viktigt stadsrum i närheten av Saturnus 14 är Södra 
Torget. Det skapades vid mitten av 1890-talet och var 
ursprungligen ett handelstorg, men sedan 1936 används 
det i huvudsak som en central hållplats för stadsbussarna i 
Borås. Mellan den aktuella byggnaden i kvarteret Saturnus 
och Södra Torget ligger Flaménska gården, vilken uppfördes 
1834. Det är en av få bevarande handelsgårdar från den 
förindustriella trästaden Borås. Även denna gård fi nns 
upptagen i Borås Stads Kulturmiljöprogram. 

Bostäder
I centrala Borås fi nns det bostäder av olika upplåtelseform, 
storlek och ålder. Påbyggnaden tillför centrum ca 46 lägenhe-
ter av varierad storlek, varav 13 är smålägenheter på max 35 
kvm. Påbyggnadens BTA är ca 4300 kvm.

Arbetsplatser
I Borås centrum fi nns en mängd arbetsplatser inom olika 
inriktningar. Kvarteret Saturnus innehåller en stor andel 
arbetsplatser, bl.a. inom handel, vård och kontorsverksamhet. 

Utemiljöer
Planområdet ligger på ca 90 meters avstånd till Stadsparken. 
I parken fi nns grönytor, lekplats och badhus. Annelundspar-
ken är belägen ca 250 meter från planområdet, där det fi nns 
stora grönytor och en lekplats. 

Offentlig service
Inom kvarteret Saturnus fi nns idag vårdcentral och barn-
vårdscentral. En annan vårdcentral i närheten är Närhälsan 
Heimdal som ligger 600 meter från planområdet. 

Förskolor i närheten av planområdet är Förskolan Linnégår-
den som ligger 500 meter söder om planområdet på Druve-

Österlånggatan angränsar till kvarteret Saturnus i öster. 

Vy från Södra Torget. Sagahuset och Österlånggatan syns på vänster av bilden.

Entré till garaget och tranformatorstationen vid Kvarngatan. 

Vy från Bryggaregatan mot Stadsparken. Bebyggelsen inom planområdet till höger 
i bilden.
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Fotomontage av nya påbyggnaden. Vy från Stadsparken mot planområdet. 

Vy från Bryggaregatan mot Stadsparken. Bebyggelsen inom planområdet med fotomontage av nya påbyggnaden till höger i bilden.
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Vy från Källagatan mot väster med fotomontage på nya påbyggnaden som planen tillåter. 

Vy från Källagatan mot väster. Bebyggelsen inom kvarteret Saturnus syns till höger i bilden. 
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fors, och Förskolan Kvarngården MINI öster om fastigheten 
på ett avstånd kring 400 meter. Detta är en förskola med en 
liten barngrupp där barn har olika funktionsnedsättningar. 
Närmaste grundskolan till planområdet är Daltorpskolan som 
har årskurserna F-9. Denna skola ligger på Druvefors cirka 
600 meter söder om området. Engelbrektskolan i stadsdelen 
Lugnet ligger cirka 1200 meter nordöst om fastigheten. I 
närheten av planområdet fi nns kommunala gymnasieskolan 
Sven Eriksonsgymnasiet och Bäckängsgymnasiet. Dessa 
ligger ca 600 meter från fastigheten. I dagens läge har alla 
dessa förskolor, skolor och gymnasier brist på platser. 

Tillgänglighet
Planområdet sluttar svagt åt väster. Byggnaden inom 
planområdet är tillgänglig för personer med funktionsned-
sättningar. Det befi ntliga huset inom planområdet har hiss. 
Påbyggnad ska utföras tillgänglighetsanpassad. Planområdet 
och omkringliggande gator är belysta idag vilket ger bra 
grundförutsättningar för tillgänglighet i området.

Ett hinder för tillgänglighet i området är att en del av Källe-
gatan som angränsar i söder om fastigheten är idag stängd 
på kvällstid med ett tillståndsbevis för ianspråktagande av 
offentlig plats utfärdat av Polismyndigheten.

Kommersiell service
Planområdet ligger i Borås stads centrum vilket ger tillgång 
till ett stort utbud av kommersiell service. De två närmaste 
mataffärerna ligger på ca 500 meter respektive 1000 meters 
avstånd från planområdet. Detaljplanen kommer medge 
planbestämmelse C som även tillåter butiks- och restaurang-
lokaler. 

Solstudie
Enligt en solstudie av planförslaget (se bilaga) medför 
påbyggnaden viss ökning av skugga i jämfört med idag. Den 
största skillnaden sker under vintertid mot nordväst, norr 

och nordost. Åt nordväst fi nns inte någon byggnad idag, 
byggnaderna norr och nordost om Saturnus kommer få något 
mer skugga än idag. 

3. Gator och trafi k
Gatunät
Planområdet ligger i stadens centrum med mycket bra 
tillgång till stadens alla funktioner. Trafi kslagen blandas i 
stor utsträckning i centrum. Gång- och cykelnätet föreslås 
byggas ut enligt ”översiktlig karta av trafi kstruktur” på sidan 
11. Gatunätet kring fastigheten är en del av rutnätsstaden. 
Måttlig storlek på kvarteren och varierande verksamheter i 
bottenvåning har skapat bra förutsättningar för gående och 
även cyklister i centrum. Fastigheten angränsar direkt till 
Kvarngatan i norr, Österlånggatan i öster, Källegatan i söder 
och Bryggaregatan i väster. På Källegatan har fastigheten 
Vesta 12 lastbrygga. I dagsläget är denna gata stängd kvällstid 
genom ett tillståndsbevis för ianspråktagande av offentlig 
plats utfärdat av Polismyndigheten. Söderbrogatan i väster 
om planområdet är bara öppen för busstrafi k på sträckan 
mellan Fabriksgatan och Åsbogatan.  

Läget i centrum ger goda förutsättningar att förfl ytta sig med 
kollektivtrafi k och genom att gå eller cykla. För att arbeta 

Vy mot Källegatan från Anna Lindhs park. 

Skuggor vid vårdagsjämningen och sommarsolståndet kl. 15.00.

21/3 kl 15.00 21/6 kl 15.00
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med de nationella miljömålen och för att undvika framtida 
trafi kproblem kan kommunen och exploatören göra ytterli-
gare åtgärder för att påverka de boende i områdets resvanor 
mot ett mer hållbart resande. Ett exempel är kommunens 
plan att göra om Österlånggatan till en gårdsgata, vilket ytter-
ligare skulle förstärka gångstråken mot stadens kärna. Andra 
åtgärder som kan vara aktuella är att placera cykelförvaringen 
i byggnaden strategiskt med väderskydd och bra belysning. 
Det är viktigt att förutsättningarna för hållbart resande är 
goda redan vid infl ytt. Målet är att det ska vara lättare att ta 
sig till jobbet genom att gå, cykla eller ta bussen när man bor 
i kvarteret Saturnus. 

Gångtrafi k
Centrum har mycket bra förutsättningar för gångtrafi k med 
gågator och butiker, restauranger och caféer på bottenplan. 
Rutnätsstrukturen i stadens centrum består av korta kvarter 
vilket skapar bra möjligheter att röra sig mellan de olika 
målpunkterna. Österlånggatan är en viktig gata för gångtrafi k 
i centrum. Där fi nns ett stort utbud av butiker, matställen och  
målpunkter som  t.ex. Stora Torget och Carolikyrkan. Norra 
delen av Österlånggatan från Åsbogatan till Södra Nybroga-
tan har gjorts om till en gågata. Kommunen har planer på att 
rusta upp södra delen av gatan, från Södra Torget söderut, 
till en gårdsgata vilket innebär att fordon inte får köras med 
högre hastighet än gångfart samt att fordon får bara parkeras 
i särskilt anordnade parkeringsplatser (se kartan på sidan 11). 

Cykeltrafi k och cykelparkering
Området har god tillgänglighet för cykel. Det fi nns cykelväg 
på Bryggaregatan och Söderbrogatan. För nya bostäder inom 
planområdet ska cykelparkering anläggas enligt Borås Stads 
parkeringsregler. För fl erbostadshus behövs 25 cykelparke-
ringar per 1000 kvm BTA. Planförslaget innefattar ca 4300 
kvm BTA. Det betyder att 108 cykelparkeringar ska ordnas 
inom planområdet. För cykelparkeringsplatser gäller att 
30% av cykelparkeringsplatserna ska fi nnas i nära anslutning 
till entrén eller max 35 meter därifrån. Övriga cykelparke-
ringsplatser ska fi nnas inom 50 meter från entrén samt ha 
väderskydd eller förvaras inomhus. I praktiken innebär det 
att extra utrymme för cykelparkering kan lämnas inom de 
ordinarie lägenhetsförråden om avståndskraven uppfylls. 

Kollektivtrafi k
Planområdet är väl försörjt med lokalbussar på Södra Torget. 
Resecentrum med regionbussar och tåg ligger cirka 700 meter 
från planområdet. Lokalbusslinjerna 2, 5, 6 och 8 förbinder 
Resecentrum och Södra Torget vilket gör det enkelt att åka 
buss till och från Resecentrum. Resan tar cirka 5 minuter. 
Förtätning i centrala lägen med god tillgång till kollektiv-
trafi k är i linje med de mål och strategier som formuleras i 
Västtrafi ks ”målbild för kollektivtrafi ken år 2025 i Sjuhärad”.

Biltrafi k
För att lösa de övergripande frågorna kopplad till trafi ksys-
temet arbetar Borås Stad tillsammans med Trafi kverket med 
åtgärdsvalsstudien (ÅVS) Noden Borås. Denna studie har 
pågått i drygt två år och planeras att avslutas vid årsskiftet 
2017/2018. Åtgärdsvalsstudien Noden Borås tar hänsyn 
till stadens utveckling och förväntade trafi kökning i ett 
övergripande perspektiv, och stadens förhoppning är att 
denna åtgärdsvalsstudie ska skapa en samsyn och en plan 
kring åtgärder i trafi ksystemet för att hantera en växande 
befolkning. 

I samband med åtgärdsvalsstudien arbetar Borås Stad även 
med en utökad utredning av samtliga mot i syfte att studera 
kapaciteten i dessa mer detaljerat. Borås Stad har för avsikt 
att fortsätta det fördjupade arbetet med Riksväg 40 tillsam-
mans med Trafi kverket för att hitta lämpliga lösningar för 
eventuella åtgärder som kan komma att behövas på sikt. 
Detta arbete har inletts och båda parter skisserar nu på en 
gemensam avsiktsförklaring som ska tydliggöra samarbets-
former och metoder.

För att utreda detaljplanens eventuella påverkan på trafi ksys-
temet har emellertid en trafi kutredning tagits fram för södra 
del av centrum (SWECO, 2017-08-16). I utredningen ingår 
alla pågående planer i området, bl.a. Vitsippan, Saturnus och 
Vulkanus 6  & 7. Utredningen är baserad på mätningar gjorda 
under perioden 2013-2017 och redovisar beräknade trafi k-
mängder för år 2015, 2022, 2029 och 2040. De redovisade 
värdena avser VÅDT (vardagsdygnstrafi k) vilket motsvarar 
ett medelvärde för årets alla vardagar. Beräkningarna av 
alstring och belastning på vägnätet har gjorts med hjälp av 
kommunens trafi kberäkningsmodell.  Mätningar på det 
statliga vägnätet är genomförda av trafi kverket medan övriga 
är kommunens mätningar. Trafi kverket redovisar fordon/
ÅDT (årsmedeldygnstrafi k) vilket utgör ett medelvärde för 
årets alla dagar. I denna analys har omräkning till vardags-
dygnstrafi k gjorts schablonmässigt genom att multiplicera 
ÅDT-värden med faktorn 1,1. 

Vägar och gator i närheten av planområdet som ingår i 
trafi kutredningen är Riksväg 40, Riksväg 41/42, Fabriksga-
tan, Sven Eriksonsgatan, Källegatan och Bryggaregatan. På 
Riksväg 40, Riksväg 41/42 är trafi kfl öden höga. På Riksväg 
40 mellan Brodalsmotet och Annelundsmotet redovisar 
utredningen 40800 fordon/vardagsdygn vilket stämmer 
relativt väl med det uppmätta värdet som bedöms ligga strax 
över 43000 fordon/vardagsdygn. På Sven Eriksonsgatan och 
Fabriksgatan ligger de beräknade värdena på 6-7000 fordon/
vardagsdygn vilket också ligger i nivå med de uppmätta 
värdena. 
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Utredningen visar en ökning av trafi k på studerade vägar 
mellan år 2015 och 2040. Exempelvis är beräknad VÅDT för 
Riksväg 40 (år 2040) 54400 fordon. Detta motsvarar en ökning 
kring 33 procent jämfört med år 2015.   

Trafi ken varierar under vardagsdygn. Den mest belastade 
timman under ett vardagsdygn återfi nns på eftermiddagen 
mellan klockan 16 och 17. Detta trafi kfl öde används normalt 
som dimensionerade trafi kfl öde vid utformning av trafi ksyste-
met. På riksväg 40 mellan Brodalsmotet och Annelundsmotet 
fi nns två trafi ktoppar; en mindre på morgonen och en betyd-
ligt större på eftermiddagen. Trafi kfl ödet på eftermiddagens 
maxtimma uppgår till cirka 2800 fordon/timme. 

På riksväg 40, delen mellan Brodalsmotet och Annelunds-
motet, uppgår lastbilstrafi ken till ca 3800 lastbilar/dygn (ÅDT) 
vilket utgör cirka 10% av det totala trafi kfl ödet.  På det lokala 
vägnätet är andelen mindre och bedöms utgöra omkring 5% av 
det totala trafi kfl ödet.

Planförslaget är beräknat att tillskapa ca 46 nya lägenheter i 
området. Planområdets närhet till god kollektivtrafi k samt 
dess läge i Borås centrum gör att det fi nns mycket goda 
förutsättningar för att en hög andel av de boende kommer 
välja att gå, cykla eller åka kollektivt. Biltrafi kalstringen för 
en lägenhet brukar vanligen ligga mellan 3 och 6 bilförfl ytt-
ningar per vardagsdygn beroende på förutsättningarna. Med 
hänsyn till det centrala läget och närhet till Södra Torget som 
kollektivtrafi kknutpunkt är det rimligt att anta den lägre nivån, 
dvs att varje lägenhet kommer att alstra 3 bilförfl yttningar ett 
normalt vardagsdygn. Med 46 lägenheter kommer det totalt att 
bli ca 150 bilförfl yttningar vilket blir en liten del i ett område 
som redan är dimensionerat för en stor trafi kbelastning. 
Planförslaget med ca 46 lägenheter bedöms därför inte påverka 
kapaciteten på intilliggande gatunät. 

