
Riskanalys - Intern kontroll - 2022 (Kulturnämnden) 
 

Steg 1 Riskanalys – risker i Kulturnämnden 

• Vilka risker ser vi utifrån våra mål och vårt reglemente? 

• Vilka risker finns kopplat till uppdraget som förtroendevald? 

• Vilka risker kan ni se utifrån ett medborgarperspektiv (ex. jämställdhetsperspektivet, barns perspektiv)? 

 

Steg 2 Intern kontrollplan – risker som ska med in planen beskrivs 

• Lägg till kontrollmoment, ange kontrollmetod, ange kontrollfrekvens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Steg 1 Riskanalys                       Steg 2 Intern kontroll 

Risker över 9 tas med till Intern kontrollplan              Hur kontrolleras risken? Kontrollmoment, metod och frekvens 

Exempel text i blått 

Verksamhet 
/ Process 

Riskbild Beskrivning Konsek
vens 

Sannoli
khet 

Summa
Till plan 

Ja/Nej 

 Kontrollmoment 

(VAD ska kontrolleras?) 

Kontrollmetod 

(HUR ska det 
kontrolleras?) 

Kontrollfrekvens 

(NÄR ska det 
kontrolleras?) 

 

 

 

 

Uppdrag i KuN Risk att Kulturnämndens 
uppdrag att bevara och förmedla 
kulturarvet inte kan genomföras 
fullt ut då resurserna är för små 

3 3 9 

Ja 

 Genomförda och 
planerade insatser  

Uppföljning av antalet 
insatser genom 
rapportering 

Varje tertial 

 

 

 

 

 

Information Bristande information till 
nämndsledamöter 

3 3 9 

Ja 

 Kontroll av 
handlingar och 
utskick 

Genomgång av att 
utskickade handlingar 
kommit fram 

Varje nämndsmöte 

 

 

 

 

 

 Externa uppdrag 
genomför inte  

 Risk att externa aktörer inte 
genomför sina uppdrag  

3 2 6 

Nej 

    

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

         



Verksamhet 
/ Process 

Riskbild Beskrivning Konsek
vens 

Sannoli
khet 

Summa
Till plan 

Ja/Nej 

 Kontrollmoment 

(VAD ska kontrolleras?) 

Kontrollmetod 

(HUR ska det 
kontrolleras?) 

Kontrollfrekvens 

(NÄR ska det 
kontrolleras?) 
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Evelina Lövnord Datum Diarienummer 
Handläggare 2021-04-19 2020-00181 1.1.3.0 
033 357676   

 
 
 

 

Redovisning av delegationsbeslut inför Kulturnämndens sammanträde 
19 april 2021 

 
Det föreligger inga delegationsbeslut. 

KULTURNÄMNDEN 
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Evelina Lövnord    Datum      Diarienummer 
Handläggare    2021-04-19         2021-00030 2.1.2.1   
033 357676 
  

 
Redovisning av anmälningsärenden inför Kulturnämndens sammanträde  
19 april 2021 

 
Diarienummer: 
2019-00075  
Samhällsbyggnadsnämnden: Underrättelse inför antagande av detaljplan för Hestra, Torpa 
Hestra 4:4 m.fl., Borås Stad 
 
2019-00075  
Samhällsbyggnadsnämnden: Granskningsutlåtande 2 Torpa Hestra 4:4 m.fl., Borås Stad 
 
2019-00107  
Beslut från Lokalförsörjningsnämnden 2021-03-23, § 42, Nyförhyrning Sjöbohuset 
 
2019-00107  
Skrivelse Lokalförsörjningsnämnden, Nyförhyrning Sjöbohuset 
 
2019-00107  
Protokollsanteckning från M-KD, Nyförhyrning Sjöbohuset 
 
2019-00107  
Skrivelse Mötesplats Sjöbo renovering och tillbyggnad, Fritids- och folkhälsonämnden 
2020-06-15 
 
2019-00107  
Avtalsförslag nytt hyresavtal, Sjöbohuset 
 
2019-00107  
Ritningar Sjöbohuset 
 
2020-00090  
Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-25  § 50, Tilläggsbudget 2021 
 
2020-00090  
Tilläggsbudget 2021 Kommunfullmäktigeskrivelse 
 
2020-00090  
Alternativt förslag, M + KD, Tilläggsbudget 
 
2020-00090   
Alternativt förslag, SD, Tilläggsbudget 
 
2020-00090  
Handlingar för ärende, Skolverket 
 
 
 



  

 
2020-00090  
Handlingar för ärende, framställan från GVUN 2020-12-22 
 
2020-00148  
Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-25 § 40, Informationssäkerhetspolicy Borås Stad 
 
2020-00148  
Informationssäkerhetspolicy i Borås Stad, skrivelse 
 
2020-00148  
Informationssäkerhetspolicy Borås stad 
 
2020-00166  
Kommunstyrelsens beslut 2021-02-08 § 57, Ansökan om stöd från hembygdsföreningarna 
i Borås Stad 
 
2020-00166  
Skrivelse kommunstyrelsen, Ansökan om stöd från Hembygdsföreningarna i Borås Stad 
 
2020-00166  
Ansökan av stöd för 2020 från Borås Hembygdskrets 
 
2021-00014  
Kulturförvaltningen: Protokoll FSG 210413, sänds ut senare 
 
2021-00045  
Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-25 § 38, Attestregler Borås Stad 
 
2021-00045  
Attestregler Borås Stad, skrivelse 
 
2021-00045  
Attestregler Borås Stad 2020-12-22 
 
2021-00045  
Attestreglemente 
 
2021-00051  
Kommunstyrelsens beslut 2021-03-08, § 99, Tillsättning av förvaltningschef till 
Kulturförvaltningen 
 
2021-00054  
Beslut från Miljö- och konsumentnämnden, § 58, Miljömålsuppföljning T3 2020, Borås 
Stad 
 
2021-00054  
Bilaga - Tjänsteutlåtande Miljömålsuppföljning T3 2020 
 
2021-00054  
Bilaga - skrivelse 
 
 
KULTURNÄMNDEN 
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Evelina Lövnord    Datum      Diarienummer 
Handläggare    2021-04-19         2020-00180 2.1.2.1   
033 357676 
  

 
Inkomna och avgivna skrivelser inför Kulturnämndens sammanträde  
19 april 2021 

 
Diarienummer: 
2018-00137  
Kulturförvaltningen: Ansökan till Sparbanksstiftelsen Sjuhärad avseende förstudie för 
populärmusikscen i Borås 
 
2018-00137  
Kulturförvaltningen: Ansökan, Förstudie för en populärmusikscen i Borås, till 
Koncernavdelningen Kultur, VGR 
 
2018-00137  
Kulturförvaltningen: Bilaga till ansökan om Förstudie för en populärmusikscen i Borås, till 
Koncernavdelningen Kultur, VGR  
 
2020-00051  
Uppdatering och ändring av projektet Träna svenska med sång 
 
2021-00004  
Kulturförvaltningen: Samarbetsavtal mellan Förvaltningen för kulturutveckling och Borås 
Stadsbibliotek avseende AIR Litteratur bibliotek 2021  
 
2021-00009  
Kulturförvaltningen: Danslyftet 2021-2022, 2021-03-19 
 
2021-00009  
Kulturförvaltningen: Delredovisning, Danslyftet Borås 2020  
 
2021-00022  
Länsstyrelsen: Följebrev ang. förlängning av regionala rekommendationer inklusive ändring 
gällande skolor, VGR 
 
2021-00022  
Länsstyrelsen: Förlängning av regionala rekommendationer inklusive ändring gällande 
skolor, VGR 
 
2021-00041  
Kulturförvaltningen: Svar från kulturskolechef till vårdnadshavare ang. förfrågan gällande 
kursavgift för Kulturskolan 
 
2021-00041  
Kulturförvaltningen: Fråga och svar angående bestridande av faktura Kulturskolan 
 
2021-00050  
Kulturförvaltningen: Ansökan till Statens Kulturråd om läsfrämjande 
 
 



  

2021-00050  
Kulturförvaltningen: Bilaga till ansökan om att främja läsande, Handlingsplan för 
Biblioteken 2021-2023 
 
2021-00050  
Kulturförvaltningen: Bilaga till ansökan om medel till att främja läsande, Bokäventyr 
 
2021-00053  
Miljöförvaltningen: Information om Klimatavgift för 2022 
 
 
KULTURNÄMNDEN 



 

 

Kulturnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kulturkontoret, P A Halls 
Terrass 2 

Hemsida 

boras.se 
E-post 

kultur@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Markus Liljedahl 
Handläggare 
033 357629 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-04-19 
Instans 

Kulturnämnden 
Dnr KUN 2021-00004 1.2.4.1 
 

  

 

Budgetuppföljning till och med mars 2021 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden godkänner budgetuppföljning till och med mars 2021.        

Sammanfattning 

Kulturförvaltningens prognos för helåret är +750 tkr. Prognosavvikelserna är 
indelade i ej coronaavvikelser och coronaavvikelser. För varje verksamhet som 
har en negativ prognostiserad avvikelse finns en beskriven åtgärd för att komma 
till rätta med avvikelsen framöver.       

Beslutsunderlag 

1. Budgetuppföljning till och med mars 2021.                

Samverkan 

FSG 2021-04-13. 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 

 



 

10-dagars 2021-03  

Kulturnämnden 

 

 

 

 

Ekonomisk redovisning 

  2020 2021     

 
Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Nämndbudget Periodiserad 
nettobudget 

Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Avvikelse Prognos
avvikelse 

Kulturnämnden 220 861 215 179 36  

Kulturadministration 2 503 9 697 2 424 2 436 -12  

Biblioteksverksamhet 11 432 53 345 13 336 9 541 3 795  

Museiverksamhet 6 432 22 954 5 739 4 452 1 287 -300 

Konst och utställningsverksamhet 3 479 10 851 2 713 2 710 3  

Teaterverksamhet 5 317 26 349 6 587 3 450 3 137  

Publika möten 8 691 16 080 8 696 7 876 820  

Kulturskolan 8 005 38 509 9 627 8 349 1 278 -850 

Skolbibliotek 2 151 9 454 2 363 2 229 134  

Buffert  1 900 475 0 475 1 900 

Verksamhetens nettokostnader 48 230 190 000 52 175 41 222 10 953 750 

Kommunbidrag 50 726 190 000 52 175 52 175   

Resultat jfr med kommunbidrag 2 496 0 0 10 953  750 

Godkänt ianspråktagande av ack. resultat       

Godkända "öronmärkta" projekt       

Resultat jfr med tillgängliga medel 2 496   10 953  750 

Verksamhetsmått 

Biblioteksverksamhet 

Verksamhetsmått Budget 2021 
Årsutfall Mar 

2021 
Utfall Mar 2020 Utfall Feb 2021 Utfall Mar 2021 

Antal medialån biblioteken i Borås 900 000 169 971 77 223 60 460 70 885 

Antal besökare biblioteken i Borås 650 000 54 682 51 501 19 203 24 138 

Museiverksamhet och kulturminnesvård 

Verksamhetsmått Budget 2021 
Årsutfall Mar 

2021 
Utfall Mar 2020 Utfall Feb 2021 Utfall Mar 2021 

Antal besökare Borås museum 25 000 463 146 45 129 

Antal besökare Textilmuseet 55 000 8 065 4 069 3 867 4 158 

Textilmuseets besökare i mars 4 158 personer består av We Knit på stan samt inne på museet. 

Konst och utställningsverksamhet 

Verksamhetsmått Budget 2021 
Årsutfall Mar 

2021 
Utfall Mar 2020 Utfall Feb 2021 Utfall Mar 2021 

Antal besökare Konstmuseet 25 000 1 748 2 778 762 523 

Antal besökare på visningar 
Skulpturbiennalen 

2 000 0 0 0 0 

Antal besökare på visningar No Limit 
streetartfestival 

300 0 0 0 0 



 

10-dagars 2021-03  

Kulturnämnden 

 
Teaterverksamhet 

Verksamhetsmått Budget 2021 
Årsutfall Mar 

2021 
Utfall Mar 2020 Utfall Feb 2021 Utfall Mar 2021 

Antal besökare Stadsteatern 15 000 0 783 0 0 

Antal streams av teaterföreställningar i mars = 248 st 
Antal lyssningar på podden i mars = 110 st 

Kulturskola 

Verksamhetsmått Budget 2021 
Årsutfall Mar 

2021 
Utfall Mar 2020 Utfall Feb 2021 Utfall Mar 2021 

Antal elever Kulturskolan 2 500  6 770 2 100 2 080 

Filmverksamhet 

Verksamhetsmått Budget 2021 
Årsutfall Mar 

2021 
Utfall Mar 2020 Utfall Feb 2021 Utfall Mar 2021 

Antal besökare Röda Kvarn 11 500 393 991 164 189 

Kulturhuset 

Verksamhetsmått Budget 2021 
Årsutfall Mar 

2021 
Utfall Mar 2020 Utfall Feb 2021 Utfall Mar 2021 

Antal besökare Kulturhuset 330 000 16 656 26 748 5 560 7 967 

Kommentarer 

Prognos för helåret  

Resultatanalys 

Kulturförvaltningens prognos för helåret är + 750 tkr. 