Bilparkering
Generellt sett är Borås Stads centrum bra tillgängligt för 
bilister. Borås Stad parkeringsbolag har inom 400 meter från 
fastigheten cirka 660 p-platser tillgängliga för allmänheten. Det 
fi nns dock underskott av parkeringsplatser i centrum. Borås 
Stad har också tagit fram detaljplaner för nya parkeringshus i 
centrum bl. a. för fastigheterna Vulkanus 6 & 7 vilket kommer 
att skapa ytterligare parkeringsplatser i centrum.   

Grundnivån för hur många bilparkeringar som ska anläggas 
regleras i Borås Stads parkeringsregler baserat på bruttoarea 
(BTA), användningskategori och zon. Planförslaget innefattar 
ca 46 lägenheter varav är 13 smålägenheter (<35 kvm). Hela 
BTA av påbyggnaden är ca 4300 kvm. Enligt parkeringsregler-
na behövs det 7 platser per 1000 kvm BTA för fl erbostadshus 
respektive och 3 platser per 1000 kvm BTA smålägenheter som 
ligger inom centrumzonen. Detta innebär 25 parkeringsplatser. 

Planområdet ligger i direkt anslutning till Södra Torget 
som är en knutpunkt för kollektivtrafi k inom Borås tätort. 
Det betyder att planen uppfyller grundförutsättningen 
”god tillgänglighet med kollektivtrafi k” vilket möjliggör en 
reducering av grundkravet för bilparkering med 10 %. Det 
går att minska kravet för bilparkering ytterligare genom ett 
tillämpa ett åtgärdspaket i enlighet med parkeringsreglerna. 

Grundprincipen för lokalisering av parkeringsplatser är att 
de ska ordnas inom den egna fastigheten på kvartersmark. 
Det är möjligt att lokalisera parkeringsplatser utanför den 
egna fastigheten och/eller utnyttja befi ntliga parkerings-
anläggningar med ledig kapacitet under förutsättning att 
platserna fi nns inom rimligt avstånd. I sådana fall ska 
parkeringslösningarna regleras genom offi cialservitut, 
gemensamhetsanläggning eller gemensamt ägande. Om 
byggherren inte kan ordna de parkeringsplatser som krävs 
genom ovannämnda åtgärder ska parkeringsköp tillämpas. 
Det innebär att byggherren betalar en viss summa pengar 
per parkeringsplats till kommunen. Dessa medel avsätts till 
allmänna parkeringsanläggningar. 

Inom planområdet fi nns 64 p-plaster i befi ntlig garagevåning  
och 10 p-platser på markplan. Av dessa platser används 22 
platser av befi ntliga verksamheter inom fastigheteten. Reste-
rande p-platser täcker behov av tillkommande bostäderna 
vilket är 23 p-platser enligt Borås Stads p-norm. 

Angöring och utfarter
Infart till parkeringsgarage sker från Kvarngatan. Varumot-
tagning sker fortsatt från Källegatan. 

Riksintressen
Det pågår en lokaliseringsstudie angående Götalandsbanans 
framtida sträckning. Kommunen bedömer att riksintresset 
för Götalandsbanan inte kommer att påverkas negativt av 
planens genomförande. Riksväg 40 utgör också riksintresse 
för kommunikation. Planen bedöms inte att påverka den 
negativt. Avstånd till riksväg 40 är ca 250 meter. 

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området är idag anslutet till kommunala ledningar för 
vatten, avlopp, dagvatten och fjärrvärme. Vattenledningarna 
i området minskades för några år sedan och behöver dimen-
sioneras upp. 

Dagvatten
Dagvatten inom planområdet leds till kommunalt dagvat-
tennät. Exploateringen skall inte innebära ett högre fl öde av 
dagvatten ut från fastigheten vid kraftiga nederbördstillfällen 
jämfört med innan förändringen.
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DEL.

Saturnus 14 m.fl.

Marken får byggas under med körbart bjälklag.
Mindre skärmtak och trapphus är tillåtna.

f2 Utmed Bryggaregatan ska påbyggnad vara indragen
0,8 m från befintlig fasad. Över +155,0 (från
grundkartands nollplan) får påbygganden utmed
Bryggaregatan liva med befintlig fasad på max en
fjärde del av befintliga fasadens längd. Utmed
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Lokalgatan från markplan till +152,0 från
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bostadsändamål tillåts från +152,0.

Alla lägenheter klarar gällande riktlinjer för buller under förutsättning att lägenheterna
planeras i enlighet med planens tillhörande bullerutredning (2017-10-05).

3D-illustration av användningar och utformningsbesämmelser inom planområdet

LOKALGATA (CB)

Förstoring av utkragning över Kvarngatan, princip för
3D-fastighetsbildning. Skala 1:125 A1, 1:250 A3

Fastighetsplan
Den delen av fastighetsplan 1583K-BN456/1972 från 1972 som ligger inom
planområdet upphör att gälla till följd av att detaljplanen vinner laga kraft.

2017-10-26
Granskning
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Värme
Fastigheten är ansluten till fjärrvärmenätet.

El, tele och fi ber

Inom fastigheten fi nns en transformatorstation. Flytt, 
uppgradering och utformning av transformatorstation 
bestäms i samråd med Borås Elnät AB i avtal med fastig-
hetsägaren. Ledningar för tele och bredband fi nns utbyggda 
fram till området. 

Avfall
För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet vid 
avfallshämtning ska anvisningarna i Avfall Sveriges Handbok 
för avfallsutrymmen samt Boverkets vägledningshandbok 
Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk följas. 

5. Mark
Natur och vegetation
Inom planområdet fi nns ingen natur. Planförslaget påverkar 
inte natur- och grönområdena i denna stadsdel negativt. 

Lek och rekreation
Området ligger nära stadsparken som utgör Borås äldsta 
kulturpark och började anläggas år 1897. Den hör tillsam-
mans med Viskan till Borås mest värdefulla rekreationsom-
råden. Annelundparken ligger också nära planområdet med 
lekplats och motionsspår. 

Fornlämningar och kulturminnen
Någon känd fornlämning fi nns inte i planområdet. Planom-
rådet är en del av Borås stads rutnätstad där gator, kvarter 
och platsbildningar i stort sett har kvar sin ursprungliga 
struktur. 

Geoteknik och radon
Enligt översiktliga geologiska kartor består marken i området 
av isälvssediment. Planområdet är redan bebyggt. Därför 
bedömer kommunen att marken har bra bärighet och förut-
sättningar för att undvika sättningar. 

Enligt översiktlig inventering utgör marken normalriskom-
råde vad avser radon.

6. Vatten
Viskan
Viskan är en värdefull ryggrad i staden vilket stadsbygg-
nadsprogrammet från 2002, Staden vid Viskan, tar fasta på. 
Bostäder ska byggas i attraktiva lägen vid Viskan. Stråken 

utmed Viskan behöver platser och torg som inbjuder till 
möten mellan människor. Promenaden längs Viskan är idag 
både gång- och cykelväg. 

Borås Stad har planer på att göra om Södra Torget för att 
öka säkerheten för dem som åker buss men också för att göra 
Viskans strand mer tillgänglig för gående.

Strandskydd
Strandskyddet som återinträder vid planläggning upphävs 
med hänvisning till att området redan är ianspråktaget och 
bebyggt. Viktigt är att den kommande planeringen säkrar att 
platsen utmed Viskan görs till allmän plats så att människors 
tillgänglighet och fria passage utmed vattnet säkerställs. 

Översvämningsrisk
Planområdet påverkas inte av översvämningsrisker enligt 
detaljerad översvämningskartering för Borås Stad, upprättad 
2010. Konsekvenser av en eventuell översvämning skulle 
drabba källarvåningen, vilken används för parkering.  

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) reglerar krav på miljökvalitet. 
Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och 
myndigheter planerar och planlägger. Statliga myndigheter 
har beslutat om åtgärder för att följa normerna där vissa 
av åtgärderna är direkt riktade till kommunerna. Det fi nns 
miljökvalitetsnormer för vatten uppdelat i normer för grund-
vatten och ytvatten. Det fi nns även miljökvalitetsnormer för 
buller och luft.

Viskan har mellan Öresjö till Jössabron klassifi ceringen otill-
fredsställande ekologisk status och god kemisk ytvattenstatus. 
Det största skälet till klassningen otillfredsställande ekologisk 
status är de två dämmena vid Ålgården och Druveforsfal-
let. Denna del av Viskan har fått en tidsfrist för att uppnå 
miljökvalitetsnormen god ekologisk status. Planen innebär 
inga förändringar av förhållanden i Viskan som försämrar 
möjligheten att uppnå god ekologisk status eller att bibehålla 
god kemisk ytvatten status.

Grundvattnets kvalitet
Grundvatten klassifi ceras i kvantitativ och kvalitativ status. 
De områden som klassifi ceras är avgränsade bland annat efter 
den mängd vatten som tas ut för dricksvattenförsörjning idag 
eller för framtida vattenförsörjning. De begrepp som används 
för att beskriva grundvatten är god kvantitativ status och god 
kemisk status.

Grundvattnet på platsen påverkas inte negativt på grund av 
föreslagen planåtgärd.
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7. Sociala perspektiv
Förtätning av stadens centrum med fl er bostäder går i linje 
med målsättningar av Borås Vision 2025. Det fi nns ett stort 
behov av bostäder och förskolor i stadens centrum. Byggan-
det av bostäder och förskola inom fastigheten Saturnus löser 
den brist som fi nns och bidrar till att skapa funktionsbland-
ning i denna del av centrum. En omvandling av fastigheten 
innebär att närområdet befolkas med människor under stora 
delar av dygnet, vilket kan öka känslan av trygghet i området.

Barnperspektivet
Lekmöjligheter för mindre barn fi nns i både Annelundspar-
ken och Stadsparken. För ungdomar fi nns stadens centrum 
som erbjuder närhet till skolor, kollektivtrafi k, bibliotek samt 
fritidsanläggningar såsom till exempel bad- och idrottsplat-
ser. Närheten till ett stort utbud av kollektivtrafi k bidrar till 
att skapa rörelsefrihet för unga. Det fi nns också möjlighet att 
ta sig till intressanta målpunkter genom att gå eller cykla. 

Trygghet
Att bygga bostäder och förskola i detta område bidrar till att 
öka människors närvaro på kringliggande gator samt till en 
högre grad av överblick på dessa gator under en större del av 

dygnets timmar. 

8. Störningar på platsen
Risk
Planområdet har långt till riskkällor såsom väg, järnväg eller 
andra farliga verksamheter. Området ligger mer än 200 meter 
från farligt gods-led. Ytterligare utredningar bedöms inte 
som nödvändiga. 

Buller och vibrationer
Intill planområdet fi nns trafi kerade vägar och en bullerutred-
ning har tagits fram. Bullerutredningen har genomförts 
Struktor Akustik AB (2016-01-26) och har uppdaterats 
(2017-10-05) utifrån uppdaterade trafi kmängder (Sweco-
2017-08-16). Utredningen inkluderar trafi kbuller och externa 
bullerkällor såsom fl äktar och utblås på intilliggande fastighe-
ters fasad och tak.  

Med nuvarande designförslag uppgår dygnsekvivalent 
ljudnivå från trafi kbuller till som högst 62 dBA vid fasaden 
som vetter mot Bryggaregatan på våning 7, 8 och 9. Maximal 
ljudnivå nattetid uppgår till som högst 76 dBA på plan 6 vid 
fasad mot Kvarngatan. 

Enlig bullerutredningen klarar samtliga lägenheter krav för 
trafi kbuller. Det innebär att lägenheterna antingen klarar 
gällande riktvärde för buller eller hälften av bostadsrummen 
vetter mot en bullerdämpad sida. 

3D-illustration av användningar och utformningsbestämmelser inom planområdet. 
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När det gäller externt verksamhetsbuller uppgår ljudnivå till 
som högst 56 dBA ekvivalent ljudnivå dagtid respektive 55 
dBA kvälls- och nattetid vid fasaden mot Källegatan. Det 
innebär att den berörda lägenheters planlösning behöver 
anpassas så att hälften av bostadsrummen i varje lägenhet 
vetter mot en bullerdämpad sida så att planförslaget klarar 
riktvärden för zon B enligt Boverkets vägledning för verk-
samhetsbuller. 

Luftkvalitet

För att undvika att människor andas in skadliga halter av 
luftföroreningar har Regeringen utfärdat en förordning med 
miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, luftkvalitets-
förordningen (2010:477). Normerna syftar till att skydda 
människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som 
ställs genom vårt medlemskap i EU. Det fi nns normer för en 
rad ämnen till exempel kväveoxider, svaveldioxid, bensen, 
kolmonoxid, ozon med fl era. Luftföroreningshalten är 
högst vid hårt belastade gator och vägar i tätare bebyggelse, 
men även utsläpp från industrier, småskalig vedeldning och 
energiproduktion påverkar halterna. 

Gaturummen runt kvarteret Saturnus är trafi kerade. I detta 
samband har en spridningsberäkning gjorts med fokus på 
spridning partiklar (PM10) och kväveoxider (Luft i Väst-
201010). Resultat från beräkningen visar att: 

 » PM10-halten kommer att vara densamma eller något 
mindre än idag vilket innebär att man kommer att ligga 
under MKN 40 mikrogram/m3 men kanske inte klarar 
miljömålets precisering 15 mikrogram/m3.

 » Kvävedioxidhalten kommer att minska med ungefär 
hälften jämför med idag vilket innebär att man kommer 
att klara MKN 40 mikrogram/m3 och även miljömålet 
20 mikrogram/m3

Bedömningen är att gällande miljökvalitetsnormer avseende 
luftföroreningar inte överskrids på platsen.

9. Planbestämmelser 
Allmänna platser
Bestämmelsen LOKALGATA visar att gatorna ska ha kvar 
sin användning som kommunala gator. Den delen inom 
planområdet som har beteckningen LOKALGATA med 
(CB) tillåter byggnation av centrum och bostäder i form av 
utkragning över allmän platsmark som max 1,5 meter från 
befi ntlig fasad. 

Kvartersmark
Kvartersmark har fått användningen CBDSE som motsvarar 
ändamål centrum, bostäder, vård, skola och tekniska anlägg-
ningar. 

Med ändamål centrum menas all sådan verksamhet som bör 
ligga centralt eller på annat sätt vara lätt att nå för många 
människor. Där ingår butiker, service, gym, kontor och 
samlingslokaler. 

Användning bostäder tillåts från nivå + 139,5. Parkering för 
bostäder får fi nnas inbyggd upptill nivå +136,0. 

Användning vård tillåts till nivå +152,0. Där ingår vårdcen-
tral, barnavård, ungdomsvård samt vård av lättare karaktär 
som t. ex. tandläkare, kiropraktor, fotvård eller liknande. 

I användning skola ingår alla slag av förskolor, skolor, 
gymnasieskolor och forskningslokaler. Skola tillåts till nivå 
+152,0.

I användning tekniska anläggningar ingår anläggningar för 
distribution eller omvandling av elektricitet.  

Prickmark
Kvartersmark markerad med prickar innebär att byggnader ej 
får uppföras inom denna mark. 

Ringmark
Ringmark innebär att marken får byggas under med ett 
körbart bjälklag. 

Utformning 
Bebyggelsens utformning regleras genom bestämmelser 
för totalhöjd och utformningsbestämmelser. Bebyggelsens 
totalhöjd varierar mellan olika delar av planområdet. Utmed 
Österlånggatan där gaturummet är smalare i jämförelse 
med västra sidan av planområdet tillåts en lägre totalhöjd 
på +156,5 från grundkartan nollplan. I mittersta delen av 
bebyggelsen tillåts en högre totalhöjd medan bebyggelsen får 
en lägre totalhöjd utmed Fabriksgatan. Variationer i totalhöjd 
har gjorts i förhållande till gaturummets storlek. Variationer 
i totalhöjd skapar en asymmetrisk volym som in sin tur 
bidrar till att bebyggelsen upplevs som mindre dominerande i 
stadsrummet. 

Påbyggnaden ska uppföras med indragning från befi ntlig 
fasad mot Österlånggatan och Bryggaregatan. Utmed Öster-
långgatan ska påbyggnaden byggas 1,5 meter indragen från 
befi ntlig fasad, medan balkonger, skärmtak och loftgångar 
kan byggas i liv med befi ntlig fasad (bestämmelsen f1 på 
plankartan). Väster om planområdet mot Bryggaregatan och 
Anna Lindhs park är gaturummet något öppnare jämfört 
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med Österlånggatan och därför har en mindre indragning 
tillämpats. Utmed Bryggaregatan ska påbyggnaden vara 
0,8 meter indragen från befi ntlig fasad (bestämmelsen f2 på 
plankartan). 

I nordvästra delen av fastigheten utmed Kvarngatan får 
påbyggnaden kraga ut över Kvarngatan med som mest 1,5 
meter.  

Utformning av allmänna platser 
Föreskrivna höjder över grundkartans nollplan är satta 
på gatumarken för att reglera gatornas höjd. Detta för att 
säkerställa befi ntliga gatunivåer och lutningar samt angöring 
till kringliggande fastigheter.

Störningsskydd
Eftersom området är utsatt av trafi k- och verksamhetsbuller 
fi nns en planbestämmelse om störningsskydd som ställer 
krav på att bostäder som inte klarar gällande riktlinjer för 
omgivningsbuller ska ha minst hälften av bostadsrummen 
vända mot en skyddad fasadsida. Alla bostäder ska även ha 
tillgång till en uteplats som klarar 50 dBA ekvivalent och 70 
dBA maximal ljudnivå. Läs mer under rubriken” Buller och 
vibrationer” på sida 19.   

10. Övergripande beslut
Vision 2025
Kommunfullmäktige tog beslut år 2012 om vision 2025 som 
beskriver hur Borås vill vara i framtiden. Visionen innehåller 
sju strategiska målområden. Det handlar bland annat om 
att Borås ska vara en plats där många människor möts, att 
alla ska ta ansvar för barn och unga, att företagen ska växa 
genom att samarbeta och att Borås centrum ska bli livligare 
med fl er bostäder. Detaljplanen för Saturnus 14 bidrar till 
visionen genom att möjliggöra förtätning i stadskärnan med 
fl er bostäder samt en förskola. Planen bidrar därmed särskilt 
till att nå målområdet ”livskraftig stadskärna”. 

Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhällsbygg-
nadsmål och spelregler för hållbar utveckling. Detaljplanen 
är förenlig med översiktsplanens spelregler för hållbar 
utveckling, då bebyggelsen är lokaliserad i lägen som 
förstärker underlaget för kollektivtrafi k och på så vis minskar 
behovet av transport som belastar miljön. 

Den nya ÖP:n som är på samråd för tillfället förespråkar en 
tät, sammanhållen och blandad bebyggelse i kollektivnära 
lägen. Förtätning bidrar till en resurseffektiv markanvänd-
ning. Förutom förtätning krävs en blandning av bostäder, 
arbetsplatsers, service och mötesplatser för att skapa hållbara 
och attraktiva miljöer. 

Planförslaget för Saturnus 14 som innebär en blandning 
av bostäder, arbetsplatser och offentlig verksamheter i ett 
kollektivnära läge är därför i enlighet med nuvarande och 
kommande ÖP:n. 

Miljömål
I miljömålen för Borås Stad 2013-2016 återfi nns de nationella 
miljökvalitetsmålen i fyra prioriterade områden, där målen 
inom området hållbar samhällsplanering framförallt syftar 
till att nå det nationella miljökvalitetsmålet ”God bebyggd 
miljö”, men även miljömålet ”Begränsad klimatpåverkan”. 

Följande mål är relevant för detaljplan: ”Borås stad planerar 
för ett hållbart samhälle och arbetar för att invånarna ska 
ha en hälsosam livsmiljö både i stad och på landsbygd. 
Nybyggnad sker i första hand genom förtätning i tätorter och 
nära kollektivtrafi k. Grönområden och tysta miljöer värderas, 
liksom energieffektiva lösningar och medvetna materialval”.

11. Konsekvenser
Behovsbedömning 
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan 
har gjorts. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökon-
sekvensbeskrivning (MKB) inte behövs. 

12. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 10 år  efter att planen har vunnit 
laga kraft. 

Fastighetsplan
Den delen av fastighetsplan 1583K-BN456/1972 från 1972 
som ligger inom planområdet upphör att gälla till följd att 
detaljplanen vinner laga kraft. 

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden. Detaljpla-
nen handläggs med standardförfarande. Utökat förfarande är 
inte aktuellt för att detaljplanen:
1. är förenlig med översiktsplanen, 
2. inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt 
av stor betydelse, eller 
3. inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan

Planavgift
I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift 
inte tas ut.
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Planunderlag
Utredningar avseende geoteknik, radon, risker, buller, utgör 
planunderlag. Följande Utredningar utgör underlag för 
detaljplanen:

 » Bullerutredning (Struktor Akustik, 2017-10-05) 

 » Trafi kutredning (Sweco, 2017-08-16)

 » Luftutredning (Luft i väst, 2017-10-10)

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-
nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med 
representanter från kommunala förvaltningar.

Plan- och bygglovavdelningen

Michaela Kleman  Saeed Ebrahimabadi
plan- och bygglovchef  planarkitekt
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Genomförandetid
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.

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Planen har kommunalt huvudmannaskap vilket innebär 
att kommunen ansvarar för allmän platsmark. Exploatören 
ansvarar för samtliga åtgärder inom kvartersmark när det 
gäller utförande, kostnader och framtida drift och underhåll.

Avtal
Kvartersmarken för det 3D-utrymme som urholkar Innersta-
den 1:1 (LOKALGATA (CB)) för centrumanvändning och 
bostäder kan överlåtas till exploatören. Eventuell överlåtelse 
regleras genom köpeavtal.

Vid bygglovsprövning ska fastighetsägare redovisa hur man 
avser att uppfylla kommunens krav på antal parkeringsplatser 
enligt gällande parkeringsnorm. Kan inte platserna tillgo-
doses inom den egna fastigheten eller på annan närliggande 
fastighet genom långsiktigt avtal kan parkeringsbehovet 
tillgodoses genom att fastighetsägaren tecknar ett parkerings-
köpsavtal med kommunen. Behovet av antalet parkeringsplat-
ser som behöver friköpas bedöms vid bygglovsprövningen

Borås Elnät AB bör träffa avtal med berörd fastighetsägare 
för rätten att behålla, uppgradera eller fl ytta befi ntliga 
transformatorstationer, se nedan under avsnitt 3.2.

Borås Energi och Miljö AB kan behöva träffa avtal i fall 
nuvarande VA-ledningar behöver dimensioneras upp, se 
nedan under avsnitt 4.1.

3. Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsägare
Tomtindelning, 1583K-BN456/1972 från 1972, som nu gäller 
som fastighetsplan, upphävs till följd av att detaljplanen 
vinner laga kraft.

1. Inledning
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. Genomför-
andebeskrivningen har ingen rättsverkan. Avsikten med 
beskrivningen är att den ska vara vägledande vid genomför-
andet av detaljplanen.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en påbyggnad av 
bostäder i två till tre plan ovan befi ntlig byggnad samt att 
ändra till användningen centrum, skola och vårdändamål 
för befi ntlig byggnad. Detaljplanen är upprättat på initiativ 
av Järngrinden Projektutveckling AB som är exploatör och 
nedan kallad exploatören.

2. Organisatoriska frågor
Det planlagda området omfattar delar av följande stadspla-
ner: P117 från 1938, P123 från 1938, P397 från 1973 samt 
P753 från 1984. Gemensamt för alla planerna är att de nu 
gäller som detaljplaner där genomförandetiden har gått ut. 
De delar av dessa planer som omfattas av detaljplaneområdet 
upphävs i samband med att detaljplanen vinner laga kraft. 
Detaljplaneområdet omfattas även av en tomtindelning, 
1583K-BN456/1972 från 1972, som nu gäller som fastighets-
plan, vilken upphävs till följd av att detaljplanen vinner laga 
kraft.

Tidplaner
Detaljplanearbetet sker med normalt planförfarande och 
följande tidplan gäller:
 » Samråd    2 kvartalet 2017
 » Granskning 4 kvartalet 2017
 » Antagande  1 kvartalet 2018
 » Laga kraft  1 kvartalet 2018

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

Byggnationen beräknas kunna påbörjas under 2018. 

Genomförandebeskrivning
Detaljplan för Centrum, Saturnus 14 m.fl ., Borås Stad, upprättad den 24 oktober 2017.
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Fastighetskonsekvenser
Detaljplanen möjliggör för fastighetsägarna inom plan-
området att anpassa fastighetsindelningen till byggnadens 
olika funktioner och användning, exempelvis genom att 
bilda 3D-fastigheter. Planförslaget innebär även att ett 
3D-utrymme som urholkar Innerstaden 1:1 (LOKALGATA 
(CB)) kan bildas. Tillkommande 3D-utrymme kan överföras 
från Innerstaden 1:1 till Saturnus 14 eller annan lämplig 
fastighet. Förutsättningen för dessa önskemål och åtgärder är 
att de uppfyller reglerna i FBL vilket prövas av fastighetsbild-
ningsmyndigheten i en förrättning.

Nedan beskrivs även hur nuvarande upplåtelse och lednings-
rätter kan komma att förändras:

När detaljplanen har genomförts kommer fastigheterna ha 
genomgått föreslagna förändringar: 

Saturnus 14:

 » Den befi ntliga byggrätten för handelsändamål (H) 
har ersatts av byggrätt för centrum (C), vård (D) och 
skola (S). Centrumanvändning tillåts i hela byggnaden. 
Vård- och skolanvändning tillåts upp till +152,0 m från 
grundkartans nollplan.

 » Ny byggrätt för bostäder (B) tillskapas, från +139,5 m 
från grundkartans norrplan.

 » 3D-utrymmet som urholkar fastigheten Innerstaden 1:1 
kan tillföras Saturnus 14 eller annan lämplig fastighet.

 » Planen möjliggör att en transformatorstation (Tekniska 
anläggningar, E) kan inrymmas i markplan vilket kan få 
som konsekvens att nuvarande transformatorstationer 
kan fl yttas och uppgraderas på bekostnad av exploa-
tören. För att den möjligheten ska kunna utnyttjas bör 
exploatören träffa avtal med Borås Elnät AB. Avtalen 
kan lämpligen fullföljas genom att de säkerställs med 
servitut eller ledningsrätt.

 » Parkering för bostadsändamål får fi nnas inbyggd upp 
till nivå 136,0.

Innerstaden 1:1:

 » 3D-utrymmet som urholkar fastigheten kan tillföras 
Saturnus 14 eller annan lämplig fastighet.

 » Fastigheten belastas av ledningsrätt, akt 1583K-97/2 
som går runt hela kvarteret Saturnus. Kostnader för 
konsekvenserna om denna rätt påverkas ska tas av 
exploatören.

4. Tekniska frågor
Infrastruktur
Anslutning av fastigheter till allmänna ledningar beskrivs i 
planbeskrivningen under rubriken ”4. Teknisk försörjning”. 
Eventuella anslutningsavgifter bekostas av exploatören. 
Noteras bör att VA-ledningarna kan komma att behöva 
dimensioneras upp, en kostnad som faller på exploatören. 
Om så är fallet måste avtal med Borås Energi och Miljö AB 
upprättas.

Utredningar
Bullerutredning har tagits fram som underlag till detaljpla-
nen. Resultatet av utredningen beskrivs i planbeskrivningen 
under rubriken ”8. Störningar på platsen”.

5. Ekonomiska frågor
Borås Stad har tecknat ett plankostnadsavtal med exploatören 
som reglerar kostnaderna för framtagandet av detaljplanen.

Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Kommunen kan få inkomster om försäljning av det 
3D-utrymme som urholkar fastigheten Innerstaden 1:1 blir 
aktuellt.

Ekonomiska konsekvenser för ägaren av 
Saturnus 14
Kostnader

 » Kostnader för upprättandet av detaljplanen. 

 » Kostnader för byggnation. 

 » Anslutningsavgifter (VA, el tele mm).

 » Kostnader till följd av de överenskommelser som man 
behöver träffa med Borås Elnät AB ,Borås Energi & 
Miljö AB samt andra vars anläggningar eller rättigheter 
berörs av planerad byggnation.

 » Kostnader som följer av bygglovshanteringen.

 » Kostnader för eventuellt köp av 3D-utrymme kan 
uppstå.

 » Kostnader för fastighetsbildning.

Positiva konsekvenser
Exploatören får genom en ändrad användning tillgodogöra 
sig den värdestegring som uppstår inom planområdet och kan 
få intäkter vid eventuell överlåtelse av 3D-utrymme.
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Ekonomiska konsekvenser för övriga
Ledningsägare kan antas få kostnader för att säkerställa nya 
och befi ntliga ledningar och anläggningar inom kvartersmark 
med ledningsrätt alternativt servitut.

Kostnader för fl ytt av ledningar, investeringar i nya anslut-
ningspunkter samt anläggningar som transformatorstationer, 
tryckstegring etc. kan aktualiseras i samband med exploa-
tering. Ledningsägarnas möjlighet att täcka sina kostnader 
avgörs dels genom förhandlingar med fastighetsägaren samt 
genom anslutningsavgifter.

Ledningsåtgärder
Utbyggnad av anläggningar för vatten, avlopp, spillvatten, el, 
tele, värme m.m. bekostas av respektive ledningsägare som 
har att fi nansiera utbyggnaden genom anslutningsavgifter 
och/eller genom avtal.

Stadsledningskansliet , Mark och exploatering

Anders Graad

Mark- och exploateringsingenjör
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Samrådsredogörelse
Detaljplan för Centrum, Saturnus 14 m.fl . Borås Stad, upprättad 24 oktober 2017. 