Prognosavvikelserna är indelade i ej coronaavvikelser och coronaavvikelser. 

Åtgärdsplan för ej coronaavvikelser 
För varje verksamhet som har en negativ prognostiserad avvikelse finns en beskriven åtgärd för att komma till rätta med 
avvikelsen framöver. 

  

Ej coronaavvikelser 

De kulturhistoriska museerna 
-150 tkr, lägre intäkter på grund av fritt inträde under Konstbiennalen. Enlig beslut i Kulturnämnden. 
Åtgärd: Verksamheten ska försöka att hitta andra finansieringsformer. 

  

Kulturskolan 
-850 tkr är Kulturskolans prognosticerade underskott på grund av lägre intäkter samt för stora personalkostnader. 
Åtgärd: En genomlysning av verksamheten har gjorts med förslag på åtgärder som kulturnämnden ska ta ställning till. Målet 
är att verksamheten ska komma i ekonomisk balans under 2022. 

  

Buffert 
+1 900 tkr är avsatta för oförutsedda händelser under året. 

  

  

Coronaavvikelser 

De kulturhistoriska museerna 
-150 tkr, lägre intäkter på grund av färre besökare på Textilmuseet.  

  



 

 

Kulturnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kulturkontoret, P A Halls 
Terrass 2 

Hemsida 

boras.se 
E-post 

kultur@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Maria Zetterström Tuvegran 
Handläggare 
033 357637 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-04-19 
Instans 

Kulturnämnden 
Dnr KUN 2021-00027 1.1.3.1 
 

  

 

Svar på remiss - Program mot hedersrelaterat våld och 

förtryck 2021-2024  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden tillstyrker Program mot hedersrelaterat våld och förtryck 2021-

2024 och översänder beslutet till Arbetslivsnämnden.   

Sammanfattning 

Arbetslivsnämnden har ombett Kulturnämnden att yttra sig avseende Program 

mot hedersrelaterat våld och förtryck 2021-2024. För revidering och 

uppföljning ansvarar Arbetslivsnämnden.  

 

Program mot hedersrelaterat våld och förtryck 2021-2024 syftar till att 

förebygga hedersrelaterat våld och förtryck i Borås Stad. Målsättningen är att 

utveckla och kvalitetssäkra stadens arbete så att utsatta får det stöd som de 

behöver. För att detta ska kunna ske är en förutsättning att kunskapen om 

hedersrelaterat våld och förtryck fördjupas bland yrkesverksamma och att 

samverkan mellan nämnderna/förvaltningarna säkerställs i syfte att 

kvalitetssäkra arbetet med hedersutsatta. Kommunstyrelsen, Förskolenämnden, 

Grundskolenämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Fritids- och 

folkhälsonämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden och 

Arbetslivsnämnden ska med stöd av Arbetslivsförvaltningen samverka med 

nämnder och förvaltningar, däribland Kulturnämnden.  

 

Verksamheternas uppdrag enligt programmet är att öka kunskapen hos alla 

personal, genom medverkan i en grundutbildning som Arbetslivsförvaltningen 

kommer erbjuda, att arbeta rättighetsbaserat och att öka tillgängligheten inom 

området genom att rikta kommunikationen till utsatta och yrkesverksamma.  

Kulturnämnden anser att Program mot hedersrelaterat våld och förtryck 2021-

2024 är tydligt med konkreta uppdrag. Kulturnämnden tillstyrker Program för 

hedersrelaterat våld och förtryck 2021-2024.               

Beslutsunderlag 

1. Remiss – Program för hedersrelaterat våld och förtryck 

Samverkan 

FSG 2021-04-13. 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

Beslutet expedieras till 

1. Arbetslivsnämnden 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 

 



 

 

Arbetslivsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Österlånggatan 72 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

arbetsliv@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

 

MISSIV 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-02-03 
Instans 

Arbetslivsnämnden 
Dnr ALN 2021-00004 1.1.3.1 

  

 

 

Remiss: Program mot hedersrelaterat våld och förtryck 

2021-2024 

 

Remissinstanser 

1. Fritids- & folkhälsonämnden 

2. Förskolenämnden 

3. Grundskolenämnden 

4. Gymnasie- & vuxenutbildningsnämnden 

5. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

6. Kulturnämnden 

7. Lokalförsörjningsnämnden 

8. Miljö- & konsumentnämnden 

9. Samhällsbyggnadsnämnden 

10. Servicenämnden 

11. Sociala omsorgsnämnden 

12. Tekniska nämnden 

13. Vård- & äldrenämnden 

14. Kommunfullmäktiges beredningsgrupp för medborgarinflytande 

Remissvaren ska ha kommit in till Arbetslivsnämnden senast den 2021-04-30. 

Remissvaren skickas i elektronisk form till ALN.diarium@boras.se. 

Ange diarienummer ALN 2021-00004 och remissinstansens namn i 

ämnesraden på e-postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 

kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 

ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Arbetslivsnämnden. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda 

yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 

nämndens/styrelsens beslut. 



Borås Stad 
  Sida 
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Lennart Gustavsson 
Handläggare 
033-35 33 98



 

 

Arbetslivsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Österlånggatan 72 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

arbetsliv@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Lennart Gustavsson 
Handläggare 
033-35 33 98 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-01-26 
Instans 

Arbetslivsnämnden 
Dnr ALN 2021-00004 1.1.3.1 
 

  

 

Program mot hedersrelaterat våld och förtryck 2021-

2024 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden godkänner Program mot hedersrelaterat våld och förtryck 

2021-2022 i sin helhet och sänder ut programmet på remiss till samtliga 

nämnder och kommunfullmäktiges beredningsgrupp för medborgarinflytande.        

Ärendet i sin helhet 

Under hösten 2020 har Borås Stads Program mot hedersrelaterat våld och 

förtryck utarbetats (se bilaga). 

 

Det övergripande syftet med programmet är att förebygga hedersrelaterat våld 

och förtryck i Borås Stad. Detta ska göras genom att utveckla och kvalitetssäkra 

stadens arbete så att utsatta får det stöd och skydd som de behöver för att leva 

ett liv fritt från våld och förtryck och som är förenligt med svensk lagstiftning 

och de mänskliga rättigheterna. För att målet ska uppnås ska:   

1. Kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck stärkas bland alla 

yrkesverksamma i Borås Stad som arbetar på operativ och strategisk 

nivå med människor.  

2. Samverkan mellan nämnderna/förvaltningarna ska säkerställas i syfte att 

kvalitetssäkra arbetet med hedersutsatta i Borås Stad.  

 

Ytterst kommer Arbetslivsförvaltningen att ansvara för programmet och dess 

uppföljning.  

Arbetslivsnämnden föreslås godkänna programmet som helhet samt besluta att 

programmet sänds på remiss till samtliga nämnder och kommunfullmäktiges 

beredningsgrupp för medborgarinflytande.              

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Program mot hedersrelaterat våld och förtryck.                               

Samverkan 

Förvaltningens samverkansgrupp (FSG). 



Borås Stad 
  Sida 
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Beslutet expedieras till 

1. Samtliga nämnder. 

 

 

 

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Program mot 

hedersrelaterat våld och 

förtryck 

 2021-2024 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställt av:  

Datum: xxxx-xx-xx (blir datumet i Kf) 

För revidering ansvarar: Arbetslivsnämnden 

För eventuell uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Arbetslivsnämnden 

Dnr: 2021-00004 

Dokumentet gäller för: Arbetslivsnämnden Förskolenämnden, Grundskolenämnden,  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, och  

Individ- och familjeomsorgsnämnden  

Dokumentet gäller till och med: 2024 

  



Inledning 
I Borås Stad används regeringens definition av hedersrelaterat våld och förtryck formulerad i 

propositionen 2019/20:131 Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet som innefattar begränsningen 

av främst flickor och kvinnor men även pojkar och mäns liv samt påtryckningar och våld som 

syftar till att upprätthålla familjens kontroll över individen. Det är kopplat till en uppsättning 

normer om våldsanvändning (våldsnormer) och uppfattning om oskuld (oskuldsnormer) som 

bygger på patriarkala och/eller heteronormativa föreställningar.  

 

Utmärkande för det hedersrelaterade våldet och förtrycket är att det utförs kollektivt. Det sker ofta 

inom en familj och/eller släkt. Individens egna intressen och handlingar anses vara underordnat 

familjens eller släktens intressen och individens relationer och sexualitet är en angelägenhet för hela 

familjen. Om individens handlingar inte ligger i linje med normerna anses det kunna påverka 

familjens anseende. Således innefattar hedersnormerna uppfattningar om att bland annat familjens 

rykte och anseende är nära sammanhängt med de kvinnliga familjemedlemmarnas kyskhet och 

oskuld och ”deras faktiska och påstådda beteende i förhållande till dessa ideal.” Individer som 

försöker att bryta normerna kan råka ut allvarliga konsekvenser av familjen och/eller släkten.  

 

I hederskontexten är det ofta männen som bestämmer men även kvinnor kan utöva förtrycket. 

Även pojkar och unga män kan vara utsatta för hot och olika former av kontroll samt 

äktenskapstvång. Pojkar förväntas i stor utsträckning bevaka och kontrollera sina kvinnliga 

släktingar.  Således kan ett offer även ha rollen som förövare beroende på kontexten. 

Begränsningarna kan innefatta vilken klädsel man får ha på sig, vem man får umgås med och/eller 

ens rörelsefrihet till att man inte får välja utbildning, arbete, vem man får gifta sig med eller om 

äktenskapsskillnad. Konsekvenserna av detta är många. Bland annat kan det leda till psykiska och 

somatiska besvär som stress, huvudvärk, ont i magen, sömnsvårigheter och nedstämdhet. 

Barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av kvinnor och flickor kan också räknas som 

företeelser utmärkande för hedersrelaterat våld och förtryck. HBTQ-personer och personer med 

intellektuella funktionsnedsättningar är grupper som anses vara särskilt utsatta inom 

hederskontexten. 

Syfte och mål 
Det övergripande syftet med programmet är att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck i 

Borås Stad. Detta ska göras genom att utveckla och kvalitetssäkra stadens arbete så att utsatta får 

det stöd och skydd som de behöver för att leva ett liv fritt från våld och förtryck och som är 

förenligt med svensk lagstiftning och de mänskliga rättigheterna. För att målet ska uppnås ska:   

1. Kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck stärkas bland alla yrkesverksamma i 

Borås Stad som arbetar på operativ och strategisk nivå med människor.  

2. Samverkan mellan nämnderna/förvaltningarna ska säkerställas i syfte att kvalitetssäkra 

arbetet med hedersutsatta i Borås Stad.  



Verksamheternas uppdrag 
För att förhindra att individer utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck är det centralt att ha 

kännedom om det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryckssätt och underliggande 

mekanismer. Det förutsätter att verksamheter som kommer i kontakt med hedersutsatta har 

kompetensen och kunskap i att identifiera dessa uttryck och att se till så att individen får stöd i 

sin situation.  

Kommunstyrelsen, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden 

och Arbetslivsnämnden ska med stöd av Arbetslivsförvaltningen samverka med nämnder och 

förvaltningar och gemensamt bidra till att:  

- Öka kunskapen 

Alla som arbetar i ovannämnda förvaltningar på operativ och strategisk nivå med 

människor ska gå en grundutbildning i hedersrelaterat våld och förtryck som samordnas 

av Arbetslivsförvaltningen.  

 

- Arbeta rättighetsbaserat  

En central del i att stärka Borås Stads arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck är att 

aktivt arbeta utifrån ett rättighetsperspektiv. Detta innebär att allt arbete mot 

hedersrelaterat våld och förtryck ska utgå från de grundläggande rättigheterna och de 

mänskliga rättigheterna. 