Samråd enligt PBL 5:11 avseende planförslag upprättat 19 
maj 2017 har ägt rum under tiden 26 maj 2017 –  2 juni 2017 
och har annonserats i Borås Tidning 28 maj 2017. Berörda 
markägare har underrättats med brev till samrådet. Under 
samrådstiden har detaljplanen varit anslagen i Stadshuset. 
Handlingarna har även varit tillgängliga på kommunens 
hemsida.

14 remissinstanser  och 1 sakägare har skickat in yttranden 
under samrådstiden. ptions

Yttrandena har lett till att detaljplanen har reviderats på några 
punkter, vilket framgår av kommentarerna till respektive 
yttrande och sammanfattningen nedan. Planens innehåll 
vad avser markanvändning och principer är i allt väsentligt 
bibehållet.

Ändringar i planförslaget
Granskningshandlingen for kvarteret Saturnus innebär 
efter revideringsförfarande följande ändringar jämfört med 
samrådshandlingen:

 » På plankartan har en justering av planområdesgränsen 
gjorts. 

 » Planbestämmelser avseende total byggnadshöjd har 
ändrats på visa delar av planen för att bemöta konstruk-
tions behov. 

Beslutsförslag
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta

 » att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen samt

 » att skicka ut detaljplanen för Saturnus 14 m.fl . på 
granskning

 » att genomförandet av detaljplanen inte kan förmodas 
innebära en betydande miljöpåverkan. 

Handläggning
Kommunstyrelsen beslutade 2015-10-26  i beslut § 488 att 
uppmana Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten 
att ändra detaljplanen för kvarteret Saturnus.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-11-12 i beslut § 
357: 

- att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan. 

- att meddela sökanden positivt planbesked samt att planavtal 
ska upprättas mellan parterna med ett förbehåll om att 
planarbetet kan påverkas av Trafi kverkets lokaliseringsutred-
ning för Götalandsbanan. 

Plan- och bygglovchefen beslutade 2017-05-19 § Pl 2017-
000007 via delegation att sända planen på samråd. Samrådet 
pågick under tiden den 26 maj – den 2 juli 2017. Inkomna 
synpunkter fi nns sammanställda i denna samrådsredogörelse. 

1. Yttranden från remisspart
S1 Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen har inget att erinra. 

S2 Länsstyrelsen
Länsstyrelsen har i sitt yttrande framfört att det är positivt 
med förtätning med bostäder i kollektivnära lägen. Länssty-
relsen har också yttrat sig om trafi k- och verksamhetsbuller, 
trafi kutredningen samt Götalandsbanan. Följande texter är 
utdrag från yttrandet: 

Ljudnivå från både trafi k och verksamhetsbuller överskrider 
gällande riktvärden. Detaljerade lösningar behöver redovisas 
för lägenheter, gemensamma uteplatser och lekplatser samt 
åtgärder vid källan avseende verksamhetsbuller. Detaljplanen 
ska säkerställa att en godtagbar ljudmiljö uppnås. 

Planområdet ligger inom det område som studeras för 
ny sträckning av Götalandsbanan, röd och gul korridor. 
Förutsättningarna för den nya järnvägen mellan Göteborg 
och Borås har förändrats i och med regeringen direktiv för 
åtgärdsplaneringen 2018-2029. I direktivet pekas Ostlänken 
och Lund-Hässleholm ut som de första stegen i utbyggnaden 
av höghastighetssystemet. Det är ännu inte beslutat hur 
Trafi kverket går vidare med lokaliseringsutredningen. 
Konsekvenser av planområdets lokalisering inom område för 
Götalandsbanans sträckning bör beskrivas i planhandling-
arna. 
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Kommunen bedömer att planförslaget inte medför bety-
dande miljöpåverkan. Slutsatsen är att miljöbedömning med 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs. Länsstyrel-
sen delar kommunens bedömning.

Kommentar
Buller: den uppdaterade bullerutredningen (Struktur, 2017-
09-29) visar att samtliga lägenheter uppfyller riktvärdena 
för trafi kbuller. Antingen genom att lägenheterna har en 
ekvivalent bullernivå mindre än 60/65 dBA vid alla fasader 
eller genom att hälften av bostadsrummen vetter mot en 
bulldämpad sida. 

Götalandsbanan: det pågår en lokaliseringsstudie angående 
Götalandsbanans framtida sträckning. Kommunen bedömer 
att riksintresset för Götalandsbanan inte kommer att påver-
kas negativt av planens genomförande.

S3 Trafi kverket
Trafi kverkets yttrande om planen innefattar synpunkter 
om bullerutredning, trafi kutredning, Götalandsbanan samt 
cykelparkering. Följande utdrag från yttrandet redovisar 
synpunkterna.  

Buller: Trafi kverket ser positivt på att en bullerutredning 
gjorts inför samrådsskedet. Enligt Trafi kverkets bedömning 
är 32 500 ÅDT på väg 40 år 2030 lågt räknat. Detta eftersom 
kommunen har för avsikt att öka med 30 000 fl er invånare 
till år 2035. 

Eftersom både ekvivalent och max ljudnivå överskrider 
riktvärden på 55 dBA respektive 70 dBA anser trafi kverket 
att bullerutredningen bör revideras med korrekt indata. 
Observera att inför granskning bör bullerutredningen följa 
då gällande bullerförordning.

Trafi kverket förutsätter att bebyggelsen kommer klara kraven 
i Förordningen om trafi kbuller vid bostadsbyggnader (SFS 
2015:216). Trafi kverket ser positivt på att kraven fi nns med i 
plankartan.

Cykelparkering: i planbeskrivningen s. 10 står det att det 
kommer anordnas ca 108 cykelparkeringar inom planom-
rådet. Trafi kverket ser gärna att kommunen säkerställer 
cykelparkering i plankartan.

Götalandsbanan: planområdet ligger inom röd och gul 
korridor. Trafi kverket vill uppmärksamma kommunen att röd 
och gul korridor förespråkades i Borås Stads remissyttrande 
gällande Lokaliseringsutredningen.

Förutsättningarna för den nya järnvägen mellan Göteborg 
och Borås har förändrats i och med regeringen direktiv för 

åtgärdsplaneringen 2018-2029. I direktivet pekas Ostlänken 
och Lund-Hässleholm ut som de första stegen i utbyggnaden 
av höghastighetssystemet. Hur Trafi kverket går vidare med 
lokaliseringsutredningen är ännu inte beslutat, det vet vi först 
när regeringen beslutar om ny nationell plan 2018-2029.

Kommentar
Bullerutredning: bullerutredningen har uppdaterats utifrån 
en ny trafi kutredning (Sweco, 2017-08-16). Den uppdaterade 
bullerutredningen är baserad på prognos år 2040 som 
redovisar ett ÅDT värde på ca 49000 för riksväg 40. Andra 
kringliggande gatorna som är avgörande för bullerförhål-
lenden har också räknats in i bullerutredningen utifrån den 
nya trafi keutredningen.  

Cykelparkering: cykelparkering kommer att regleras under 
bygglovskedet. 

Götalandsbanan: det pågår en lokaliseringsstudie angående 
Götalandsbanans framtida sträckning. Kommunen bedömer 
att riksintresset för Götalandsbanan inte kommer att påver-
kas negativt av planens genomförande.

S4 Tekniska nämnden
Tekniska nämnden har inget att erinra. 

S5 Miljö- och konsumentnämnden  
Miljöförvaltningen ser positivt på att förtäta stadskärnan 
och är därmed också positiv till en påbyggnad av fastigheten 
Saturnus 14. Det som kan komma att försvåra för bostäder 
och förskola/skola är bullernivåerna och luftkvaliteten. 
Miljöförvaltningen tycker att resonemanget kring förskola 
och dess uteplatser i kringliggande parker är ett bra sätt att 
anta utmaningarna som en förtätad stad medför. Miljöför-
valtningen stöder också resonemanget kring det hållbara 
resandet och att det behövs åtgärder för att påverka de 
boende i området.

Kommentar
Bullerutredningen har uppdaterats inför granskningsskedet. 
Enligt utredningen kommer samtliga lägenheter att uppfylla 
riktvärden för trafi kbuller, antingen genom att de har 60/65 
dBA ekvivalent ljudnivå vid alla fasader eller genom att minst 
hälften av bostadsrummen vetter mot en bullerdämpadsida 
med högst 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå samt högst 70 
dBA maximal ljudnivå nattetid. Mer om omgivningsbuller 
fi nns på sida 18. 

Spridningsberäkningar har gjorts för luftkvalitet baserat på 
de framtida trafi kprognoserna för 2040 och fordonsfl ottans 
förmodade utveckling. De visar att PM10-halten kommer att 
vara densamma eller något mindre än idag vilket innebär att 
man kommer att ligga under MKN 40 mikrogram/m3 men 
kanske inte klarar miljömålets precisering 15 mikrogram/
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m3. Kvävedioxidhalten kommer att minska med ungefär 
hälften jämfört med idag vilket innebär att man kommer 
att klara MKN 40 mikrogram/m3 och även miljömålet 20 
mikrogram/m3. Se sida 20. 

S6 Borås Energi och Miljö
Borås Energi och Miljö har inget att erinra. 

S7 Borås Elnät 
Borås Elnät har inget att erinra. 

S8 Lantmäterimyndigheten
Lantmäterimyndigheten har lämnat synpunkter nedan:

Planbeskrivningens Genomförandebeskrivning, Fastighets-
rättsliga frågor, Fastighetskonsekvenser, kan ge sken av att 
frågan om 3D-fastighetsbildning avgörs i och med antagan-
det av detaljplanen och att möjligheten till avstyckning av 
3D-fastigheter uteslutande styrs av att styckningsdelarna har 
olika funktioner.

På motsvarande vis kan det följande stycket tolkas som om 
3D-utrymmen kan bildas utan beaktande av bestämmelserna 
i 3:1 a FBL.

Kommentar
Genomförandebeskrivningen har redigerats och tydliggjorts. 

S9 Förskolenämnden 
Förskolenämnden ställer sig positiv till detaljplan för del 
av Centrum, Saturnus 14 m.fl . Borås Stad och har inget att 
erinra.

Antalet förskoleplatser i Centrum är idag lågt och förskole-
nämnden ser positivt på samtliga idéer som möjliggör fl er 
förskolor i området.

S10 Sociala omsorgsnämnden 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker detaljplan och har inget 
att erinra. 

S11 Räddningstjänsten 
Räddningstjänsten har inga synpunkter på detaljplanen, 
under förutsättning att utrymningsfrågan inte har påverkan 
på detaljplanen. 

Räddningstjänsten kommer inte att kunna nå den översta 
lägenheten, vilket innebär att frågan behöver behandlas 
noggrant i byggskedet. Planhandläggarna rekommenderas 
att stämma av frågan om hur lägenheterna ska utrymmas 
med exploatören (dvs om några lägenheter ska utrymmas 
med räddningstjänstens höjdfordon) och, vid behov, anpassa 
planen efter detta.

Kommentar
Frågan har diskuterats med exploatören under planarbetet. 
Utrymningsfrågan har ingen påverkan på detaljplan. Frågan 
ska studeras noggrant under bygglovsskedet. 

S12 Lokalförsörjningsnämnden 
Lokalförsörjningsnämnden ser positivt att det kommer att 
ställas höga krav på bygganden utifrån arkitektonisk karaktär. 
Nämnden har påpekat också att det redan fi nns idag en brist 
på förskoleplatser på de centrala delarna och denna plan 
kommer att späda på behovet ytterligare. 

S13 Polismyndigheten
Polismyndigheten har yttrat sig om detaljplanen och påpekar 
vikten av att ha ett brottsförebyggande perspektiv och att 
genomförandet kommer innebära förändrad trafi k i kringlig-
gande gator och parkeringsplatser. 

Kommentar
Denna del av centrum innehåller mest arbetsplatser och 
verksamhetslokaler. Byggande av nya bostäder på denna del 
av centrum kommer att leda till ett ökat gång- och cykelfl öde 
på kringliggande gator vilket kan positivt påverka trygghets-
känslan i offentliga miljöer i närheten av planområdet. 

S14 Västtrafi k
Västtrafi k ser positivt att detaljplanen möjliggör bebyg-
gelseutveckling i nära avslutning till befi ntlig kollektivtrafi k 
vilket stödjer hållbara resor. Utöver det har Västtrafi k inga 
synpunkter på detaljplanen.  

2. Yttranden från sakägare
S15 Vesta 12
Ägaren till fastigheten Vesta 12 motsätter sig planförslaget. I 
motivering till det har ägaren hävdat att planförslaget strider 
mot krav i PBL och MB. Synpunkter från Vesta 12 handlar 
bl.a. om förslaget i detaljplanen att avsluta en upplåtelse 
gällande en del av Källegatan som ligger mellan fastigheten 
Saturnus 14 och Vesta 12 , samt dagsljusförhållande för 
fastigheten Vesta 12.

För en del av Källegatan , mellan Bryggaregatan och Öster-
långatan fi nns idag ett tillståndsbevis för ianspråktagande av 
offenlig plats utfärdat av Polismyndigheten. Tillståndsbeviset 
grundar sig på behovet av varutransporter och parkering för 
fastigheten Vesta 12. 

Ägaren till Vesta 12 har i sitt yttrande hänvisat till lagkrav 
enligt 2:1 PBL, 2:2 PBL, 2:9 PBL, 4:36 PBL samt 3:1 MB. I 
följande citeras delar från yttrande av Vesta 12: 
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Planförslaget omfattar utöver kvartersmarken även omgi-
vande gator, bl.a. Källegatan. Förslaget har uppenbarligen 
upprättats helt utan hänsyn till eller kännedom om verksam-
heter i Kv. Vesta, som direkt berörs av förslaget. Planförsla-
get har således grundläggande stora brister.

Utöver två brandtrappor, som utgör entré till dels restaurang 
Jasmine respektive Migrationsverkets personal, fi nns mot 
Källegatan hela fastighetens bakre entré samt framför allt tre 
lastbryggor, som används mycket frekvent alla arbetsdagar 
samt söndagar. För att kunna backa intill lastbryggorna måste 
lastbilarna utnyttja hela gatans bredd.

Fastigheten Vesta är uppförd som ett lager utan innergård 
med utgångspunkt från de förutsättningar, som den nu 
fungerar med. Kvarterets och fastighetens mått är sådana, 
att den inte kan disponeras på annat sätt än öppna ytor för 
lager och lättare produktion i kombination med kontor. För 
verksamhetens existens är därför möjligheten till den pågå-
ende godshanteringen på Källegatan helt avgörande. Denna 
godshantering var alltså en förutsättning för bygglovet för 
kvarteret och är nu ett sådant bebyggelse- och fastighetsför-
hållande, som skall tillmätas skälig hänsyn.