 

- Öka tillgängligheten  

Borås Stads kommunikationsarbete inom området för hedersrelaterat våld och förtryck 

ska rikta sig till utsatta och yrkesverksamma. 

 

Uppföljning 

Arbetlivsnämnden följer upp programmet vartannat år.  
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Skolbiblioteksprogram 2021-2024 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att godkänna Skolbiblioteksprogram 2021-2024.     

Ärendet i sin helhet 

Kulturnämnden godkände 20201207 Skolbiblioteksprogram 2021-2024 och 

skickade det på remiss till Grundskolenämnden. Grundskolenämnden bifaller i 

sitt beslut Skolbiblioteksprogram 2021-2024 utan några ändringsförslag.   

Beslutsunderlag 

1. Skolbiblioteksprogram 2021-2024 

2. Grundskolenämndens remissvar         

 

Samverkan 

FSG 2021-04-13.       

Beslutet expedieras till 

1. Grundskolenämnden 

2. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 
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Skolbiblioteksprogram 2021–2024 
Inledning
 I Borås Stad ska alla elever ha tillgång till skolbibliotek. Det kan vara integrerat med folkbibliotek, 
i den egna skolenheten eller med stöd av bokbuss och skolbibliotekarie. Skolbibliotek ska främja 
de demokratiska värdena, inspirera till nyfikenhet, intresse för läsning, bidra till lärande och 
främja sökande efter kunskap.

Verksamheten ska sträva efter likvärdighet och hög kvalitet. Skolbiblioteket ska bemannas 
av fackutbildad bibliotekarie.

Mötesplats 
Skolbiblioteket ska vara ändamålsenligt, inkluderande och välkomnande. Det ska vara tillgängligt 
för alla med öppettider anpassade till verksamheten. På skolbiblioteket ska det finnas plats för 
samtal, studier och vägledning till digitala medier och resurser.

Skolbiblioteket ska erbjuda ett aktuellt, varierat och elevanpassat medieutbud till alla oavsett 
inlärningssvårigheter, funktionsnedsättning eller språksvårigheter. 

Integrerad del av undervisning och lärande 
Skolbiblioteket ska vara en naturlig del av skolans verksamhet och vara en pedagogisk resurs i alla 
ämnen. I samverkan med skolans personal ska skolbibliotekarien bidra till ökad måluppfyllelse, 
resultat och kunskapsutveckling för alla elever.

Digital kompetens 
Skolbiblioteket ska bidra till att ge alla elever förmågan att kunna använda Internet och digital 
teknik för att stödja det egna lärandet. Detta ska också leda till ett ökat kritiskt förhållningssätt 
och ett användande som är säkert och ansvarsfullt. Skolbiblioteket ska öka kunskapen hos 
eleverna om hur digitaliseringen påverkar vårt samhälle och inspirera till ökad kreativitet i 
användandet av digitala resurser och verktyg. 

Värdera och använda information
Skolbiblioteket ska bidra med stöd och vägledning kring faktasökning och källkritik. Eleverna 
ska ges kunskap om hur sökmotorer och sociala medier fungerar och om hur information sprids. 
De ska även ges möjlighet att utveckla strategier för att söka, välja och granska olika källor. 

Språkutveckling och läsfrämjande 
Skolbiblioteket ska stimulera, utmana elevernas språkutveckling och fantasi samt inspirera 
till ett ökat intresse för litteratur och läsning. Skolbiblioteket ska också bidra till att utveckla 
elevernas multimodala läsförmåga.

Aktivitetsplan för skolbiblioteket
Varje skolenhet ska skriva en aktivitetsplan för varje läsår som är tydligt kopplad till skolans 
behov och skolbibliotekets uppdrag. Aktivitetsplanen ska utvärderas och följas upp varje år.

Det systematiska kvalitetsarbetet
Varje skolenhet ska arbeta med skolbiblioteksverksamheten i sitt systematiska kvalitets-arbete. 
Kvalitetsarbetet ska sträva efter att uppnå skolbiblioteksprogrammets intentioner.
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Yttrande över remiss: Skolbiblioteksprogram 2021-2024 

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden tillstyrker Skolbiblioteksprogrammet 2021-2024.      

Ärendet i sin helhet 

Skolbiblioteksprogrammet anger riktning och  förhållningssätt om hur  

skolbiblioteken ska arbeta och utvecklas i  grundskolorna. Skolbiblioteken drivs 

av Kulturnämnden. Programmet har uppdaterats  för 2021-2024 i samverkan 

mellan förvaltningarna. Grundskolenämnden har fått programmet på remiss.  

Programmet fokuserar på de delar där bibliotekarierna har sin främsta 

kompetens och på att skolbiblioteken ska integreras i undervisningen. 

Programmet är indelat i följande rubriker: mötesplats, integrerad del av 

undervisningen, digital kompetens, värdera och använda information, 

språkutveckling och läsfrämjande, aktivitetsplan för skolbibliotek samt det 

systematiska kvalitetsarbetet. 

Grundskolenämnden anser att programmet är  mycket viktigt och att innehållet 

är välstrukturerat och relevant. Grundskolenämnden tillstyrker härmed 

programmet.               

Beslutsunderlag 

1. Remiss: Skolbiblioteksprogrammet 2021-2024. 

                                

Samverkan 

FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Kulturnämnden. 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 



 

 

Kulturnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kulturkontoret, P A Halls 
Terrass 2 

Hemsida 

boras.se 
E-post 

kultur@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Lena Hermanson 
Handläggare 
033 357654 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-04-19 
Instans 

Kulturnämnden 
Dnr KUN 2020-00166 3.6.1.3 
 

  

 

Ansökan om stöd för 2020 från Borås hembygdskrets 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar med stöd av Kommunstyrelsens tidigare beslut enligt 

bilaga, bevilja begäran från Borås Hembygdskrets om bidrag på 200 000 kr för 

att täcka en del av det intäktsbortfall medlemsföreningarna har i spåren av 

Coronapandemin. Borås Hembygdskrets ombeds i samråd med handläggaren 

på Kulturförvaltningen inkomma med en plan för hur medlen fördelas och 

innan årets slut en redovisning till Kulturnämnden hur fördelningen gjorts.   

Sammanfattning 

Borås Hembygdskrets ansöker om stöd för 2020-21 med anledning av inga eller 

små intäkter beroende på Corona. Hembygdsföreningarna har en omfattande 

verksamhet som ger viktiga kontaktytor mellan människor och kan framförallt 

vara en viktig träffpunkt för de äldre i Borås. Borås hembygdskrets är en 

samarbetsorganisation för föreningarna i Borås och omfattar 19 

hembygdsföreningar. Många av föreningarna har gårdar med hus och 

byggnader med fasta kostnader. Flera föreningar har också verksamhet som 

vänder sig till ungdomar. Även våren och sommaren 2021 ser ut att bli en 

period där man inte kan räkna med att få in intäkter i högre grad. 

Hembygdsföreningarna omfattas normalt av Kulturnämndens ordinarie 

bidragssystem till kulturföreningar. Systemet hanterar dock inte händelser likt 

Corona med stora intäktsbortfall som följd.  

En översikt som kulturförvaltningen gjort visar att föreningslivet inte generellt 

är ett prioriterat kulturområde nationellt när det gäller ersättningar för 

Coronapandemins ekonomiska konsekvenser. Däremot har ett flertal 

kommuner i landet beslutat om extra stöd till sina hembygdsföreningar. Så 

också Kommunstyrelsen i Borås Stad, som beslutat att i det fall 

Kulturförvaltningens budget vid årets slut inte rymmer de 200 000 kr, föreslå 

att Kulturförvaltningen kompenseras ekonomiskt.  

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsens beslut 2021-02-08 

2. Ansökan om stöd för 2020 från Borås Hembygdskrets                  

Samverkan 

FSG 2021-04-13. 
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Beslutet expedieras till 

1. Borås Hembygdskrets 

 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 
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Kommunstyrelsen  
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§ 57 Dnr KS 2020-00885 2.4.3.25 

Ansökan om stöd från Hembygdsföreningarna i Borås 
Stad 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen är positivt inställd till Borås hembygdskrets begäran att 
stödja sina medlemsföreningar. Frågan hanteras av Kulturnämnden som bl.a. 
får undersöka om det finns externa bidrag att ansöka om.  

Kulturnämnden får återkomma i den ekonomiska rapporteringen under 2021 
huruvida detta stöd kan inrymmas i den ordinarie budgeten. Om så inte är fallet 
är Kommunstyrelsen beredd att föreslå att nämnden kompenseras ekonomiskt.        

Sammanfattning av ärendet 

Borås Hembygdskrets ansöker om stöd för 2020 med anledning av inga eller 
små intäkter beroende på Corona. Samarbetsorganisationen skriver att år 2020 
har varit ett förlorat år där vår, sommar och höstens arrangemang inte kunnat 
genomföras vilket för många av föreningarna inneburit att inga intäkter kommit 
in. Hembygdsföreningarna har en omfattande verksamhet som ger viktiga 
kontaktytor mellan många och därav viktig för äldre som uppskattar dessa 
träffpunkter. 

Borås hembygdskrets är en samarbetsorganisation för föreningarna i Borås stad 
och omfattar 19 hembygdsföreningar. Många av föreningarna har gårdar med 
hus och byggnader med fasta kostnader. Flera föreningar har också verksamhet 
som vänder sig till ungdomar. 

Kretsen har sett hur andra kommuner gått in och stöttat verksamhet som inte 
nås av bidrag till föreningslivet. Önskan är att Borås stad avsätter 200 000 kr 
omgående som kan sökas av föreningar som missar viktiga intäkter i 
förhållande till tidigare år. 

Kommunstyrelsen instämmer i att hembygdsföreningarna spelar en viktig roll 
bl.a. med att skapa sociala kontakter inte minst bland de äldre. Viktiga insatser 
görs också för att hålla landsbygden levande. Detta är angeläget för att hela 
Borås skall hålla ihop. Att Coronapandemin drabbar många organisationer och 
föreningar har vi kunnat se under 2020. Kommunen har på olika sett stöttat 
vårt närings- och föreningsliv men helt fullt ut går det inte att kompensera 
inkomstbortfallen. I fallet med stadens hembygdsföreningar omfattas de 
normalt av Kulturnämndens ordinarie bidragssystem till kulturföreningar. 
Systemet hanterar dock inte händelser likt Corona med stora intäktsbortfall som 
följd. Kommunstyrelsen är därför beredd att se positivt på Borås hembygds-
krets begäran att stödja sina medlemsföreningar. Frågan får hanteras av 
Kulturnämnden som bl.a. får undersöka om det finns externa bidrag som kan 
stötta föreningarna.  
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Kommunstyrelsen noterar att Kulturnämnden under rådande pandemi-
förhållanden förväntas redovisa ett positivt budgetutfall 2020. Sannolikt 
kommer åtminstone våren löpa på med en fortsatt lägre aktivitet. Kultur-
nämnden får återkomma i den ekonomiska rapporteringen under 2021 huruvida 
detta stöd kan inrymmas i den ordinarie budgeten. Om så inte är fallet är 
Kommunstyrelsen beredd att föreslå att nämnden kompenseras ekonomiskt.  

Beslutsunderlag 

1. KS skrivelse 

2. Inkommen handling från Hembygdsföreningarna   

 



Till kommunstyrelsen i
Borås stad

ANSÖKAN AV STÖD för 2020                                                                                  
med anledning av inga eller små intäkter beroende av CORONA.

Borås hembygdskrets är en samarbetsorganisation för föreningarna
I Borås stad där det finns 19 hembygdsföreningar.  Många av 
föreningarna har gårdar med hus och byggnader med fasta kostnader 
som kräver intäkter för att kunna skötas.                                                 

År 2020 har varit ett förlorat år där vår, sommar och höstens 
arrangemang inte kunnat genomföras vilket för många av föreningarna 
har haft stor betydelse då inga intäkter kommit in.

Hembygdsföreningarna har en omfattande verksamhet som ger viktiga 
kontaktytor mellan många och därav viktig för äldre som uppskattar 
dessa träffpunkter.
Flera föreningar har också verksamhet som vänder sig till ungdomar.

Vi har genom våra kontakter sett hur andra kommuner gått in och stöttat 
verksamhet som inte nås av bidrag till föreningslivet.

Vår önskan är att Borås stad avsätter 200 000 kr omgående som kan 
sökas av föreningar som missar viktiga intäkter i förhållande till tidigare 
år.

För hembygdsföreningarna 
i Borås stad

Inge Pettersson
ordförande i 
Borås hembygdskrets
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Ansökan om projekt- och arrangemangsbidrag -  

ME-WE Double LP Classical Guitar-Prog Rock 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att bidra med 27 000 kronor för produktionen ME-

WE där progg och alternativ rock ska sammansmälta på ett nytt och 

nytänkande sätt. Kulturnämnden ser att en lansering av projektet kan få den 

unga målgruppen att bli intresserade av både proggen och framförallt 

konstarten klassisk gitarr.   

Ärendet i sin helhet 

Sökanden söker medel för att spela in två kompletta skivalbum. En med 

egenproducerade progglåtar och en med originalmusik för klassisk gitarr. Detta 

är i samarbete med två andra musiker, bland annat en välkänd basist som bor i 

Sydamerika. Sökanden har redan spelat in tre låtar och söker nu medel för att 

kunna färdigställa skivorna. Releasen ska livestreamas från en scen i Borås och 

målgruppen är unga. Projektet söker medel från fler håll, bland annat genom 

fundraising. Att hyra studio och att få sin musik inspelad och mastrad är 

kostsamt. Kulturnämnden beslutar att stötta dessa poster för att visa att 

projektet är intressant och relevant för Borås Stads kulturliv då man med en 

lansering kan väcka ungas intresse för en musiktradition som man vanligtvis 

inte förknippar med rock – den klassiska gitarren. Sökanden söker hos 

Kulturnämnden 41 500 kronor och beviljas stöttning med 27 000 för posterna 

”hyra av studio” och ”inspelning och mastering”.    

Beslutsunderlag 

1. Ansökan om projekt- och arrangemangsbidrag                 

Samverkan 

FSG 2021-04-13. 

Beslutet expedieras till 

1. Sökande 
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Genomlysning av Kulturskolans verksamheter - 

uppdrag till Kulturförvaltningen 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att godkänna den presenterade genomlysningen av 

Kulturskolans verksamhet samt besluta att förorda en kombination av 

scenarierna 2 och 3 för att komma tillrätta med Kulturskolans strukturella 

budgetunderskott. Därutöver föreslås Kulturnämnden besluta att ställa sig 

bakom de kostnadsneutrala förslag som presenteras i genomlysningen. 

Kulturnämnden föreslås avvakta till budgetdiskussionerna för budgetåret 2022 

med att ta beslut kring de kostnadsökningar som kan bli aktuella om 

kulturskolan ska avskaffa köerna, bedriva undervisning för ett antal vuxna samt 

vara en helt kostnadsfri kulturskola.   

Sammanfattning 

Kulturförvaltningen har genomfört en genomlysning av Kulturskolans 

verksamhet vilket har resulterat i tre scenarier för att få budget i balans liksom 

ett antal kostnadsneutrala förslag för att utveckla verksamheten. Därutöver har 

kostnadsuppgifter tagits fram för att täcka ökade utgifter om kulturskolan ska 

avskaffa köerna, bedriva undervisning för ett antal vuxna samt vara en helt 

kostnadsfri kulturskola. 

I budget 2021 har kulturskolan beviljats medel i form av täckta kapitalkostnader 

samt medel för kulturpedagoger till mötesplatserna, vilket påverkat budgeten 

för innevarande år positivt.  

Kulturförvaltningen förordar en kombination av scenarierna 2 och 3 för att få 

kulturskolans budget i balans. Utöver beslut om scenarier önskar 

Kulturförvaltningen att Kulturnämnden beslutar om de kostnadsneutrala 

förslag som läggs fram i genomlysningen och sammanfattas på sidan 35. 

Kulturförvaltningen önskar att Kulturnämnden avvaktar till 

budgetdiskussionerna för 2022 med att ta beslut kring de kostnadsökningar 

som rör huruvida kulturskolan ska avskaffa köerna, bedriva undervisning för ett 

antal vuxna samt vara en helt kostnadsfri kulturskola. 

Genomlysningen har samverkats på LSG vid kulturskolan och en risk- och 

konsekvensanalys har genomförts gällande kulturförvaltningens förslag för att 

få en budget i balans. Underlag bifogas ärendet.      
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Ärendet i sin helhet 

2020-01-28 beslutade Kulturnämnden att ge Kulturförvaltningen i uppdrag att 

göra en genomlysning av kulturskolans verksamhet för att komma till rätta med 

befarat budgetunderskott under 2020. Dessutom uppdrogs åt 

Kulturförvaltningen ta fram kostnadsunderlag vad det innebär att avskaffa 

köerna till kulturskolan, bedriva undervisning för ett antal vuxna samt en helt 

kostnadsfri kulturskola.         

För att på såväl längre som kortare sikt komma till rätta med kulturskolans 

verksamhet i förhållande till beslutad budget har Kulturförvaltningen gjort en 

genomlysning av verksamheten. I genomlysningen har Kulturförvaltningen sett 

över helheten så som personalbudget, kursverksamhet, kulturskolefilialer, kulår, 

lovverksamhet och uppdragsverksamhet. Genomlysningen genomsyras av att 

inta ett barnrättsperspektiv, barnperspektiv med tanke på barnets bästa. 

Särskilda rättigheter som belyses är barnets rätt att komma till tals och bli 

lyssnade på, barnets rätt till inflytande och självbestämmande samt barnets rätt 

till information och kännedom om kulturskolan.  

I budget 2021 har kapitalkostnader om 920 tkr för kulturskolan beviljats, vilket 

påverkat budgeten för innevarande år positivt och genomlysningen har därför 

reviderats med hänsyn till detta. För att få en budget i balans krävs dock 

ytterligare åtgärder.  

Nedan följer en kort översikt över tre scenarier för att få en budget i balans, 

som samtliga tar hänsyn till täckta kapitalkostnader om 920 tkr.  

 

Scenario 1 - Kulturskolans terminsavgifter  

Scenario 1 innebär att höja kulturskolans kursavgifter. Intäkterna som 

resonerats kring i genomlysningen är i sig låga och en mycket kraftig 

avgiftsökning skulle vara nödvändig för att få budget i balans. Genomlysningen 

diskuterar hur scenario 1 påverkar barns möjlighet till deltagande.  

Scenario 2 - Kulturskolans uppdragsverksamhet  

Ett andra scenario för att få budget i balans är att höja avgifterna för 

uppdragsverksamheten mot förskola, grundskola och gymnasium. Detta 

förutsätter att skolförvaltningarna köper tjänster i samma omfattning som sker 

idag. Under genomlysningens gång har Grundskolenämnden beslutat att som 

den första av de tre effektiviseringsnivåerna i budget 2021 inte köpa tjänster av 

kulturskolan. En konsekvens av detta innebär i så fall ett intäktsbortfall om 2 

mkr och övertalighet som följd motsvarande 3,5 heltidstjänster.   

Scenario 3 - Kulturskolans personal  

Ett tredje scenario för att få budget i balans är att genomföra en 

organisationsförändring och minska personalstyrkan med sammanlagt 

motsvarande 2 heltidstjänster. Om dessutom effektiviseringar inom 

grundskolan om 2 mkr blir verklighet kan det handla om att minska 

personalstyrkan med totalt 5,5 heltidstjänster.  
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Kulturförvaltningen förordar en kombination av scenarierna 2 och 3 för att få 

kulturskolans budget i balans. Utöver beslut om scenarier önskar 

Kulturförvaltningen att Kulturnämnden beslutar om de kostnadsneutrala 

förslag som läggs fram i genomlysningen och sammanfattas på sidan 35. 

Kulturförvaltningen önskar att Kulturnämnden avvaktar till 

budgetdiskussionerna för 2022 med att ta beslut kring de kostnadsökningar 

som rör huruvida kulturskolan ska avskaffa köerna, bedriva undervisning för ett 

antal vuxna samt vara en helt kostnadsfri kulturskola. 

 

Genomlysningen har samverkats på LSG vid kulturskolan och en risk- och 

konsekvensanalys har genomförts gällande kulturförvaltningens förslag för att 

få en budget i balans. Underlag bifogas ärendet.  

Beslutsunderlag 

1. Genomlysning av Borås Kulturskola 2020 – en utredning av 

kulturskolans verksamheter avseende avsatta resurser för personal, 

lokaler och verksamhet 

2. Protokoll LSG 2021-03-31 samt 2021-04-12, Kulturskolan 

3. Risk och konsekvensanalys LSG 2021-03-31 

4. Barnkonsekvensanalys av genomlysningen 2021-03-30               

Samverkan 

LSG 2021-04-12. 

FSG 2021-04-13. 

Beslutet expedieras till 
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Genomlysning av Borås Kulturskola 

Inledning 
Kulturnämnden beslutade 2020-01-28 att ge Kulturförvaltningen i uppdrag att göra en 
genomlysning av kulturskolans verksamhet för att komma tillrätta med befarat budgetunderskott 
under 2020. Dessutom beslutades att förvaltningen ska ta fram kostnadsunderlag vad det innebär 
att avskaffa köerna till kulturskolan, undervisning för ett antal vuxna samt för en helt kostnadsfri 
kulturskola.  

För att klara utmaningen med en budget i balans och samtidigt bedriva en god verksamhet 
kommer effektiviseringar och politiska prioriteringar att bli nödvändiga.   

Barnkonventionen blev svensk lag 2020 och förvaltningen ser det som viktigt att också lägga ett 
barnrättsperspektiv på utbud och tillgänglighet i denna genomlysning. Genomlysningen beskriver 
verksamheten i stort, dess ekonomiska förutsättningar och analyseras utifrån 
barnrättsperspektivet. I genomlysningen lägger kulturförvaltningen avslutningsvis fram tre 
scenarier för Kulturnämnden att ta ställning till.  

Visionen om framtidens kulturskola  
Framtidens kulturskola är mer än lektioner – det är platsen för upplevelser, för att uttrycka sig 
och för att känna gemenskap! I de inspirerande häng-ytorna finns mycket spännande att göra i 
väntan på att lektionen skall börja.  

Till kulturskolan är alla välkomna oavsett funktionsnedsättning eller socioekonomisk bakgrund. 
Lärandet håller hög kvalitet. Kulturskolan är en attraktiv arbetsplats som präglas av 
professionalism, tillit och hög kompetens.   

Kulturskolans nuvarande målsättning  
  

• Med kulturen som medel utveckla och stärka elevernas förmåga att utvecklas och formas 
som individer.  

• Ge färdighet i ämnet och utöva uttrycksförmåga, fantasi och kreativitet.  

• Ge nya upplevelser och vidgade vyer  

• Ge möjlighet att öva samarbete och samhörighet med andra. Att vara en mötesplats!  

• Ge möjlighet till eget skapande och aktiv delaktighet. 

• Tillse att tidigt erbjuda barn och unga ett brett och anpassat utbud.  

• Tillse att barn och unga kan utöva kultur på sin fritid. 
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Kulturskolans målsättning beskriver de värden som verksamheten ska genomsyras av. Målen går i 
linje med de regler som står i barnkonventionen gällande barns delaktighet i sin fritid och 
tillgänglighet till kultur.  

 
Framtidens kulturskola  
Borås Kulturskola har sedan höstterminen 2018 nya lokaler på Simonsland. Lokalerna är 
anpassade efter kulturskolans önskemål i samverkan med fastighetsägaren Kanico och 
arkitektfirman Krook och Tjäder. I arbetet med de nya lokalerna låg den stora utmaningen från 
kulturskolans håll att skapa rum för framtidens kulturskola, att sätta ramarna för en verksamhet 
som ingen med säkerhet visste hur den skulle te sig. I marknadsföring och övrig kommunikation 
har den “nya” kulturskolan gått under slogan #framtidenskulturskola. Ett epitet som vittnar om 
vilken riktning kulturskolan jobbar mot men en slogan som också innebär en utmaning. Vad 
innebär framtidens kulturskola utöver anpassade lokaler? Vilka är barnen som kulturskolan är till 
för och hur möter kulturskolan dessa? I ett samhälle som ständigt utvecklas och med 
barnkonventionen som lag behöver kulturskolans utvecklingsarbete ske utifrån barnperspektivet.  