Gatumarken disponeras genom ett avtal om upplåtande av 
allmän plats och inte ett arrende, som felaktigt anges i plan-
förslaget. I förslaget anges, att denna upplåtelse kan komma 
att upphävas, men det framgår inte, vad man grundar detta 
på. Uppfattningen strider uppenbart mot bestämmelserna i 
4:36 PBL och 2:1 PBL.

På grund av att byggnaden på Kv. Vesta har ett djup av 60 
meter, är endast en mindre del av arealen utmed fasaderna, 
bl.a. längs Källegatan, dagsljusbelyst. Det är därför av vitalt 
intresse, att dagsljusbelysningen inte försämras så, att möjlig-
heten att optimalt nyttja fastigheten beskärs.

Den föreslagna påbyggnaden med bostäder i upp till tre 
våningar riskerar att medföra en betydande minskning av 
dagsljusbelysningen till samtliga lokaler längs Källegatan, 
vilka saknar möjlighet till kompletterande dagsljus från annat 
håll. Det är därför viktigt, att dessa konsekvenser studeras 
närmare.

Kommentar
Planområdets gräns har justerats. Med den justerade plan-
gränsen omfattas Källegatan inte längre i planen. Därför 
berörs inte Polismyndighetens tillståndsbevis för ianspråkta-
gande av offentlig plats i denna plan. Samhällsbyggnadsför-
valtningen vill emellertid betona att Källegatan är planlagd 
som en allmän platsmark. 

Planförslaget innehåller bestämmelse S som möjliggör 
förskola eller skola inom kvarteret Saturnus. Det fi nns en stor 
brist på förskoleplatser i centrala Borås. Det är därför möjlig-
heten att skapa förskola inom planområdet har undersökts. 

För att öka trafi ksäkerheten i samband med angöringstrafi k 
till förskola har tidigare förslaget om angöring från Källe-
gatan ändrats. Angörningstrafi k till förskola kommer att ske 
från Österlånggatan, alternativt Kvarngatan. 

Brist på parkeringsplatser i centrala Borås: generellt sett har 
Borås centrum god tillgänglighet för bilister. Borås Stad 
parkeringsbolag har inom 400 meter från fastigheten cirka 
660 p-platser tillgängliga för allmänheten. Borås Stad har 
också tagit fram detaljplaner för nya parkeringshus i centrum 
bl. a. för fastigheterna Vulkanus 6 & 7 vilket kommer att 
skapa ytterligare parkeringsplatser i centrum.  

Dagsljus: en skugganalys har genomförts baserad på plan-
förslaget för Saturnus. Analysen redovisat hur påbyggandens 
skugga ser ut på vårdagjämning (21 mars) och sommarsol-
ståndet (21 juni). Resultatet visar sig att påbyggnadens inte 
påverkar solförhållanden av fastigheten Vesta 12 negativt. 
Eftersom Vesta 12 ligger sydöst om Saturnus blir byggnaden 
endast lite påverkad av skugga från påbyggnaden av Saturnus 
14. Se kapital 2, solstudie. 

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Saeed Ebrahimabadi
Plan- och bygglovchef  Planarkitekt
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Varför detaljplan?
Detaljplanen reglerar hur, var och vad man får bygga och vad 
man kan använda sin fastighet till. Planen ger fastighetsäga-
ren en garanterad byggrätt under en viss tid.

Detaljplaner upprättar vi oftast i kommunens tätbebyggda 
delar och de kan omfatta alltifrån en mindre del av tätorten, 
ner till ett kvarter eller en enstaka fastighet. Under arbetet 
gör kommunen en avvägning mellan allmänna och enskilda 
intressen. Detaljplanen ligger till grund för framtida beslut 
om bygglov så att den som bygger får ett säkert och bra 
underlag för att bygga. Detaljplanen ger en garanterad 
byggrätt åt fastighetsägaren under planens genomförandetid 
som är mellan 5 och 15 år.

När detaljplaner upprättas är det viktigt att alla berörda ges 
möjlighet till delaktighet och infl ytande.

1. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när, var och hur en detaljplan ska upprät-
tas men initiativet kan komma från privata intressenter. 
Enligt Plan- och bygglagen som styr planeringen i Sverige, 
ska markens lämplighet för bebyggelse och dess utformning 
prövas genom detaljplan. Detaljplan ska därför göras för ny 
sammanhållen bebyggelse eller för ny enstaka byggnad vars 
användning får betydande inverkan på omgivningen. En 
detaljplan kan även behöva upprättas för befi ntlig bebyggelse 
då någon vill ändra användningen eller om bebyggelsen har 
så höga kulturhistoriska värden att den ska bevaras.

2. Innehållet i en detaljplan
Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser 
som är juridiskt bindande. Till planen hör även en illustra-
tionskarta, en planbeskrivning och en genomförandebe-
skrivning. Planbeskrivningen och illustrationskartan ska 
underlätta förståelsen av planförslaget och tydligt redovisa 
förutsättningar och syfte med planen. De gäller inte som 
juridiskt bindande dokument utan avsikten är att de ska vara 
vägledande vid tolkningen av planen. Genomförandebeskriv-
ningen redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen 
ska kunna genomföras. Den har inte någon egen juridisk 
verkan. En detaljplan genomgår fl era olika skeden innan 
den vinner laga kraft och blir ett juridiskt dokument. Mellan 
de olika skedena sammanställs och besvaras de synpunkter 
som inkommit från privatpersoner och remissinstanser. 
Dokumenten där synpunkterna sammanställs kallas 

samrådsredogörelse eller utlåtande. Dessa är viktiga besluts-
underlag för Samhällsbyggnadsnämndens politiker. Inkomna 
synpunkter leder många gånger till att planförslaget revideras 
och arbetas om och planen kan därför skilja sig åt mellan de 
olika skedena. 

3. Detaljplanens skeden
Uppdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutar om planuppdrag 
och ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta en detaljplan. Om initiativet till planuppdraget 
kommer från en extern aktör ska planuppdraget föregås av 
ett positivt planbesked från Kommunstyrelsen.

Samråd
Kommunen tar fram ett planförslag som skickas ut på 
samråd till alla som berörs av förslaget och till våra remiss-
instanser. Förslaget fi nns även tillgängligt på vår hemsida 
www.boras.se/detaljplan samt i Stadshuset. Ibland ställs 
planförslaget även ut i stadsdelarna på respektive biblioteket 
eller stadsdelskontor. 

Det är i detta skede som det är lättast att få gehör och kunna 
påverka planens innehåll och utformning. Ju längre fram 
i planarbetet vi kommer, desto fl er förutsättningar blir av 
naturliga skäl mer låsta. Vi önskar därför kunna nå fram till 
slutsatser och överenskommelser om utformningen som leder 
till samförstånd redan under samrådet.

Synpunkterna lämnas skriftligt till Samhällsbyggnadsnämn-
den. Både positiva och negativa synpunkter kan vara viktiga 
för planens utformning. Skulle ni senare vilja överklaga 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni ha lämnat skrift-
liga invändningar. Efter samrådstiden sammanställer vi alla 
synpunkter och kommenterar dem i en samrådsredogörelse.

Granskning
Planförslaget bearbetas efter samrådet och Samhällsbygg-
nadsnämnden fattar beslut om att det färdiga planförslaget 
ska ställas ut för granskning. Om ni fortfarande har 
synpunkter och invändningar mot planen ska ni skriftligen 
lämna dessa till Samhällsbyggnadsnämnden. Skulle ni senare 
vilja överklaga Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni 
ha lämnat skriftliga invändningar senast under gransknings-
tiden. Efter granskningstiden sammanställs synpunkterna 
och redovisas i ett granskningsutlåtande. Utlåtandet sänds 
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till dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Om 
förslaget ändras väsentligt efter granskningen kommer 
detaljplanen att ställas ut för granskning på nytt. 

Antagande
Planen godkänns först av Samhällsbyggnadsnämnden och 
överlämnas därefter till Kommunfullmäktige för antagande. 
Planer som inte är principiellt viktiga kan antas direkt av 
Samhällsbyggnadsnämnden. När planen antagits får de som 
inte fått sina synpunkter tillgodosedda ett meddelande om 
att planen antagits samt en besvärshänvisning som anger hur 
planen kan överklagas. 

Överklagande
Den som senast under granskningstiden skriftligen har 
framfört synpunkter som inte tillgodosetts har rätt att över-
klaga antagandebeslutet till Länsstyrelsen inom tre veckor 
från den dag beslutet anslås på kommunens anslagstavla. 
Länsstyrelsen prövar därefter överklagandet och fattar beslut. 
Länsstyrelsens beslut vinner laga kraft tre veckor efter att 
kommunen och övriga fått ta del av beslutet. Länsstyrelsens 
beslut kan i sin tur överklagas till Mark- och miljödomstolen 
av den som inte är nöjd. 

Laga kraft
Om ingen överklagar vinner detaljplanen laga kraft tre 
veckor efter att antagandebeslutet har anslagits på kommu-
nens anslagstavla alternativt efter att ärendet avgjorts i 
högre instans. Därefter börjar detaljplanen att gälla. När 
detaljplanen vunnit laga kraft kan fastigheter bildas som 
överensstämmer med den nya planen och bygglov kan ges.

Ni kan påverka utvecklingen!
Utnyttja din demokratiska rättighet att påverka utformningen 
av detaljplanen. Antingen kontaktar du oss direkt eller så 
skriver du ner dina synpunkter och skickar dem till Samhälls-
byggnadsnämnden. Viktigt att tänka på är att det inte är alla 
saker som går att påverka i en detaljplan. De saker som ni 
kan yttra er om och som anses som synpunkter att beakta är 
saker som berör sådant som planen reglerar. 

Vi beaktar och värderar alla yttranden som kommer in under 
planprocessen.

Alla detaljplaner på samråd och granskning fi nns tillgängliga 
i Stadshuset, våning 6. Vill du träffa någon av våra handläg-
gare så är det bra om ni bokar tid.

Plansamråd Granskning Antagande Laga kraft

Så kan du påverka detaljplanens innehåll

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

Programsamråd

Du får ta del av ett 
programförslag som du 
kan lämna synpunkter 
på. Synpunkter lämnas 
till Samhällsbyggnads-
nämnden.

Efter programsamrådet 
sker en bearbetning av 
programförslaget med 
anledning av inkomna 
synpunkter. Det färdiga 
programmet godkänns av 
Samhällsbyggnadsnämn-
den eller av Kommunfull-
mäktige.

Efter samrådet sker en 
bearbetning av planförsla-
get med anledning av 
inkomna synpunkter.

Tre veckor efter antagan-
det vinner planen laga 
kraft, om inte planen 
överklagats.

Nu kan bygglov lämnas i 
enlighet med planen.

När planen vunnit laga 
kraft är det inte längre 
möjligt att överklaga 
beslutet.

Om dina synpunkter 
kvarstår efter antagandet 
har du möjlighet att  
överklaga beslutet till 
Mark- och miljödomstolen 
och senare till Mark- och 
miljööverdomstolen.

Efter granskningen sker 
eventuellt mindre redige-
ringar innan den färdiga 
detaljplanen tas upp i 
Samhällsbyggnadsnämn-
den för godkännande, 
därefter antar Kommun-
fullmäktige planen.

Du får ta del av ett 
planförslag som du kan 
lämna synpunkter på.
Synpunkter lämnas till 
Samhällsbyggnadsnämn-
den.

Du får ta del av den 
färdiga detaljplanen. Detta 
är sista tillfället att lämna 
synpunkter. För att få rätt 
att överklaga planen 
måste du lämna synpunk-
terna skriftligt. Synpunk-
terna lämnas till Samhälls-
byggnadsnämnden.



samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress Samhällsbyggnadsförvaltningen, 

Borås Stad,  501 80 Borås  besöksadress Kungsgatan 55
tfn 033-35 70 00 (växel)  e-post detaljplanering@boras.se

  webbplats boras.se/detaljplan
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Handläggare, telefonnummer 
Pontus Hammarén, 0734-32 80 87 

Datum 
2017-10-23 

Diarienummer 
2017-00183  003 

 

 
 
Kommunstyrelsen 

 

 

 

 
 

Förslag till yttrande över Borås Stads 
kommunikationspolicy 
 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden föreslås tillstyrka Borås Stads kommunikationspolicy.  
 

Kulturnämndens yttrande i sin helhet 
Borås Stads styrdokument gällande kommunens kommunikationspolicy löper ut vid 
årsskiftet 2017/2018. Dokumentet anger det förhållningssätt som medarbetarna inom 
kommunen ska ha i kommunikationen med omvärlden och internt inom organisa- 
tionen. Öppenhet och tydlighet är ledord. Den nya reviderade kommunikationspoli-
cyn har anpassats till en förändrad syn på kommunikation i samhället gällande ökade 
krav på delaktighet och medskapande bland invånare, brukare, medarbetare och öv-
riga. Kulturnämnden ställer sig bakom dessa justeringar.  
 
Borås 2025 Ekologiskt perspektiv 
Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Borås. 
 
Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv 
Ärendet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Borås. 
 
Borås 2025 Socialt perspektiv 
Den reviderade kommunikationspolicyn bör för kommuninvånarna på sikt innebära 
ökad informationstillgänglighet och ökad delaktighet i kommunala frågor.  
 
 
KULTURNÄMNDEN 
 
 
 
Sara Andersson                                          
Ordförande        
   Eva-Lotta Franzén 
   Kulturchef 
                                          

 



   13 oktober 2017 

   Till alla nämnder och bolag 

 

Borås Stads kommunikationspolicy löper ut vid årsskiftet 2017/2018, enligt 
Kommunfullmäktiges beslut om löpande revidering av styrdokumenten.  

Den här uppdaterade kommunikationspolicyn bygger liksom den nuvarande på 
synen att Borås Stad är en öppen organisation och att vår kommunikation ska präglas 
av öppenhet och tydlighet. Även i denna nya version framgår att den som har ansvar 
för en verksamhet också har ansvar för kommunikationen.  

Dock har policyn anpassats till en förändrad syn på kommunikation i samhället som 
framförallt handlar om ökade krav och önskemål på delaktighet och medskapande 
bland invånare, brukare, medarbetare och andra. Borås Stad som organisation önskar 
delaktighet från sina målgrupper eftersom det är en av demokratins kärnfrågor. Våra 
målgrupper förväntar sig också att ha möjlighet till att vara delaktiga i många av 
kommunens frågor. Därför har vi bland annat lagt till en formulering om att vi ska 
göra vårt bästa för att möta våra målgrupper på de arenor där de själva befinner sig, 
fysiska såväl som digitala.  

Denna version av kommunikationspolicyn trycker också mer på medarbetarens 
centrala roll i kommunikationen. Medarbetarna är de som möter våra målgrupper 
personligen och att de är välinformerade och kunniga är mycket viktigt.  