Vilka ämnen som kan erbjudas i förhållande till den personalstyrka som finns på kulturskolan 
kan ses som en utmaning i måluppfyllelsen att vara eller jobba mot framtidens kulturskola.  
Framtidens kulturskola bör möta barn och ungdomars preferenser vilka ofta inbegriper nya 
uttrycksformer. Den verksamhet som är mer traditionell i kulturskolans utbud kan ses som ett 
komplement till barns vardagskultur. Meningen är då att de unga bör erbjudas och inspireras att 
ta del av verksamhet som kurser i orkesterinstrument och det är ofta en utmaning för lärare att 
popularisera undervisningen för att hålla kvar eleverna. Kulturskolan är traditionellt en första 
utbildningsinstans för orkestermusiker, en förväntan som grundlades för många år sedan när 
västerländsk konstmusik var den huvudsakliga verksamheten inom kulturskolan. Idag bör 
uppdraget ses som större, och gälla barn och ungas meningsfulla fritid i vidare mening och inte 
bara riktas till de som är särskilt intresserade eller anses särskilt begåvade inom sitt ämne. 

Borås Kulturskola ska...  

...utgå från centrum men finns också på utbudspunkter runtom i kommunen. På landsbygden är 
kulturskolan en aktiv del av barnens fritid och samarbetet med fritidshemmen fungerar väl. På 
åtta grundskolor erbjuds barnen att delta i Kulturfritids där lärarna arbetar ämnesöverskridande 
och deltagandet är gratis för eleven.  
 
...ha lokaler som är anpassade efter kulturskolans önskemål i god samverkan med fastighetsägare 
och Lokalförsörjningsförvaltningen. På våra utbudspunkter har man skapat rum för framtidens 
kulturskola. Framtidens kulturskola är en ständig påminnelse om att verksamheten behöver vara 
redo att vara relevant också för framtidens barn och ungdom. 
 
...ha strategier för elevinflytande är framtagna och följs för att barns och ungas rättigheter ska 
säkerställas. Med barnkonventionen som utgångspunkt sker kulturskolans utvecklingsarbete 
utifrån barnperspektivet och elevkåren har stora möjligheter att påverka utbudet. 
 
...erbjuda ämnen i relation till efterfrågan hos barn och unga. I framtiden är uppdraget 
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sociokulturellt och verksamheten är relevant för alla barn, även för de som idag inte upplever att 
kulturskolans utbud är av intresse för dem.   

...som komplement till barns vardagskultur värna om det traditionella utbudet, så som 
orkesterinstrument. Likaväl ska kulturskolan lyssna på barn och unga och erbjuda sådana 
aktiviteter som engagerar målgruppen. Detta då lust främjar utveckling. På kulturskolan erbjuds 
eleverna ett lärande utifrån elevens behov och intresse, oavsett nivå. Här finns spetskompetens 
bland personalen som förbereder eleven för eventuellt framtida yrkesliv inom musik- och kultur.  

 
 
Rättighetsbaserad kulturskola 
 
 
Barnkonventionen som blev svensk lag 2020 innebär högt ställda och förpliktigande mål som 
lärare, chefer och elever på kulturskolan ska ha kunskap om. Ett förslag är därför att införa 
uppföljning av barnkonventionen som mål. 

Arbetsmetoden rättighetsbaserad skola utgår från barnkonventionen och bygger på fem 
grundstenar och kan enkelt omvandlas till kulturskolans verksamhet och går i linje med 
framtidens kulturskola. Arbetsmetoden har utvecklats av UNICEF internationellt. Metoden är 
uppbyggd så att även skolans/kulturskolans eget arbete med mänskliga rättigheter kan ingå i 
modellen. Nedan följer de fem grundstenarna kopplade till kulturskolans verksamhet.  

Kunskap om barnkonventionen 
Alla på kulturskolan, ledning som lärare och elever ska få kunskap om principerna i 
barnkonventionen och förstå hur dessa relaterar till kulturskolans miljö och deras respektive roll 
som lärare och elev. (Artikel 42 i barnkonventionen)  

Ökat elevinflytande 
Varje kulturskoleelev ska ges regelbundna möjligheter att delta i kulturskolans utveckling och 
uttrycka sin mening och få höras i frågor som rör eleven. De vuxna ska ge möjligheter att beakta 
barnens åsikter och ge återkoppling kring beslut. (Artikel 12) 

Engagemang för sina och andra barns rättigheter  
Kulturskoleeleverna ska ges tillfällen att lära sig mer om sina rättigheter. Eleverna ska 
uppmuntras att gå med i Elevkåren och engagera sig i styrelsen. (Artikel 4, 2, 12) 

Implementering: barnkonventionens principer praktiseras i verksamheten 
Barnkonventionen ska genomsyra kulturskolans vision, värderingar och målsättning. Ledningen 
ska arbeta med en tydlig förankring av barnkonventionen i alla led. Principerna i konventionen 
praktiseras i de vardagliga kontakterna mellan lärare och elever och ska användas som 
referenspunkt i utarbetande av regler och förhållningssätt. (Artikel 4)  

Samverkan 
Kulturskolan och det omgivande samhället ska bygga ett nära samarbete där barnets rättigheter 
står i centrum. Samverkan mellan kulturskola och till exempel brottsförebyggande råd och 
skolhälsa ska utvecklas för att fånga upp och stärka utsatta elever. (Artikel 6, 2, 3)  

s.   6
Genomlysning av Borås Kulturskola 
Kulturförvaltningen Borås Stad



  

Barnperspektiv  
 
Barn har rätt att komma till tals och bli lyssnade på samt rätt till inflytande och 
självbestämmande. I konventionen finns tydliga skrivningar att barn dels skall kunna ge uttryck 
för sina åsikter och dels till fullo kunna delta i det kulturella och konstnärliga livet. För att planera 
en verksamhet för barnens bästa behöver personal ha en samstämmig syn på barnet och ta 
barnets perspektiv i beaktning. Ett barns perspektiv kan aldrig intas av en vuxen, utan barnet 
måste höras. Nedan beskrivs de begrepp som är viktiga för läsningen av genomlysningen. Där 
efter följer de delar av barnkonventionen som särskilt angår kulturskolans verksamhet.  

Socialt hållbart Borås  
 
Socialt hållbart Borås är ett långsiktigt hela-staden-övergripande arbete med målet att minska 
skillnaderna i invånarnas livsvillkor. För detta arbete finns en handlingsplan, vari olika 
utvecklingsområden föreslås. Borås Stad har fått bidrag från Tillväxtverket för att under en 
treårsperiod (2019 - 2021) komma igång med insatser som kan stärka den sociala hållbarheten. I 
första skedet kommer insatserna att rikta in sig mot barn och unga. En av strategierna är att barn 
och unga ska ha tillgång till en meningsfull fritid, vilket bland annat uttrycks som att 
förutsättningarna till likvärdig tillgång till kultur ska stärkas. Ett analysarbete har påbörjats. Klart 
är dock att kulturskolan har en stor betydelse i detta sammanhang och kan verka utjämnande och 
därmed bidra till målet om ett socialt hållbart samhälle. 

 
Verksamhet 
 
Kursverksamhet 

Kulturskolan bedriver idag kursverksamhet vid tre utbudspunkter Kulturskolan på Simonsland, 
Hässlehuset och Musikens Hus i Fristad. I mån av lärartid och elevunderlag bedrivs även 
undervisning runt om på kommunens grundskolor efter skoltid.  

Kulturskolans målgrupp är barn och unga 4 - 18 år. Kulturskolan når ca 2400 barn i veckan med 
kurser i instrument, sång och kör, orkester och ensembler, dans, teater, cirkus, bild och form, 

Barnperspektiv 
När vi utvecklar verksamhet genom vad vi vuxna bedömer är barnets bästa.  

Barnets perspektiv 
När vi tar in hur barnet upplever kulturskolans verksamhet och när vi utvecklar utbudet 
utifrån barnets intressen och önskemål.  

Barnrättsperspektiv 
När vi säkerställer barnets rätt till kultur vid beslut som rör barnen. 
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foto och film samt textil och design. I utvecklingen att nå yngre barn inom musikämnet arbetar 
kulturskolan med att utveckla nya metoder och arbetssätt, så som musiklek.  

  

Kulturskolefilialer  

Bakgrund och syfte 


Sedan 2010 har Borås Kulturskola filialverksamhet på åtta skolor i Borås: Hestra Midgårdskolan, 
Byttorpskolan, Särlaskolan, Sjöboskolan, Erikslundskolan, Bodaskolan, Fjärdingskolan och 
Ekarängskolan. När Hässlehuset återinvigdes hösten 2019 förlades en del av filialverksamheten 
från Boda- och Fjärdingskolan där. På Hässlehuset har kulturskolan nya, egna lokaler anpassade 
för dans, bild, digital musikstudio, instrument och orkester/drama.  

Filialerna startade i en önskan om att alla barn och ungdomar i Borås, oavsett socioekonomisk, 
social eller etnisk bakgrund, ska ha möjlighet till en meningsfull fritid och likvärdig tillgång till 
kultur och skapande.  

Verksamheten är kostnadsfri för eleverna då Grundskoleförvaltningen ersätter elevavgift och 
instrumenthyra. Kulturskolan finns på ovan nämnda skolor på uppdrag av 
Grundskoleförvaltningen tack vare politisk samverkan. Från början samverkades filialerna fram 
mellan kommundelarna och Kulturförvaltningen, sedermera stadsdelsnämnderna.  

Undervisningen bedrivs på fritidstid i skolans och fritidshemmets lokaler i anslutning till 
skoldagens slut. Kulturskolan erbjuder ett varierat utbud på de olika skolorna, och de ämnen som 
finns är just nu blåsinstrument, stråkinstrument, körsång, dans, cirkus, drama, bild och form, film 
och animation samt på Hässlehuset viss gitarr- och studioverksamhet.   

 
Filialverksamheten går hand i hand med artikel 31 i Barnkonventionen:  

”Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till 
barnets ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. 

 
”Konventionsstaterna ska respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och 

konstnärliga livet och ska uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter för 
kulturell och konstnärlig verksamhet samt för rekreations- och fritidsverksamhet.”  

 
 
Nuläge  

Filialerna har relevans och betydelse för de barn som får tillgång till verksamheten. Barnens 
behov, kommunens uppdrag liksom kulturskolans arbetssätt ser idag annorlunda ut än 2010 när 
filialerna startade.  

Inför varje nytt läsår påbörjas kulturskolelärarnas tjänsteplaneringar, och parallellt med det 
planeras tid och lokaler i dialog med filialskolornas administratörer och fritidspersonal. I nuläget 
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möter kulturskolan utmaningar i hur man organiserar verksamheten gentemot skolorna. 
Kulturskolan tar hänsyn till elevernas scheman, lokalbokningar och fritidshemmens egna 
aktiviteter i skolans lokaler. Kulturskolans behov tillgodoses i regel sist i prioriteringen vilket 
försvårar arbetet vid kursstart.  

En annan utmaning är samverkan om lokaler på fritidstid då modersmålsundervisningen, och till 
viss del fritids, har behov av samma lokaler. Även anmälningsförfarandet, där vårdnadshavare 
skapar ett konto i kulturskolans e-tjänst, är ett hinder för att barnen ska få tillgång till 
filialverksamheten. Det finns ett behov av att kunna delta under andra förutsättningar, där 
framförhållning, kontinuitet och formell anmälan bör fungera på ett annat sätt än i ordinarie 
kursverksamhet.  

Antalet barn som lever i socioekonomiskt utsatta områden med stort utanförskap ökar, samtidigt 
som deltagandet i filialverksamheten minskar. Det är en ekvation som i den bästa av världar 
borde se annorlunda ut. Önskvärt är att nå fler barn och unga med de resurser som läggs på 
verksamheten.  

 
Framtid 

Det är viktigt att kulturskolan finns och är synlig på ovan nämnda filialskolor.  Verksamheten 
spelar en viktig roll i barnens identitetsskapande och utveckling och bör vara en ännu större del 
av deras primära fritid - nämligen på fritidshemmen.  

Kulturskolan är angelägen om att skapa en verksamhet som utgår från barnperspektivet där 
utbudet och deltagandet breddas. Detta då så många barn som möjligt ska få tillgång till 
kulturskolan, vilket går i linje med arbetet Socialt hållbart Borås och kan ses som en insats för att 
stärka förutsättningar för jämlika livsvillkor och god hälsa. 

Följande utvecklingsområden inom verksamheten finns bland annat vad gäller 
undervisningsformen, anmälningsförfarandet och kursutbudet. (Se nedan text om Kulturfritids 
på kulturskolefilialerna.) 