Kommunikationspolicyn är inriktad på att ange det förhållningssätt vi ska ha i vår 
kommunikation med omvärlden och internt i organisationen. Den innehåller de 
värdeord som anger vår attityd till kommunikationen och ger på så vis stöd för att 
agera i olika situationer. 

Allt vad praktiska råd och anvisningar finns i Handbok i kommunikation som finns 
såväl i tryckt form som på intranätet. Där finns rubriker som krisinformation, 
kontakter med massmedia, marknadsföring, intern information, webb, sociala medier, 
grafisk profil etc.  

Förslaget till kommunikationspolicy överlämnas med detta brev till alla nämnder och 
bolag för remissyttrande. Yttrande ska vara Kommunstyrelsen till handa senast den 8 
december 2017. 

 

Enligt uppdrag 

 

Marie Ingvarsson 



Kommunikationspolicy  
 
Denna kommunikationspolicy gäller för Borås Stads förvaltningar och bolag.  
 
Borås Stad är en öppen organisation som arbetar på uppdrag av kommuninvånarna. 
Vår kommunikationspolicy tydliggör hur kommunikation ska användas för att nå de mål som 
Kommunfullmäktige och andra politiska organ beslutar. 
 
God kommunikation skapar kunskap och delaktighet hos Borås Stads invånare och med dem 
som verkar i kommunen, och är avgörande för att alla ska kunna utöva inflytande, ta tillvara sina 
rättigheter och fullgöra sina skyldigheter. God kommunikation gör kommunens mål och beslut 
tydliga och förankrar dem hos invånarna. Den skapar förutsättningar för dialog, och är därmed 
en kärnfråga för demokratin. 
 
Vår information ska vara korrekt, ärlig och snabb. Den ska präglas av öppenhet och tydlighet och 
vara anpassad efter den aktuella målgruppens förutsättningar.  
I vår strävan efter en bred kommunikation ska vi göra vårt bästa för att möta målgrupperna på de 
arenor där de befinner sig – såväl fysiska som digitala.   
 
Kommunikationen ska stärka medarbetarnas kunskap och delaktighet. Kommunens medarbetare 
har ett eget ansvar för att söka och ta till sig information av betydelse för det egna arbetet och för 
kommunens verksamhet. Chefer i organisationen har ett särskilt ansvar för att tillhandahålla 
kunskap och skapa förutsättningar för dialog och kommunikation. Välinformerade och kunniga 
medarbetare i möten med kommuninvånarna är utomordentligt viktiga för Borås Stads 
kommunikation. 

Även kommunikation i form av marknadsföring från kommunen och dess bolag ska ske i 
kommunikationspolicyns anda.  

Den som har ansvar för en verksamhet ansvarar även för kommunikationen.  

I Handbok i kommunikation beskrivs hur vi ska använda kommunikationen för att kunna leva 
upp till vad som styrs av denna kommunikationspolicy.  
 
Kommunstyrelsen har ansvaret för att följa upp hur kommunikationspolicyn efterlevs. 
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Eva-Lotta Franzén, 033-35 75 96 
 

Datum 
2017-10-31 

Diarienummer 
2017-00173  806 

  
 
 
Kulturförvaltningen 

 

 

 
Förslag till entréavgifter, avgifter för tjänster  
samt riktlinjer och taxor för uthyrning av  
Kulturförvaltningens lokaler 2018 
 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta att anta förslag till riktlinjer, avgifter och taxor i 
enlighet med förslaget. Vad gäller taxa för uthyrning av Borås Stadsteaters Stora 
scen kommer beslut att tas under våren 2018. 
 

Kulturnämndens yttrande i sin helhet 
Taxor och avgifter i Kulturförvaltningen avseende entréavgifter, tjänster och 
uthyrning av lokaler samlas i ett dokument som revideras årligen.  
I princip bibehålls alla avgifter och taxor för 2018 med mindre justeringar markerade i 
rött i bilagd lista.  
 
KULTURNÄMNDEN 
 
 
 
Sara Andersson 
Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 
Kulturchef 

 
 

 
Bilagor: Kulturförvaltningens avgifter 2018. 
             Kulturförvaltningens avgifter 2017. 



Kulturförvaltningens avgifter 2018 (kr)

Inledning

Allmänt gäller att kontrakt ska upprättas mellan hyresgäst och Kulturförvaltningen

inför varje uthyrning. Lokalerna kan bokas för såväl interna som externa möten, förutsatt att dessa 

är religiöst obundna, med undantag för dop, bröllop och begravning i Ramnakyrkan.

Politiska organisationer som är representerade i Borås Stads Fullmäktige kan

hyra Röda Rummet och Vävarsalen för interna möten.

Kulturhuset

Visning av Kulturhuset 1 000

Stora scenen

Från och med 2018-09-01 kommer ny taxa att gälla för 

uthyrning av Stadsteaterns Stora scen.

Beslut tas under våren 2018.

Lilla scenen

Inklusive 1 tekniker heldag, 2 värdar à 3 tim

Heldag = 8 timmar 18 000

Halvdag 12 000

Extra timma 2 000

Alla bidragsberättigade föreningar i Borås Stad, studieförbund, förvaltningar i Borås Stad

Undantag se inledningen.

Heldag = 8 timmar 7 000

Halvdag 5 700

Extra timma 1 000

Kulturförvaltningen Personalkostnader

I lokalhyran ingår Stadsteaterns ljus- och ljudutrustning, i den mån den är disponibel. 

Teaterns personal är behjälplig med att bära och bygga.

Vid in- och urlast dagen före eller efter förhyrningen debiteras 800 kr/tim per tekniker.

Vid längre hyresperiod kan förhandling av hyran ske. 

Vid rent kommersiella uthyrningar med biljettintäkter tas provision.

Storlek på provision beslutas från fall till fall av Borås Stadsteater.

2017-11-14



Teatern biljettpriser

Stora scenen

Ordinarie 250

Barn under 13 år 80

Ungdom under 25 år 100

Studerande heltidsstuderande 100

Pensionär 65+ 195

Fri 0

Teaterkort 125

Teaterkort ungdom 75

Grupp 160

Personal 100

Teaterombud 120

SÄS 160

Elev 40

Lärare 0

Guidad tur 130

Pussel vuxen 95

Pussel ungdom 0

Lilla scenen

Ordinarie 210

Barn under 13 år 80

Ungdom under 25 år 100

Studerande heltidsstuderande 100

Pensionär 65+ 175

Fri 0

Teaterkort 125

Teaterkort ungdom 75

Grupp 130

Personal 100

Teaterombud 110

SÄS 130

Elev 40

Lärare 0

Guidad tur 130

Pussel vuxen 95

Pussel ungdom 0
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Röda Rummet och Vävarsalen

I uthyrningen ingår viss teknisk utrustning. 

Heldag = 8 timmar 5 000

Halvdag 3 000

Extra timma 1 000

Alla bidragsberättigade föreningar i Borås Stad, studieförbund, förvaltningar i Borås Stad

Undantag se inledningen.

Heldag = 8 timmar 2 000

Halvdag 1 000

Kulturförvaltningen Personalkostnader

Tisdagar på Kulturhuset

Biljettpris 60

Biblioteket

Avgifter på biblioteken i Borås

Förseningsavgifter

Böcker och andra medier kr/dag 3

Spelfilm och TV-spel  kr/dag 20

Max per titel 100

Max per återlämningstillfälle 200

Faktureringsavgift 35

Förseningsavgifter betalas inte för barn-och ungdomsmedier,

med undantag för Spelfilm, Pc-spel och TV-spel.

Förlorat bibliotekskort

Barn 10

Vuxna 20

Fjärrlån

per exemplar när boken hämtas 10

Förstörd eller förlorad bok

huvudregel: 300 kr för Spelfilm och TV-spel 300

200 kr för vuxenmedia 200

150 kr för barnmedia 150

100 kr för tidskrifter 100

OBS! Andra belopp förekommer vid högre inköpsvärde.

Kopior per styck 3

(gratis vid kopiering av referensmaterial)
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Borås Konstmuseum och Textilmuseet

Inträde barn och unga, tom 25 år Fri entré

Inträde student Fri entré

Inträde vuxen/pensionär 50

Årskort privat(*) 100

Årskort företag(**) 1 500

Ordinarie visningar Ingår i entrépriset

Introduktion (30 min) 500

Visning (40-60 minuter) 700

Museilektion (gratis för skolor i Borås) 700

Visning kväll och helg 1 500

Visning av Almedahls Fabriksmuseum i Dalsjöfors 700

(*) I Årskort ingår fritt antal inträden till Textilmuseet och Borås Konstmuseum

för en person under ett verksamhetsår 1 januari – 31 december under ordinarie öppettid och

verksamhet. För föreläsningar och andra evenemang kan eventuell extra inträdesavgift tas ut.

Kortet måste uppvisas vid entrén.

(**) I Årskort företag ingår fri entré för hur många kunder man vill på respektive museums ordinarie 

öppettider. Kortet måste uppvisas vid entrén.

Om företaget vill ha specialvisningar får istället ett separat samverkansavtal skrivas.

Borås Konstmuseum

Heldag = 8 timmar 15 000

Halvdag 10 000

Extra timma 1 000

Alla bidragsberättigade föreningar i Borås Stad, studieförbund, förvaltningar i Borås Stad

Undantag se inledningen.

Heldag = 8 timmar 5 000

Halvdag 3 000

Extra timma 1 000

Kulturförvaltningen Personalkostnader

Kostnader för eventuell teknik tillkommer.

Bokade visningar för:

folkhögskola, universitet/högskola, privata grupper, företagsgrupper*

Introduktion 30 min 500

Visning 40-60min 700

Visning kväll (efter kl 17) och helg 1 500

*privata grupper och företagsgrupper betalar även entré/person 
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Textilmuseet

Hela Textilmuseet

Heldag endast måndag 20 000

Halvdag endast måndag 10 000

Hörsal 

Heldag 4 000

Halvdag 2 000

Extra timma 800

Inkl. högtalaranläggning, mygga, hörslinga, data/dia-projektor, video, DVD, whiteboard, IT-uppkoppling etc.

Max 60 personer i biosittning.

Studierum/forskarsal

Heldag 1 500

Extra timma 300

Vid hyra av Textilmuseet ingår teknisk personal, konferensrum samt personal för guidningar

och övrigt iordningsställande. Kaffe och mat bokas och intas på The Company café och restaurang.

Till Hörsalen finns ett minikök för självservice.
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Borås Museum

Entréavgifter 

Fri entré under ordinarie öppettid. Vid föreläsningar och andra evenemang kan variationer förekomma.

Larmning extra/tillfälle 300

Guidepriser för bokade grupper

Introduktion 20 minuter 500

Visning 45-60 min 700

Kväll, vardag 1 500

Helger, ej ordinarie öppettid 1 500

Kaffe/fralla vid guidning för grupp (Gästis alt. redskapsbod) (per pers.) 40

Museilektion (skolor ej Borås Stad, max 3 tim) 700

Skolvisningar (skolor ej Borås Stad, max 1,5 tim) 500

Hela museet

Halvdag, vinter eller endast måndag sommarsäsong 5 000

Heldag som ovan 10 000

Kyrkan

Bröllop, dop, begravning ordinarie öppettid  (max 1,5 tim) 2 500

Bröllop etc. extra öppethållande  (max 1,5 tim) 3 500

Museivärd och altarblommor ingår

Hyra kyrkan för andra evenemang per tim 600

Halvdag 2 000

Verkstaden eller Gästis

inkl. projektor, kök och toalett, bord och stolar för workshops etc.

Per timme 400

Halvdag 1 500

Heldag 2 500

Redskapsboden

Per timme 300

Halvdag 500

Heldag 800

Fri lokaltillgång gäller möten för

Hembygdsföreningar D7HKF

Kulturförvaltningen Parkstadens vänner

Kulturnämnden (Borås & Västra Götaland) Slöjd i Väst vid kurser och samverkansprojekt

Textilhistoriska sällskapet

2017-11-14



Borås Kulturskola

Avgifter och hyror kr/termin

Terminsavgift barn/ungdom 300 (*)

Terminsavgift vuxenkör 400 (*)

Terminsavgift vuxen 800 (*)

Instrumenthyra 200 (**)

Fördjupningselev 700

Säljverksamhet 60 minuter/vecka 10 965

(*) De två första lektionerna på ny kurs är fria, därefter debitering.

(**) Om instrumentet inte återlämnas omedelbart efter avsluted kurs

faktureras hela kostnaden för nyköp.

Röda Kvarn

Ordinarievisningar 70

3D-visningar 90

Barnfilmsmatiné

Ordinarievisningar 40

3D-visningar 60

Skolbio

Förskola till Årskurs 9;  kronor per lärare/elev 10

Gymnasiet; kronor per lärare/elev 20

Rabatthäften

600 kronor för 10 biljetter/filmer.Rabatthäften kan även köpas i Kulturhusets reception.

Kupongen bytes mot biljett i kassan på Röda Kvarn. 

Garanterar ej plats. Gäller ej på 3D-visningar eller eventuella specialarrangemang.

Går ej att byta mot kontanter eller kombinera med andra erbjudanden.

Fotografering

Fotografering för kommersiellt bruk i Kultur- 2 000

förvaltningens lokaler

2017-11-14



Kulturförvaltningens avgifter 2017 (kr)

Allmänt gäller att kontrakt ska upprättas mellan hyresgäst och Kulturförvaltningen

inför varje uthyrning. Lokalerna kan bokas för såväl interna som externa möten, förutsatt att dessa är

politiskt och religiöst obundna, med undantag för dop, bröllop och begravning i Ramnakyrkan.

Kulturhuset

Visning av Kulturhuset 1 000

Stora scenen
Hel salong

Inklusive 3 tekniker heldag, 4 värdar à 3 tim

Heldag = 8 timmar 37 000

Halvdag 26 000

Extra timma 2 500

Parkett

Inklusive 3 tekniker heldag, 3 värdar à 3 tim

Heldag = 8 timmar 36 270

Halvdag 24 270

Extra timma 2 500

Bidragsberättigade föreningar, studieförbund samt B S

Heldag = 8 timmar 15 000

Halvdag 10 000

Extra timma 1 820

Kulturförvaltningen Personalkost.

Lilla scenen

Inklusive 1 tekniker heldag, 2 värdar à 3 tim

Heldag = 8 timmar 18 000

Halvdag 12 000

Extra timma 2 000

Bidragsberättigade föreningar, studieförbund och BS

Heldag = 8 timmar 7 000

Halvdag 5 700

Extra timma 1 000

Kulturförvaltningen Personalkost.

I lokalhyran ingår Stadsteaterns ljus- och ljudutrustning, i den mån den är disponibel. 

Teaterns personal är behjälplig med att bära och bygga.

Vid in- och urlast dagen före eller efter förhyrningen debiteras 800 kr/tim per tekniker.

Vid längre hyresperiod kan förhandling av hyran ske. 