Kulturfritids på kulturskolefilialerna 

Eftersom kulturskolan har mött utmaningar i att nå barnen på fritidstid, det vill säga 
filialverksamhet har man arbetat fram en modell som kallas Kulturfritids. Då Hässlehuset 
byggdes om och kulturskoledelen tillkom fanns tanken att filialverksamheten på Boda- och 
Fjärdingskolan skulle förläggas där. Med erfarenhet av Hässlehusets första verksamhetsår har det 
visat sig vara en utmaning att få barnen att gå från skolornas fritidshem till Hässlehuset, då de 
behöver vuxet sällskap som fritidshemmen idag inte kan erbjuda. Behovet av att forma filialerna 
som en del av fritids blev då synligt. Samtidigt behöver filialverksamheten uppdateras för att 
möta framtidens verklighet. Där kan ett nytt upplägg gynna verksamheten så att fler barn får 
komma i kontakt med kultur i tidig ålder.  

Anmälningsförfarandet, som det ser ut idag, sker genom kulturskolans e-tjänst på samma sätt 
som för kulturskolans övriga undervisning.  Kulturskolans lärare och även personal på 
grundskolorna vittnar om att detta är en tröskel som resulterar i att barnen inte anmäler sig. För 
filialverksamheten behövs därför ett enklare förfarande, där alternativa lösningar skulle kunna 
vara att vårdnadshavare anmäler sina barn genom fritidshemmen.  
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Skolans fritidspedagoger är då också mer inkluderade i processen - kulturfritids blir hela fritids 
angelägenhet - och i bästa fall kan resultatet bli att alla elever som går på fritids också går på 
kulturfritids.  

Alternativ till undervisningsform och kursutbud planeras utifrån de ekonomiska 
förutsättningarna. Upplägg, ämnen och lärare kan variera mellan skola och läsår. Planeringen 
anpassas efter varje skolas verklighet, där grunden är ett kulturfritids en-två gånger i veckan 
beroende på ekonomi.  

Ambitionen är att när eleverna känner en grupptillhörighet och samtidigt lär sig och skapar 
tillsammans, uppstår en vi-känsla som tillsammans med kulturutövande är identitetsskapande. 
Kontinuiteten i verksamheten gör den självklar, relevant och naturlig för såväl barnen som 
fritidspersonalen.  

Kulåret  

Bakgrund och syfte  

Skolan ska enligt läroplanen ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan 
använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans 
samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud. Kommunstyrelsen beslutade 2006 att 
“Kulturnämnden skall erbjuda alla barn i år 1 i grundskolan ett avgiftsfritt KUL-år.” (Se bilaga 1) Sedan 
2007 har kulturskolan utfört nämnda kulår på uppdrag av Borås Stad, så att alla barn ska få 
tillgång till kultur.  

Nuläge  

Läsåret 2019/2020 tog 1200 barn del av Kulåret. Barn i Borås skolor får besök av kulturskolans 
lärare en gång i veckan under sitt första läsår (årskurs 2 på Fjärdingskolan). Kulåret är ett 
kulturellt upplevelseår då eleverna får ta del av majoriteten av det utbud som Borås Kulturskola 
erbjuder. Med lärarna får eleverna, på ett lekfullt sätt, sjunga, dansa, dramatisera och prova såväl 
cirkus, textil och film som blås- och stråkinstrument. Detta på lektionstid varje vecka, antingen 
måndag eller fredag förmiddag.  

Åtgärd Finansiering 

Finansiering filialernas elevavgifter Grundskoleförvaltningen (ingen förändring)

Kulturfritids på samtliga filialskolor (8 st) Kulturnämnden äskar medel 2021 för tre 
kulturpedagoger till mötesplatserna 
Sjöbohuset, Norrbyhuset och Hässlehuset. 

Förenkla anmälningsförfarandet  
Ökad samverkan med grundskolan

Kostnadsneutralt 
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Under läsåret 2019/2020 undervisade 25 antal lärare i Kulåret, i olika utsträckning som 
motsvarar 4,5 tjänst.  

Framtid  

Kulårets upplägg och innehåll är i ständig utveckling för att möta barnens verklighet i relation till 
aktuell läroplan. Utbudet i Kulåret har förändrats över tid allteftersom fler kulturuttryck har 
tillkommit i kulturskolans ordinarie utbud. Numera ingår även textil och digital bild. Kulåret 
speglar kulturskolans verksamhetsutbud och väcker nyfikenhet på kultur.  

 
En utmaning i framtiden är att tillhandahålla ett Kulår där barnens intresse för ett eget skapande 
väcks och som inte begränsar barnens uppfattning om vad kultur är och vad man kan göra på 
kulturskolan. I framtiden ser verksamheten ett Kulår som ger mersmak, och som lockar barnen 
till att anmäla sig såväl till de traditionella instrumenten som till de nya kulturyttringarna.  

Framtidens Kulår är a jour med samtiden och värnar om de kulturella ämnen som barnen inte 
möter i sin vardag. Kulåret är en verksamhet som kommunen ska vara stolt över eftersom Borås 
Kulturskolan nationellt sett ligger i framkant med det utbud Kulåret presenterar.  

I dagsläget utvärderas verksamheten. I framtiden har verksamheten arbetat fram tydliga mål med 
innehåll, pedagogik och riktning. Syftet med verksamheten behöver renodlas så att det framgår 
tydligt vad verksamhetens innehåll och verkning är. Detta då verksamheten idag är ojämn i sitt 
utbud, det vill säga, vilka kulturella uttryck som demonstreras på respektive skola. Samt ur ett 
lärandeperspektiv ojämn på grund av olika pedagogiska upplägg.  

I framtiden ser kulturskolan en utmaning i att erbjuda alla kommunala grundskolor ett Kulår. 
Detta då årskullarna växer och barnen blir fler vilket innebär att det krävs fler lärarresurser.  

Lovverksamhet  

Bakgrund och syfte  

Målbilden är en kulturskola som har verksamhet även när skolorna är stängda. Att vara en 
tillgänglig mötesplats som välkomnar när man har tid, lust och ork att skapa går i linje med 
barnperspektivet. För att kunna nå fler barn och unga har kulturskolan därför provat att ha 
kortkurser och ett koncept med drop-in-aktiviteter under sommar- och höstlov 2019 och under 
februarilovet 2020.  

Borås Kulturskola är till för barnen och genom att tillämpa ett barnperspektiv i planeringen av 
lovverksamheten strävar verksamheten mot att kunna erbjuda barn och unga de aktiviteter som 
engagerar målgruppen. Detta då lust främjar utveckling. 

Åtgärd Finansiering 

Verksamhetsmål för Kulåret Kostnadsneutralt
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Nuläge  

Kulturskolans lovverksamhet har fått god respons och gynnar kulturskolans uppdrag som en del 
av Socialt hållbart Borås och en framtidens kulturskola.  

På skolloven når kulturskolan de barn som idag inte deltar i eller känner till ordinarie verksamhet 
samt de elever som redan deltar i verksamheten. Kulturskolan når genom lovverksamhet också 
de som annars är upptagna med andra aktiviteter i veckorna, och de som av andra anledningar 
inte vill binda sig i hela terminer. 

De lovaktiviteter som erbjudits det senaste året har planerats utifrån de önskemål som kommit in 
från kulturskolans undersökningar. En sådan undersökning gjordes under invigningen av nya 
Hässlehuset hösten 2019, då barn fick önska aktiviteter på ett klotterplank, inför skolloven. Kalas 
och dans blev sportlovsdisco, gitarr blev gitarrworkshop i grupp, önskan om pyssel blev kreativa 
workshops i bild och textil och datorspel blev workshop i programmering av Textäventyr.  

Metoden som kulturskolan utvecklat i planering av lovverksamhet har under det senaste året gett 
positiva resultat. På höstlovet 2019 deltog 480 barn och medföljande vuxna, och på februarilovet 
dryga 1000 personer.   

I nuläget har lovaktiviteter möjliggjorts genom riktat utvecklingsbidrag från Kulturrådet. Sedan 
2016 fördelar Kulturrådet utvecklingsbidrag till landets kulturskolor. Främst för att utöka utbudet 
och göra kulturskolan jämlik och tillgänglig för fler. Bidraget är tänkt som startmedel för att 
möjliggöra utveckling och är inte tänkt att ersätta befintlig verksamhetsbudget. År 2019/2020 
fick Borås Kulturskola ett riktat bidrag till lovverksamhet om 275 tkr.  

Framtid 

Under rådande coronapandemi gjorde Borås stad en kartläggning över Borås stads 
sommaraktiviteter för barn och unga. Man såg då att utbudet hade minskat drastiskt i och med 
coronapandemin. För kulturskolan uteblev planeringen av sådana aktiviteter som samlar barn. 
Istället tänkte man om och gjorde sig redo för en sommar på distans i och med satsningen 
#sommarkassen. Kulturskolan kunde genom lovmedel från Kulturrådet erbjuda 500 barn en 
kasse med pedagogiskt och kreativt material för skapande hela sommaren. Kassarna blev snabbt 
uppbokade och Fritid- och folkhälsoförvaltningen gick därför in med medel för att producera 
ytterligare 700 kassar att ge till barn i prioriterade bostadsområden. Lovverksamheten som 
arrangeras av kulturskolan ska vara och är flexibel, och utgå ifrån barns behov och önskemål.  

I framtiden har kulturskolan verksamhet även under lov. Lovverksamheten möjliggörs då med 
medel från Kulturnämnden och ordinarie personal är verksam också på loven. Förvaltningen 
bedömer att kulturskolan behöver se över möjligheten att gå över till exempelvis semestertjänst 
eller motsvarande avtal. Detta för att medarbetarna ska kunna vara tillgängliga också på 
skolloven. Framtidens lovverksamhet säkerställer att kulturskolan fortsätter att arbeta på barns 
villkor och utifrån lagen om barns rättigheter.  

Åtgärd Finansiering 

Lovaktiviteter utifrån barnets perspektiv i ordinarie 
verksamhet

Utökat nämndbidrag budget 
2022
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Barns rätt till delaktighet 

Nuläge 

På kulturskolan ges eleverna möjlighet att framföra sina åsikter genom Elevkårens förslagslåda, 
detta för att få barnets perspektiv på verksamheten. Förutom att vara en röst för kulturskolans 
elever arbetar elevkåren för att öka trivseln genom aktiviteter och olika inköp utifrån elevers 
förslag. Risker och möjligheter samt fördelar och nackdelar vägs mot varandra för att tillmötesgå 
elevernas önskemål som kommer in genom Elevkårens förslagslåda.  

Elevers inflytande över repertoar och lektioners utformning ser olika ut beroende på ämne och 
lärare. Kulturskolans ämnen har olika karaktär och kulturskolelärarna olika utbildning och 
perspektiv på undervisningen. Det står klart att man i framtida arbete med måluppfyllelse 
behöver ha en samlad bild av vad målsättningen är och vad det betyder för den specifika 
arbetsgruppen. Arbetet med måluppfyllelsen angår såväl lärare som administrativ personal i 
mötet med kund och planering av verksamhet. Målsättningen är barns delaktighet och vad detta 
innebär kommer att bli ett framtida arbete och process med att ta fram en verksamhetsplan för 
Borås Kulturskola. 

För att möta barnets rätt till inflytande och självbestämmande bör kulturskolan ta in och möta 
efterfrågan i utformningen av kursutbudet. Detta har gjorts vid lovverksamhet med hjälp av 
utvecklingsbidrag från Kulturrådet. Kulturskolan har utgått från stadens enkät Lupp (Lokal 
uppföljning av ungdomspolitiken) som genomfördes under hösten 2017 och riktades till elever i 
årskurs 8 och gymnasiets årskurs 2. Resultatet av enkäten har sammanställts och analyserats i en 
rapport som heter Ung i Borås och den ger en samlad bild av ungas livsvillkor i kommunen. 
Kulturskolan gjorde också undersökningar i mindre skala, om vad barn och unga ville göra på 
skolloven. Utifrån det samlade resultatet arbetade kulturskolan fram ett innehåll som engagerade 
barn att delta i aktiviteter på höstlovet 2019 och februarilovet 2020.  

Framtid 

Det stora antal barn som deltog samt vad barnen själva uttryckte vittnar om att lovverksamhet 
fyller ett behov i Borås som kompletterar ordinarie kulturskoleverksamhet. Det vittnar också om 
att kulturskolan är på god väg att hitta metoder för att säkerställa barnets rätt att komma till tals 
och bli lyssnat på, samt rätt till inflytande och självbestämmande. Det är tydligt att när man 
lyssnar på barns önskemål om innehållet blir utfallet ett högt deltagande. Det är därför högst 
relevant att det avsätts nämndbidrag i ordinarie budget också för lovverksamhet.  
 
En metod för att säkerställa att ovanstående målsättning möts och följs upp är att tilldela en i 
personalstyrkan titeln Barnrättspilot. Barnrättspiloten har, likt ett miljöombud eller 
skyddsombud, särskilda glasögon som man betraktar verksamheten med. Uppdraget kommer i 
framtiden att bli en del i en av producenttjänsterna. Uppdraget som barnrättspilot skulle vara att 
jobba för barnens rätt och stötta verksamheten i att ta fram en handlingsplan och se till att denna 
följs. Allt för att säkerställa att barnen hörs i verksamheten. En del i handlingsplanen skulle 
förslagsvis kunna vara att lärare ska ha förväntningssamtal i början av läsåret med eleverna för att 
ge eleverna möjlighet att komma till tals från start. Allt kan man som barn inte påverka, men 
rätten att höras ska säkerställas (genom handlingsplan). 
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En del av kulturskolans verksamhet med elever är de utåtriktade aktiviteterna. Dessa görs under 
hela året i stor eller liten skala i form av elevkonserter, föreställningar, utställningar, öppet hus 
och skolturnéer, resor och läger. Utformningen av allt sådant som är utöver lektioner ska också 
ha ett barnperspektiv i beaktning. Tidigare förutsättningar vad gäller lokaler har krävt att man 
samlar elever vid större och därmed färre evenemang, exempelvis i gymnasieskolas aula. Med ett 
barnperspektiv behöver kulturskolan ställa frågor som; För vem görs de stora konserterna? Har 
eleverna en meningsfull tid på scen? Har eleverna kommit till tals före, under och efter? Vad är 
syftet? Finns det ett egensyfte i att synas och samla så många barn som möjligt på scen eller får 
denna stund på scen tvärtom barn att sluta i verksamheten?  
 
Med det scenrum som kulturskolan har i dag på Simonsland ges större möjlighet att göra mindre 
utåtriktade aktiviteter som möter barn utifrån just deras villkor. Elevkår och lärare kan i 
framtiden samverka kring utformningen av den utåtriktade verksamheten. Kulturskolans 
producent skapar ramarna för den utåtriktade verksamheten och är också aktiv och möter 
Elevkårens styrelse varje månad.  

 

Barnets rätt till information  

Nuläge  

För att nå barn och deras vårdnadshavare har kulturskolan Öppet hus på utbudspunkterna på 
vårterminen. Information om Öppet hus går ut på flera olika sätt, analogt och digitalt.  
Idag får elever som går i årskurs 1 i Borås Stad (och årskurs 2 på Fjärdingskolan) information om 
kulturskolans verksamhet och utbud genom det så kallade Kulåret. Därefter kan de söka till 
kulturskolan inför årskurs 2. I årskurs 4 besöks eleverna av kulturskolans lärare med ett kulturellt 
innehåll, en liten föreställning och information om att det nu är dags att söka till kulturskolan. 

Barns rätt till information är en viktig förutsättning för att vara delaktig i utformningen av sin 
fritid. Den information som ges till kulårsbarnen och eleverna i årskurs 4 utformas så att barnet 
lätt ska kunna ta till sig informationen. Detta i form av ett nyckelband med VIP-inbjudan till 
Öppet hus där man kan prova på instrument och ta del av kulturskolans övriga utbud inför 
ansökan till höstens kurser. 
 
Innevarande år har barn i årskurs F-6 också fått ett tryckt informationsblad i A4 och samtliga 
barn i F-9 en digital katalog över kulturskolans utbud. Detta eftersom det på grund av rådande 
läge kring corona-pandemin har försvårat för kulturskolans personal att möta barn på plats under 
ansökningsperioden (våren 2020).  

Åtgärd Finansiering 

Tillsätta barnrättspilot som ska skapa 
handlingsplan med ledning och elevkår 

Del av ordinarie producenttjänst
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Framtid  

Då alla barn, enligt barnkonventionen, har rätt att delta i det konstnärliga och kulturella livet, i 
detta fall genom deltagande i kulturskolan, måste förutsättningar skapas för att alla barn och 
unga ska finna och hitta till kulturskolan. 

Det innebär att barn och unga i alla årskurser måste nås av information från kulturskolan. Tryckt 
information i form av broschyr efterfrågas varje år men ekonomi saknas i nuläget för att kunna 
göra informationen tillgänglig på detta sätt. Kulturskolans ordinarie information bör innefatta ett 
lockande material, på flera språk, som går ut till elever i alla årskurser och som finns tillgänglig 
där barn finns, i fysisk form såväl som digital. Informationen ska vara skriven på lätt svenska och 
anpassad så att även barn med kognitiva och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan ta 
den till sig. På så sätt säkerställs barnets rätt till informationen.  

Kulturskolan som tillgänglig mötesplats, social och kreativ 

För många barn är kulturskolan en plats där de kan få en roll som passar just det barnet och för 
de allra flesta tycks kulturskolan verka identitetsskapande. Genom att i framtiden arbeta för att 
skapa fysiska rum för barns kreativitet på barns egna premisser vad gäller tid, ork och lust 
begränsas inte detta till en viss tid, som i mångas fall endast är 20 - 30 minuter i veckan 
(exempelvis piano-lektion).  

Många elever spenderar sin dag efter skolan på kulturskolan, i så kallade häng-ytor utan vidare 
aktivitet. Kulturskolan bör utveckla den kultur som råder i dessa hängytor och utmana barn och 
unga att själva påverka tiden de idag lägger på att vänta. Att erbjuda en trygg plats som dessutom 
inspirerar och uppmanar till kreativitet kan starkt bidra till att omforma kulturskolan till 
framtidens kulturskola. 

Tidigare beviljad ansökan hos Kulturrådet möjliggjorde lovverksamhet och en öppen ateljé i 
kulturskolans foajé under en vecka i december. Det var högt tryck på denna drop-in-verksamhet 
som gjordes som ett test. Elever deltog i den planerade aktiviteten såväl innan som efter sin 
lektion. Önskvärt vore att ha ett rum för öppen verksamhet, i drop-in-form, i kulturskolans 
lokaler på Simonsland: Gratis, tillgänglig och utformad utifrån barns önskemål.  

Åtgärd Finansiering 

Marknadsföring, tryckt material på flera språk Kostnadsneutralt 

Information på websida boras.se/kulturskolan på flera 
språk

Kostnadsneutralt 

Åtgärd Finansiering 

Utveckla kulturen som råder i hängytorna Kostnadsneutralt 

Drop-in-verksamhet på Kulturskolan på 
Simonsland

Bidragsmedel från Kulturrådet 2021 
Utökat nämndbidrag 2022
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Kulturskolans tillgänglighet för barn med funktionsnedsättning  

 
Bakgrund 

De nationella målen för funktionshinderpolitiken slår bland annat fast att jämlikhet och 
delaktighet ska genomsyra kommunal verksamhet. Samhället ska utformas så att människor med 
funktionsnedsättning i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet.  

Som person med funktionsnedsättning är man inte funktionshindrad eller funktionsnedsatt. 
Nedan beskrivs de begrepp som är viktiga för läsningen av kulturskolans genomlysning. 

Nuläge  

Kulturskolans nya lokaler på Simonsland är anpassade för ett fysiskt deltagande av alla barn och 
ungdomar med olika förutsättningar och undervisningen anpassas därefter. 

I dagsläget uppmanas vårdnadshavare att ange i ansökan till kulturskolan om barnet har något 
särskilt behov eller annan information som kan vara bra för kulturskolan att veta om. Detta med 
syfte att man som barn, ungdom och vårdnadshavare ska känna sig välkommen i kulturskolans 
samtliga verksamheter. Elev med kraftig synnedsättning kan exempelvis delta i 
gitarrundervisning och en hörselskadad ungdom kan delta i ordinarie bildgrupp. En riktad 
satsning finns för målgruppen som berörs av LSS, och är en verksamhet inom musikteater. 
Teaterrockarna träffas en gång i veckan med två pedagoger och vissa av deltagarna har 
medföljande assistent. 

Funkisfestivalen 

Enskilda elever med någon form av funktionsnedsättning deltar inte i kulturskolans verksamhet i 
särskilt stor utsträckning. Dock har Borås Stads arbete med Funkisfestivalen fallit väl ut och gett 
målgruppen en scen att synas på. Funkisfestivalen är målgruppens motsvarighet till 
Melodifestivalen där deltagarna framför sina bidrag med liveorkester. Lokala vinnarna går vidare 

Funktionshinder  
Kan vara ett hinder i miljön för den som har en funktionsnedsättning. Trappor och trösklar är 
exempel på sådana hinder som kan finnas på en kulturskola.  
 
Funktionsnedsättning 
Nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Man är inte 
funktionsnedsatt, utan har en funktionsnedsättning.  

Funkis 
Ett begrepp som används i vardagligt tal där det tydligt framgår vad funkis syftar på.  
Till exempel i namnet Funkisfestivalen, där man vill att det ska framgå att målgruppen är unga 
och vuxna med funktionsnedsättning
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till semifinal och final som direktsänds från Stockholm. Deltagarna uppger att de längtar tills det 
är dags att komma till kulturskolan för att repetera med en professionell orkester/liveband. 
Något som inte erbjudits målgruppen i något tidigare forum. För deltagarna är det inte bara 
musiken och framförandet som är av betydelse. Också allt runtomkring som bidrar till en känsla 
av professionalism; greenroom, dekor, snacks, styling, makeup, programledare och känslan av att 
stå i centrum precis som sina egna idoler.  
 
Det är också viktigt för målgruppen ungdomar med funktionsnedsättning att få ingå i en grupp 
med fokus på sitt intresse för musik och kultur. Funkisfestivalen är också viktig för de som inte 
deltar på scen, utan som kommer som publik. Arrangemanget är gratis för publiken och 
platserna i publiken bokas snabbt upp av vänner, familj och andra intresserade som omfattas av 
LSS. Funkisfestivalen är en angelägenhet för målgruppen i hela Borås med omnejd. Boenden 
inom LSS i närliggande kommuner bokar publikplatser för sina brukare.  

Funkisfestivalen projektleds av kulturskolans producent och arrangeras i samverkan med Sociala 
omsorgsförvaltningen, Fritids- och folkhälsoförvaltningen och FUB, vilka delar på kostnader om 
cirka 100 000 kronor. Funkisfestivalens framtid bör säkras, detta då konceptet bidrar till så 
mycket mer än bara en scen för denna målgrupp. I framtiden bör Funkisfestivalen finnas också i 
närliggande kommuner och Borås invånare reser dit som publik och vice versa. Borås 
Kulturskola ser en positiv, potentiell samverkan inom Boråsregionen. 

Framtid  

Barn och unga med någon form av funktionsnedsättning är enligt Kulturskoleutredningen 
överlag mindre aktiva på sin fritid än andra barn. Dessa barn är i större grad beroende av 
föräldrars engagemang och ork varför det är extra viktigt att planera aktiviteter och kurser med 
tanke på skolans tider och samverkan med taxi och assistenter.  

På kulturskolan är det tydligt att få barn och ungdomar hittar till ordinarie verksamhet, utanför 
de riktade satsningarna för målgruppen.  Musikteatergruppen som nämns ovan behöver 
kompletteras med en yngre grupp och för detta krävs fler lärarresurser.   

Fler funkisvänliga sammanhang för att uppträda och stå på scen behövs för att barns rätt att 
behandlas lika ska tillgodoses. Kulturskolan erbjuder i dagsläget fördjupningsprogram i musik, 
dans och teater, ett upplägg som också skulle kunna erbjudas målgruppen ungdomar med 
funktionsnedsättning. Kulturskolans elever får både bredda sina kunskaper inom sitt ämne, och 
nå en fördjupad spets på sitt instrument, ämne eller dansstil.  Ett fördjupningsprogram för 
ungdomar med funktionsnedsättning skulle förslagsvis innebära en gruppverksamhet med 
samverkan mellan ämnen som bild, musik, teater och dans. Ett ämnesöverskridande upplägg där 
praktikerna har uttrycket och berättelsen i fokus och resultatet blir utåtriktat i form av en 
föreställning, musikal eller liknande. I programmet skulle det då också ingå att ha enskild 
undervisning. Omvänt innebär detta att elever med funktionsnedsättning, som idag deltar i 
enskild undervisning, skulle ges tillfälle att stå på scen och synas genom att delta i 
gruppverksamheten och nämnda föreställning. 
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Ekonomi 

Budget 
Kulturskolans verksamhetsbudget var föregående år ansträngd vilket den även innevarande år 
förutses att bli. Detta beror på ej täckta kapitalkostnader i samband med inredning av 
kulturskolans nya lokaler (920 tkr). Verksamheten är underfinansierad i förhållande till den 
personalstyrka som är nödvändig för den verksamhet som kulturskolan bedriver i dagsläget. Här 
nedan visas diagram över kulturskolans kostnadsgrupper. 