Vid rent kommersiella uthyrningar med biljettintäkter tas provision.

Storlek på provision beslutas från fall till fall av Borås Stadsteater.

2017-03-06



Teatern biljettpriser
Stora scenen
Ordinarie 250

Barn under 13 år 80

Ungdom under 25 år 100

Studerande heltidsstuderande 100

Pensionär 65+ 195

Fri 0

Teaterkort 125

Teaterkort ungdom 75

Grupp 160

Personal 100

Teaterombud 120

SÄS 160

Elev 40

Lärare 0

Guidad tur 130

Pussel vuxen 95

Pussel ungdom 0

Lilla scenen

Ordinarie 210

Barn under 13 år 80

Ungdom under 25 år 100

Studerande heltidsstuderande 100

Pensionär 65+ 175

Fri 0

Teaterkort 125

Teaterkort ungdom 75

Grupp 130

Personal 100

Teaterombud 110

SÄS 130

Elev 40

Lärare 0

Guidad tur 130

Pussel vuxen 95

Pussel ungdom 0

2017-03-06



Röda Rummet och Vävarsalen

I uthyrningen ingår viss teknisk utrustning. 

Heldag = 8 timmar 5 000

Halvdag 3 000

Extra timma 1 000

Bidragsberättigade föreningar och övriga BS

Heldag = 8 timmar 2 000

Halvdag 1 000

Kulturförvaltningen Personalkost.

Måndagar på Kulturhuset
Biljettpris 60

Biblioteket
Avgifter på biblioteken i Borås

Förseningsavgifter

Böcker och andra medier kr/dag 3

Spelfilm och TV-spel  kr/dag 20

Max per titel 100

Max per återlämningstillfälle 200

Faktureringsavgift 35

Förseningsavgifter betalas inte för barn-och ungdomsmedier,

med undantag för Spelfilm, Pc-spel och TV-spel.

Förlorat bibliotekskort

Barn 10

Vuxna 20

Fjärrlån

per exemplar när boken hämtas 10

Förstörd eller förlorad bok

huvudregel: 300 kr för Spelfilm och TV-spel 300

200 kr för vuxenmedia 200

150 kr för barnmedia 150

100 kr för tidskrifter 100

OBS! Andra belopp förekommer vid högre inköpsvärde.

Kopior per styck 2

(gratis vid kopiering av referensmaterial)

2017-03-06



Borås Konstmuseum och Textilmuseet
Inträde barn och unga, tom 25 år Fri entré

Inträde student Fri entré

Inträde vuxen/pensionär 50

Årskort privat(*) 100

Årskort företag(**) 1 500

Ordinarie visningar Ingår i entrépriset

Introduktion (30 min) 500

Visning (40-60 minuter) 700

Museilektion (gratis för skolor i Borås) 700

Visning kväll och helg 1 500

Visning av Almedahls Fabriksmuseum i Dalsjöfors 700

(*) I Årskort ingår fritt antal inträden till Textilmuseet och Borås Konstmuseum

för en person under ett verksamhetsår 1 januari – 31 december under ordinarie öppettid och

verksamhet. För föreläsningar och andra evenemang kan eventuell extra inträdesavgift tas ut.

Kortet måste uppvisas vid entrén.

(**) I Årskort företag ingår fri entré för hur många kunder man vill på respektive museums ordinarie 

öppettider. Kortet måste uppvisas vid entrén.

Om företaget vill ha specialvisningar får istället ett separat samverkansavtal skrivas.

Borås Konstmuseum
Heldag = 8 timmar 15 000

Halvdag 10 000

Extra timma 1 000

Bidragsberättigade föreningar och övriga BS

Heldag = 8 timmar 5 000

Halvdag 3 000

Extra timma 1 000

Kulturförvaltningen Personalkost.

Kostnader för eventuell teknik tillkommer.

Bokade visningar för:

folkhögskola, universitet/högskola, privata grupper , företagsgrupper*

Introduktion 30 min 500

Visning 40-60min 700

Visning kväll (efter kl 17) och helg 1 500

*privata grupper och företagsgrupper betalar även entré/person 

Periodisk höjning under perioden 1-15 jan 2017 - entré till

Konstmuseet 70 kr, (normalt 50 kr).

På årskorten skall  följande stå: Detta årskort gäller inte på Borås

Konstmuseum under perioden 1 - 15 jan 2017.

2017-03-06



Textilmuseet
Hela Textilmuseet

Heldag endast måndag 20 000

Halvdag endast måndag 10 000

Hörsal 

Heldag 4 000

Halvdag 2 000

Extra timma 800

Inkl. högtalaranläggning, mygga, hörslinga, data/dia-projektor, video, DVD, whiteboard, IT-uppkoppling etc.

Max 60 personer i biosittning.

Studierum/forskarsal

Heldag 1 500

Extra timma 300

Vid hyra av Textilmuseet ingår teknisk personal, konferensrum samt personal för guidningar

och övrigt iordningsställande. Kaffe och mat bokas och intas på The Company café och restaurang.

Till Hörsalen finns ett minikök för självservice.

2017-03-06



Borås Museum
Entréavgifter 

Fri entré under ordinarie öppettid. Vid föreläsningar och andra evenemang kan variationer förekomma.

Larmning extra/tillfälle 300

Guidepriser för bokade grupper

Introduktion 20 minuter 500

Visning 45-60 min 700

Kväll, vardag 1 500

Helger, ej ordinarie öppettid 1 500

Kaffe/fralla vid guidning för grupp (Gästis alt. redskapsbod) (per pers.) 40

Museilektion (skolor ej Borås Stad, max 3 tim) 700

Skolvisningar (skolor ej Borås Stad, max 1,5 tim) 500

Hela museet

Halvdag, vinter eller endast måndag sommarsäsong 5 000

Heldag som ovan 10 000

Kyrkan

Bröllop, dop, begravning ordinarie öppettid  (max 1,5 tim) 2 500

Bröllop etc. extra öppethållande  (max 1,5 tim) 3 500

Museivärd och altarblommor ingår

Hyra kyrkan för andra evenemang per tim 600

Halvdag 2 000

Verkstaden eller Gästis

inkl. projektor, kök och toalett, bord och stolar för workshops etc.

Per timme 400

Halvdag 1 500

Heldag 2 500

Redskapsboden

Per timme 300

Halvdag 500

Heldag 800

Fri lokaltillgång gäller möten för

Hembygdsföreningar D7HKF

Kulturförvaltningen Parkstadens vänner

Kulturnämnden (Borås & Västra Götaland) Slöjd i Väst vid kurser och samverkansprojekt

Textilhistoriska sällskapet

2017-03-06



Borås Kulturskola
Avgifter och hyror kr/termin

Terminsavgift barn/ungdom 300 (*)

Terminsavgift vuxenkör 400 (*)

Terminsavgift vuxen 800 (*)

Instrumenthyra 200 (**)

Fördjupningselev 700

Säljverksamhet 60 minuter/vecka 10 200

(*) De två första lektionerna på ny kurs är fria, därefter debitering.

(**) Om instrumentet inte återlämnas omedelbart efter avsluted kurs

faktureras hela kostnaden för nyköp.

Röda Kvarn

Ordinarievisningar 70
3D-visningar 90

Barnfilmsmatiné

Ordinarievisningar 40
3D-visningar 60

Skolbio

Förskola till Årskurs 9;  kronor per lärare/elev 10
Gymnasiet; kronor per lärare/elev 20

Priser för specialarrangamenang som livesändningar o d varierar.

Rabatthäften

600 kronor för 10 biljetter/filmer.Rabatthäften kan även köpas i Kulturhusets reception.

Kupongen bytes mot biljett i kassan på Röda Kvarn. 

Garanterar ej plats. Gäller ej på 3D-visningar eller eventuella specialarrangemang.

Går ej att byta mot kontanter eller kombinera med andra erbjudanden.
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SKRIVELSE Sida 
1(1) 

 
Linda Andersson, 033-35 76 37 

Datum 
2017-11-06 

Diarienummer 
2017-00174   002 

  
Kulturförvaltningen 

 

 

Förslag till Kulturnämndens delegationsordning 2018 
 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden föreslås godkänna förslag till delegationsordning 2018 för Kulturnämnden i 
enlighet med framförda justeringar.  

 

Bakgrund 
I delegationsordningen 2018 har två tillägg gjorts.  
 
Vid enstaka tillfälliga arrangemang kan kulturchef/verksamhetschef samt enhetschef vid  
Röda Kvarn besluta om avgiften. 
 
Öppettiderna för Kulturförvaltningens verksamheter beslutas av  kulturchef/verksamhet- 
chef.  
 
KULTURNÄMNDEN 
 
 
 
Sara Andersson 
Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 
Kulturchef 

 
 
 
 
Bilagor:  Delegationsordning för Kulturnämnden 2018 
              Delegationsordning för Kulturnämnden 2017 
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DELEGATIONSORDNING 2018 Anmäles till Antagen i Kulturnämnden 2017-11-30 §  

Ärende Beslutsfattare nämnden genom Anvisningar

PERSONAL

 

ANNONSERING AV LEDIG TJÄNST Kulturchef/verksamhetschef/enhetschef Anmäls ej I samråd med HR-funktion

ANSTÄLLNING OCH ENTLEDIGANDE  

Kulturchef Kommunstyrelse     Protokoll Kommunens personalpolitiska riktlinjer gäller

Verksamhetschef Kulturnämnd     Protokoll för samtliga anställningar

Övrig personal (inkl. timanställda) Kulturchef/verksamhetschef/enhetschef     Protokoll I samråd med HR-funktion

LÖNEINPLACERING 

Konstnärlig personal vid teatern Verksamhetschef Anmäls ej I samråd med kulturchef och HR-funktion

Övrig personal (timanställda, vikariat) Kulturchef/verksamhetschef/enhetschef Anmäls ej I samråd med HR-funktion och sedan 

med Personal- och förhandlingsavdelningen

före beslut

UPPSÄGNING AV ARBETSTAGARE P G A Lagen om anställningsskydd 

ARBETSBRIST ELLER AV PERSONLIGA SKÄL Kulturchef Anmäls ej I samråd med HR-funktion

DISCIPLINÅTGÄRD Lagen om anställningsskydd 

Samtliga personalkategorier Kulturchef Anmäls ej I samråd med HR-funktion

OMPLACERING

Samtliga personalkategorier Kulturchef Anmäls ej I samråd med HR-funktion

SEMESTER/AVBRYTANDE AV SEMESTER

TJÄNSTLEDIGHET/AVBRYTANDE AV

TJÄNSTLEDIGHET

Kulturchef Kulturnämndens ordförande Anmäls ej I samråd med HR-funktion

Verksamhetschef Kulturchef Anmäls ej I samråd med HR-funktion

Övrig personal Kulturchef/verksamhetschef/enhetschef Anmäls ej I samråd med HR-funktion

Tjänstledighet vid fackligt uppdrag Kulturchef Anmäls ej Efter tillstyrkan av verksamhetschef och i

samråd med HR-funktion

BEORDRA ÖVERTID/MERTID/FÖRSKJUTEN

ARBETSTID

Kulturchef Kulturnämndens ordförande Anmäls ej

Verksamhetschef Kulturchef Anmäls ej

Övrig personal Kulturchef/verksamhetschef/enhetschef Anmäls ej

Kontroll av "Kom och gå" Kulturchef/verksamhetschef/enhetschef Anmäls ej Kulturchefen har rätt att vidaredelegera till

HR-funktion
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DELEGATIONSORDNING Anmäles till 

Ärende Beslutsfattare nämnden genom Anvisningar

KURSER OCH KONFERENSER 

Kulturchef Kulturnämndens ordförande Anmäls ej

Verksamhetschef Kulturchef Anmäls ej

Övrig personal Kulturchef/verksamhetschef/enhetschef Anmäls ej

Beslut om Kulturnämndens ledamöters deltagande 

i kurser, konferenser och studieresor Kulturnämnden Protokoll

ANORDNA LÄGER OCH BESLUTA OM BIDRAG

FÖR ELEVERS OCH LÄRARES TILLFÄLLIGA

KURSVERKSAMHET Verksamhetschef Anmäls ej

TJÄNSTERESOR

Utanför Norden

Kulturchef Kulturnämndens ordförande Protokoll

Övrig personal Kulturchef Anmäls I samråd med verksamhetschef/enhetschef

ANVÄNDANDE AV EGEN BIL I TJÄNSTEN

Kulturchef Kulturnämndens ordförande Anmäls ej Riktlinjer för resor - Borås Stad antagen av

Verksamhetschef Kulturchef Anmäls ej Kommunfullmäktige 2008-09-08, § 18

Övrig personal Kulturchef/verksamhetschef/enhetschef Anmäls ej

REHABILITERING OCH 

ARBETSMILJÖFRÅGOR 

Samtliga personalkategorier Kulturchef/verksamhetschef/enhetschef Anmäls ej I samråd med kulturchef och HR-funktion

BISYSSLA

Samtliga personalkategorier Kulturchef    Anmäls ej

TILLÄMPA GÄLLANDE SAMVERKANSAVTAL,

FÖRHANDLA SAMT TILLÄMPA MBL Kulturchef/verksamhetschef/enhetschef Anmäls ej

GRATIFIKATION TILL ANSTÄLLDA Kulturchef Anmäls ej
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DELEGATIONSORDNING Anmäles till 

Ärende Beslutsfattare nämnden genom Anvisningar

EKONOMI

"En snabb slant" Kultursekreterare Anmäls Riktlinjer

Arrangemangs- och projektbidrag (Kulturbidrag) Kultursekreterare Anmäls Kulturnämndens riktlinjer. Där sökt belopp

inte överstiger 20 000 kr.

INKÖP

INVESTERINGAR Inom ramen för anvisade anslag.

Inköp för 1 basbelopp eller mer Kulturchef/verksamhetschef/enhetschef    Anmäls ej Förteckning upprättas för respektive 

verksamhet. Till hjälp finns centralt register 

INKÖP AV KONST TILL BORÅS KONSTMUSEUMS Verksamhetschef Information över stöldbegärlig egendom. Ramavtal

SAMLINGAR Förteckning Inom ramen för anvisade anslag.

LOKALER

HYRA AV LOKALER

Med hyrestid på högst 2 år Kulturchef    Protokoll

För längre tid än 2 år Kulturnämnd    Protokoll

UTHYRNING AV VERKSAMHETENS LOKALER Kulturchef/verksamhetschef Anmäls Enligt av Kulturnämnden fastställda riktlinjer 

och taxor. Hyreskontrakt skall upprättas.

Vid längre hyresperioder stäms avtalet av

med Kulturnämndens presidium.

Vid längre förhyrningar avses minst fem

tillfällen i en följd eller under en period om

sammanlagt ett år.

DEPOSITIONER M M

AVTAL OM DEPOSITIONER AV KONSTVERK TILL

BORÅS KONSTMUSEUM I SAMBAND MED

UTSTÄLLNINGAR Verksamhetschef Anmäls  

UTLÅN AV KONSTVERK FRÅN BORÅS KONST- "Utlåningsregler av konstverk till Borås Stads

MUSEUM TILL BORÅS STADS FÖRVALTNINGAR Verksamhetschef Anmäls förvaltningar", Kulturnämndens beslut 

2007-12-06, § 173



Sida 4 av 5
DELEGATIONSORDNING Anmäles till 

Ärende Beslutsfattare nämnden genom Anvisningar

UTLÅN AV KONSTVERK FRÅN BORÅS KONST-

MUSEUM TILL ANDRA ÄN BORÅS STADS

FÖRVALTNINGAR Verksamhetschef Anmäls

AVTAL OM DEPOSITIONER AV FÖREMÅL OCH 

ARKIVDEPOSITIONER TILL BORÅS MUSEUM 

OCH TEXTILMUSEET Verksamhetschef Anmäls

UTLÅN AV FÖREMÅL FRÅN BORÅS Verksamhetschef Anmäls

MUSEUM OCH TEXTILMUSEET

MOTTAGANDE AV MUSEIFÖREMÅL, FOTON OCH Information i I enlighet med fastställt reglemente  

ARKIVALIER Verksamhetschef årsredovisningen

KULTURARRANGEMANG

MUSIKARRANGEMANG Verksamhetschef Information

UTSTÄLLNINGAR OCH PROGRAMVERKSAMHET

VID MUSEERNA Verksamhetschef Information

KULTURARRANGEMANG I KULTURHUSET Kulturchef/kultursekreterare Information

PROGRAM OCH UTSTÄLLNINGSVERKSAMHET

VID BIBLIOTEKEN I BORÅS Verksamhetschef/enhetschef Information

VAL AV REPERTOAR INKLUSIVE GÄSTSPEL

VID BORÅS STADSTEATER Verksamhetschef Information

PROGRAM VID RÖDA KVARN Kultursekreterare Information

FÖRSÄLJNING AV TEATERFÖRESTÄLLNINGAR Verksamhetschef Information
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DELEGATIONSORDNING Anmäles till 

Ärende Beslutsfattare nämnden genom Anvisningar

ÖVRIGT

PRÖVNING ENLIGT TRYCKFRIHETSFÖRORDNING

OCH SEKRETESSLAG AV FRÅGOR OM UT-

LÄMNANDE AV HANDLINGAR Kulturchef/verksamhetschef    Anmäls Tryckfrihetsförordningen 2:14

STIPENDIER TILL KULTURSKOLANS ELEVER Verksamhetschef Förteckning

UPPLÅTELSE AV REKLAMUTRYMME I MINDRE

OMFATTNING VID NÄMNDENS VERKSAMHETER Verksamhetschef    Anmäls ej

INGÅ AVTAL OM SPONSRING ELLER LIKNANDE Kulturchef/verksamhetschef    Protokoll Efter samråd med presidiet

FRÅGOR RÖRANDE BARN- OCH UNGDOMS-

KULTUR Kultursekreterare Information

FRÅGOR RÖRANDE KONSTNÄRLIG UTSMYCK-

NING OCH GESTALTNING AV OFFENTLIGA

PLATSER SAMT BYGGNADER I FÖREKOM-

MANDE FALL OCKSÅ BOSTADSFASTIGHETER Verksamhetschef Information Inom ramen för anvisat anslag

PRISJUSTERINGAR VID ENSTAKA TILLFÄLLIGA Kulturchef/verksamhetschef samt Anmäls

ARRANGEMANG enhetschef vid Röda Kvarn

JUSTERING AV BILJETTPRISER VID SÄRSKILDA

ARRANGEMANG PÅ RÖDA KVARN Kulturchef Information

BESLUT I ÄRENDEN SOM ÄR SÅ BRÅDSKANDE Kulturnämndens ordförande med vice  

ATT NÄMNDENS BESLUT INTE KAN AVVAKTAS ordförande som ersättare    Protokoll

ÖPPETTIDER I KULTURFÖRVALTNINGEN Kulturchef/verksamhetschef Anmäls
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DELEGATIONSORDNING Anmäles till Antagen i Kulturnämnden 2017-04-20 § 86 

Ärende Beslutsfattare nämnden genom Anvisningar

PERSONAL
 
ANNONSERING AV LEDIG TJÄNST Kulturchef/verksamhetschef/enhetschef Anmäls ej I samråd med HR-funktion

ANSTÄLLNING OCH ENTLEDIGANDE  
Kulturchef Kommunstyrelse     Protokoll Kommunens personalpolitiska riktlinjer gäller
Verksamhetschef Kulturnämnd     Protokoll för samtliga anställningar
Övrig personal (inkl. timanställda) Kulturchef/verksamhetschef/enhetschef     Protokoll I samråd med HR-funktion

LÖNEINPLACERING 
Konstnärlig personal vid teatern Verksamhetschef Anmäls ej I samråd med kulturchef och HR-funktion
Övrig personal (timanställda, vikariat) Kulturchef/verksamhetschef/enhetschef Anmäls ej I samråd med HR-funktion och sedan 

med Personal- och förhandlingsavdelningen
före beslut

UPPSÄGNING AV ARBETSTAGARE P G A Lagen om anställningsskydd 
ARBETSBRIST ELLER AV PERSONLIGA SKÄL Kulturchef Anmäls ej I samråd med HR-funktion

DISCIPLINÅTGÄRD Lagen om anställningsskydd 
Samtliga personalkategorier Kulturchef Anmäls ej I samråd med HR-funktion

OMPLACERING
Samtliga personalkategorier Kulturchef Anmäls ej I samråd med HR-funktion

SEMESTER/AVBRYTANDE AV SEMESTER
TJÄNSTLEDIGHET/AVBRYTANDE AV
TJÄNSTLEDIGHET
Kulturchef Kulturnämndens ordförande Anmäls ej I samråd med HR-funktion
Verksamhetschef Kulturchef Anmäls ej I samråd med HR-funktion
Övrig personal Kulturchef/verksamhetschef/enhetschef Anmäls ej I samråd med HR-funktion
Tjänstledighet vid fackligt uppdrag Kulturchef Anmäls ej Efter tillstyrkan av verksamhetschef och i

samråd med HR-funktion
BEORDRA ÖVERTID/MERTID/FÖRSKJUTEN
ARBETSTID
Kulturchef Kulturnämndens ordförande Anmäls ej
Verksamhetschef Kulturchef Anmäls ej
Övrig personal Kulturchef/verksamhetschef/enhetschef Anmäls ej
Kontroll av "Kom och gå" Kulturchef/verksamhetschef/enhetschef Anmäls ej Kulturchefen har rätt att vidaredelegera till

HR-funktion
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KURSER OCH KONFERENSER 
Kulturchef Kulturnämndens ordförande Anmäls ej
Verksamhetschef Kulturchef Anmäls ej
Övrig personal Kulturchef/verksamhetschef/enhetschef Anmäls ej
Beslut om Kulturnämndens ledamöters deltagande 
i kurser, konferenser och studieresor Kulturnämnden Protokoll

ANORDNA LÄGER OCH BESLUTA OM BIDRAG
FÖR ELEVERS OCH LÄRARES TILLFÄLLIGA
KURSVERKSAMHET Verksamhetschef Anmäls ej

TJÄNSTERESOR
Utanför Norden
Kulturchef Kulturnämndens ordförande Protokoll
Övrig personal Kulturchef Anmäls I samråd med verksamhetschef/enhetschef

ANVÄNDANDE AV EGEN BIL I TJÄNSTEN
Kulturchef Kulturnämndens ordförande Anmäls ej Riktlinjer för resor - Borås Stad antagen av
Verksamhetschef Kulturchef Anmäls ej Kommunfullmäktige 2008-09-08, § 18
Övrig personal Kulturchef/verksamhetschef/enhetschef Anmäls ej

REHABILITERING OCH 
ARBETSMILJÖFRÅGOR 
Samtliga personalkategorier Kulturchef/verksamhetschef/enhetschef Anmäls ej I samråd med kulturchef och HR-funktion

BISYSSLA
Samtliga personalkategorier Kulturchef    Anmäls ej

TILLÄMPA GÄLLANDE SAMVERKANSAVTAL,
FÖRHANDLA SAMT TILLÄMPA MBL Kulturchef/verksamhetschef/enhetschef Anmäls ej

GRATIFIKATION TILL ANSTÄLLDA Kulturchef Anmäls ej
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EKONOMI

"En snabb slant" Kultursekreterare Anmäls Riktlinjer
Arrangemangs- och projektbidrag (Kulturbidrag) Kultursekreterare Anmäls Kulturnämndens riktlinjer. Där sökt belopp

inte överstiger 20 000 kr.

INKÖP

INVESTERINGAR Inom ramen för anvisade anslag.
Inköp för 1 basbelopp eller mer Kulturchef/verksamhetschef/enhetschef    Anmäls ej Förteckning upprättas för respektive 

verksamhet. Till hjälp finns centralt register 
INKÖP AV KONST TILL BORÅS KONSTMUSEUMS Verksamhetschef Information över stöldbegärlig egendom. Ramavtal
SAMLINGAR Förteckning Inom ramen för anvisade anslag.

LOKALER

HYRA AV LOKALER
Med hyrestid på högst 2 år Kulturchef    Protokoll
För längre tid än 2 år Kulturnämnd    Protokoll

UTHYRNING AV VERKSAMHETENS LOKALER Kulturchef/verksamhetschef Anmäls Enligt av Kulturnämnden fastställda riktlinjer 
och taxor. Hyreskontrakt skall upprättas.
Vid längre hyresperioder stäms avtalet av
med Kulturnämndens presidium.
Vid längre förhyrningar avses minst fem
tillfällen i en följd eller under en period om
sammanlagt ett år.

DEPOSITIONER M M

AVTAL OM DEPOSITIONER AV KONSTVERK TILL
BORÅS KONSTMUSEUM I SAMBAND MED
UTSTÄLLNINGAR Verksamhetschef Anmäls  

UTLÅN AV KONSTVERK FRÅN BORÅS KONST- "Utlåningsregler av konstverk till Borås Stads
MUSEUM TILL BORÅS STADS FÖRVALTNINGAR Verksamhetschef Anmäls förvaltningar", Kulturnämndens beslut 

2007-12-06, § 173
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UTLÅN AV KONSTVERK FRÅN BORÅS KONST-
MUSEUM TILL ANDRA ÄN BORÅS STADS
FÖRVALTNINGAR Verksamhetschef Anmäls

AVTAL OM DEPOSITIONER AV FÖREMÅL OCH 
ARKIVDEPOSITIONER TILL BORÅS MUSEUM 
OCH TEXTILMUSEET Verksamhetschef Anmäls

UTLÅN AV FÖREMÅL FRÅN BORÅS Verksamhetschef Anmäls
MUSEUM OCH TEXTILMUSEET

MOTTAGANDE AV MUSEIFÖREMÅL, FOTON OCH Information i I enlighet med fastställt reglemente  
ARKIVALIER Verksamhetschef årsredovisningen

KULTURARRANGEMANG

MUSIKARRANGEMANG Verksamhetschef Information

UTSTÄLLNINGAR OCH PROGRAMVERKSAMHET
VID MUSEERNA Verksamhetschef Information

KULTURARRANGEMANG I KULTURHUSET Kulturchef/kultursekreterare Information

PROGRAM OCH UTSTÄLLNINGSVERKSAMHET
VID BIBLIOTEKEN I BORÅS Verksamhetschef/enhetschef Information

VAL AV REPERTOAR INKLUSIVE GÄSTSPEL
VID BORÅS STADSTEATER Verksamhetschef Information

PROGRAM VID RÖDA KVARN Kultursekreterare Information

FÖRSÄLJNING AV TEATERFÖRESTÄLLNINGAR Verksamhetschef Information
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ÖVRIGT

PRÖVNING ENLIGT TRYCKFRIHETSFÖRORDNING
OCH SEKRETESSLAG AV FRÅGOR OM UT-
LÄMNANDE AV HANDLINGAR Kulturchef/verksamhetschef    Anmäls Tryckfrihetsförordningen 2:14

STIPENDIER TILL KULTURSKOLANS ELEVER Verksamhetschef Förteckning

UPPLÅTELSE AV REKLAMUTRYMME I MINDRE
OMFATTNING VID NÄMNDENS VERKSAMHETER Verksamhetschef    Anmäls ej

INGÅ AVTAL OM SPONSRING ELLER LIKNANDE Kulturchef/verksamhetschef    Protokoll Efter samråd med presidiet

FRÅGOR RÖRANDE BARN- OCH UNGDOMS-
KULTUR Kultursekreterare Information

FRÅGOR RÖRANDE KONSTNÄRLIG UTSMYCK-
NING OCH GESTALTNING AV OFFENTLIGA
PLATSER SAMT BYGGNADER I FÖREKOM-
MANDE FALL OCKSÅ BOSTADSFASTIGHETER Verksamhetschef Information Inom ramen för anvisat anslag

TILLFÄLLIGA PRISJUSTERINGAR Kulturnämndens ordförande    Protokoll

JUSTERING AV BILJETTPRISER VID SÄRSKILDA
ARRANGEMANG PÅ RÖDA KVARN Kulturchef Information

BESLUT I ÄRENDEN SOM ÄR SÅ BRÅDSKANDE Kulturnämndens ordförande med vice  
ATT NÄMNDENS BESLUT INTE KAN AVVAKTAS ordförande som ersättare    Protokoll



 2017-11-06   Dnr 2017-00175  006    1 (1) 
  
Maria Antonsson, 033-35 76 76 
 
 
  
 Kulturnämnden 

Förslag till Sammanträdesdagar 2018      
 
Månad        Handlingar       Presidium     FSG     Kulturnämnd   
                    senast                x)      xx)     xxx) 
 
Januari          180108     180115     180122     180129 
 
Februari        180205     180212     180219     180226                                     
 
Mars  180305 180312  180319           180326 
 
April        180326 180409           180416           180423                  
  
Maj               180423  180507           180514           180521        
                        
Juni               180518     180528           180604           180611   
 
Juli          - - - -                           
                
Augusti  180806  180813             180820          180827 
          
September   180903 180910              180917          180924   
     
Oktober      181001 181008              181015          181022 
          
November   181029      181105              181112          181119   
  
December    181126 181203              181210          181217  
 
Kulturstipendium och kulturbelöning kommer att delas ut 11 juni 2018. 
 
x)                   kl. 14.00   
xx) kl. 08.15   
xxx) kl. 17.00  (om inte annat anges i kallelsen) 
 
Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden föreslås fastställa nämndens sammanträdesdagar för 2018 enligt ovanstående. 
 
KULTURNÄMNDEN 
 
Sara Andersson     
Ordförande    
   Eva-Lotta Franzén 
   Kulturchef  
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