 

Åtgärd Finansiering 

Påbörja verksamhet i musikteater för yngre 
barn med funktionsnedsättning 

Ordinarie budget med förutsättning att det 
ryms i ordinarie tjänsteplaneringar.

Påbörja fördjupningsprogram för äldre 
barn/ungdomar med funktionsnedsättning

Ordinarie budget med förutsättning att det 
ryms i ordinarie tjänsteplaneringar. 

Funkisfestivalen – initiera samverkan med 
övriga kommuner i regionen 

Bidrag Boråsregionen samt från andra 
deltagande kommuner
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Kulturskolan har idag 60 medarbetare, varav 7 är administrativ personal. Inför budget 2021 görs 
en översyn, där man ser på personalkostnader. Kulturskolan bedömer att det finns en risk att 
man kan behöva minska antalet årsarbetare om inte äskade medel beviljas. 

Budgeterade kostnader 2020 är 39 325,0 tkr (varav nämndbidrag om 35 030 tkr). Dock kvarstår 
utmaningar i budget gällande personalkostnader samt driftsbudget som för en verksamhet i 
denna storlek borde vara minimum 2 000 tkr. Nedan följer en redogörelse för delar som är 
betydande för kulturskolans innevarande budgetår 2020 samt framtid.  

             

Avgifter kursverksamhet  
Debitering för kurser, material och instrumenthyror till räkningsmottagare baseras på beslut från 
Kulturnämnden enligt nedan lista över avgifter. Avgifterna debiteras vid påbörjad kurs då dessa 
avser administrativa kostnader. Avgifterna har varit oförändrade under senaste årtiondet då ingen 
indexuppräkning sker kontinuerligt. Endast posten för materialkostnad har tillkommit år 2017. 

Avgifter per termin och kurs 

Budgeterade intäkter 2020 

Avgifter kursverksamhet 1 120 tkr

Uppdrag mot grundskolan/gymnasium (inkl. kulturskolefilialerna) 3 000 tkr

Avgifter instrumentuthyrning 150 tkr

Uthyrning av lokaler (inget utfall) 25 tkr

Nämndbidrag 35 030 tkr

Summa 39 325 tkr 

Avgifter per termin och kurs Summa

En kurs första året efter Kulåret 0 kr 

Ämneskurs/orkesterkurs/kör 300 kr

Fördjupningsprogrammet 700 kr

Vuxenkör/orkester 400 kr

Ämneskurs för vuxen 800 kr

Instrumenthyra per termin och instrument 200 kr

Materialkostnad per termin för bild, textil, musikproduktion 200 kr

Förseningsavgift om lånat/hyrt instrument inte återlämnats i tid 500 kr  
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Uppdragsverksamhet 
 
Kulturskolan erbjuder sina tjänster, mestadels inom klassundervisning till grundskola, 
grundsärskola, gymnasium och till viss del till övriga uppdragsgivare så som personalklubben på 
Södra Älvsborgs Sjukhus där kulturskolan har en personalkör.  

Historiskt sett har den sålda verksamheten varit ett sätt för mindre grundskolor i kommunen att 
tillhandahålla musiklärare på sin skola. Detta utan att anställa lärare när behov av heltidstjänst 
inom ämnet inte funnits. Den sålda verksamheten har inneburit en god samverkan och kontakt 
med grundskolan vilket varit positivt för båda parter. Men också positivt för kulturskolans 
personal då viss del av tjänst har kunnat förläggas dagtid.  

Läsåret 2019/2020 har kulturskolan uppdrag på 23 skolor i uppdragsverksamhet. Tillsammans 
möter kulturskolans lärare 3 200 barn i klassundervisning i veckan.  

I framtiden befarar kulturskolan en nedgång i uppdragsverksamheten då rektorer uttrycker en 
oro över ett ansträngt ekonomiskt läge och väljer att använda befintlig personal i sin 
musikundervisning. Detta skulle kunna ge negativa effekter på personalstyrkan på kulturskolan. 
Då kulturskolan befinner sig i mitten av budgetåret och i början av sitt verksamhetsår är 
förändringar möjliga först i början av nästa budgetår 2020.  

Uppdrag mot grundskolan  

Priset för uppdrag mot grundskola är beslutat av Kulturnämnden och uppgår till 645 kronor per 
undervisningstimme. I framtiden blir det nödvändigt att debitera en timkostnad som täcker den 
faktiska kostnaden för såld personal. Det skulle innebära en avgiftshöjning av timpriset med 
minst 200 kronor, vilket resulterar i en timkostnad på 845 kronor per såld undervisningstimme. 
Befarad konsekvens av avgiftshöjning innebär minskad efterfrågan från grundskolan, vilket i sin 
tur kan leda till ändrade arbetsuppgifter för kulturskolans personal, exempelvis mer eftermiddag/
kvällsundervisning inom tjänsteuppdrag eller i värsta fall arbetsbrist.  

Uppdrag mot gymnasium  

Kulturskolan erbjuder Bäckängsgymnasiet sina tjänster i form av musiklärare på specifika 
instrument och kurser för elever på Estetiska programmet. Kostnaden för gymnasiet per termin 
och elev (skriven i Borås) är 910 kronor. För elever från andra kommuner i Sjuhärad betalar 
gymnasiet en avgift om 3 900 kronor. För undervisningen tillkommer en årlig administrativ avgift 
om 9 042 kronor (2020 års taxa) oavsett antal elever. För varje satt betyg faktureras 
gymnasieskolorna 128 kronor, som tillfaller kulturskolans lärare. De faktiska lärarkostnaderna för 
kulturskolan innebar läsåret 2019/2020 1 260 tkr och gymnasiet fakturerades 234,7 tkr. 
Kulturskolans kostnader för uppdrag mot gymnasium motsvarade 2,1 heltidstjänster.  

I framtiden behöver kostnaden för såld verksamhet justeras. En möjlig konsekvens av en justerad 
kostnad skulle kunna vara att Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen beslutar att inte ta 
del av kulturskolans tjänster och då en förlorad intäkt för kulturskolan.  Detta skulle i sin tur 
innebära ett bortfall av uppdrag dagtid och förändrade arbetsuppgifter för berörd personal 
såsom undervisning kvällstid. I förlängningen kan detta innebära arbetsbrist för kulturskolans 
personal. Sett ur ett större perspektiv blir konsekvenserna ett minskat utbud för elevernas 
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huvudämnen i deras musikutbildning. Detta eftersom kulturskolans lärare besitter 
spetskompetens och undervisar på instrument som är svårrekryterade till gymnasiet.  

Om uppdraget skulle utebli och kulturskolan skulle ersätta 2,1 heltidstjänst med ordinarie 
kursverksamhet skulle kulturskolan gå med större förlust eftersom intäkterna då skulle bli 86,4 
tkr, i jämförelse med dagens intäkter om 234,7 tkr.  

En försvårande faktor är också att kulturskolans lärare besitter kombinationstjänster, vilket gör 
det svårt vid eventuell övertalighet när 2,1 heltidstjänster fördelas olika på cirka 10 lärare.  

  

Uppdrag mot kulturskolefilialer 

För varje elev som deltar i kulturskolans verksamhet på filialskola faktureras 
Grundskoleförvaltningen 500 kronor per elev och termin. Kostnaden är beslutad mellan 
Kulturnämnden och Grundskolenämnden och innebär ett kostnadsfritt deltagande för elever på 
dessa skolor. I kostnaden ingår kursavgift, material och instrumenthyra. 
Grundskoleförvaltningen faktureras en gång per termin.  

Kulturskolan har historiskt sett gått in med egna medel för att täcka resor, dagläger och t-shirts 
till barnen som bland annat bidragit till filialverksamhetens särpräglade gemenskapsfrämjande 
sociala syfte. Med dagens ekonomiskt ansträngda läge har kulturskolan tvingats dra in på dessa 
aktiviteter. Den största konsekvensen av detta är ett minskat elevantal, detta då filialerna förutom 
kunskap och kultur har ett socialt syfte och behov på dessa skolor.  

Kulturskolan önskar för framtiden ett fortsatt samarbete med Grundskoleförvaltningen, att 
modellen för fakturering kvarstår, där en kostnad om 500 kronor per deltagande elev faktureras 
Grundskoleförvaltningen. Kostnaden som Grundskoleförvaltningen betalar motsvarar 
intäkterna som uteblir i form av terminsavgift och instrumenthyra. Resten av kostnaderna i form 
av lärartjänster belastar kulturskolans ordinarie budget.  

Inför framtiden upplever kulturskolan att läget vad gäller finansieringen av filialverksamheter är 
osäkert. Detta på grund av att även grundskolan har en ansträngd budget. Oron ligger i huruvida 
Grundskoleförvaltningen kommer att prioritera denna kostnad för verksamhet som inte är 
lagstadgad.   

Åtgärd Finansiering 

Säkra filialernas framtid ekonomiskt Samverkan Kulturnämnd och 
Grundskolenämnd

Kulturfritids del av filialerna Kulturnämnden äskar medel 2021 för tre 
kulturpedagoger till mötesplatserna 
Sjöbohuset, Norrbyhuset och Hässlehuset.
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Enskilda uppdrag  

Publika uppdrag med kulturskolans elever arvoderas efter överenskommelse. Fast avgift för 
Kulturskolans luciatåg á 1000 kronor per uppdrag. De intäkter som eleverna arbetar ihop går 
tillbaka till dem via aktiviteter genom Elevkåren som fakturerar.  

Personal  
 
Nuläge 

  
 Könsfördelningen är jämn på kulturskolan. Det är den verksamhet inom Kulturförvaltningen 
som har flest andel män, vilket är 53 %. Medelåldern för lärare vid kulturskolan är 44 år, vilket är 
lägre än snittet i kommunen, som är 46 år. I jämförelse med kommunen är det framförallt 
åldersgruppen 20–29 år och 30–39 år som bidrar till en lägre medelålder på kulturskolan. 
Pensionsavgångarna ligger på samma nivå som hos kommunen i övrigt.  

Den genomsnittliga anställningstiden bland kulturskolans medarbetare är 12 år, viket är 
detsamma som för hela Kulturförvaltningen. Andelen sjukfrånvaro hos personalen på 
kulturskolan är jämn över året och lägre än Kulturförvaltningen i sin helhet. För helåret 2019 låg 
sjukfrånvaron på 2,59 %. Kulturskolan har en genomsnittlig sysselsättningsgrad till 97,2 %. 
Medarbetare vid utbudspunkten Musikens Hus i Fristad har högst andel deltidsanställda. Detta är 
ett arv från tiden då medarbetarna tillhörde Fristad Musikskola. Idag finns det elevunderlag inom 
organisationen för att erbjuda ett flertal deltidsanställda en heltidstjänst men det saknas 
ekonomiska förutsättningar. Detta innebär att Kulturförvaltningen inte lever upp till 
heltidsreformen i Borås stad och åtgärder bör vidtas.  

 
Kompetensförsörjning 

Kompetensförsörjningen är en utmaning i hela kommunsverige – så även inom kulturskolan. 
Befolkningsutvecklingen i Borås Stad bland barn och unga i åldern 6-19 år ökar med 16% under 
perioden 2018-2026, samtidigt som andelen i arbetsför ålder (20-67 år) endast ökar med 8%. I 
samband med överenskommelsen av HÖK 18 (Huvudöverenskommelse om lön och allmänna 
anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal med mera.) förtydligades 
betydelsen av att kompetensförsörjningen präglas av en helhetssyn – en professionell och 
effektiv verksamhet, en god arbetsmiljö och ett läraryrke som attraherar. I Borås Stad har fyra 
delar tagits fram i samverkan; lönebildning, arbetsmiljö, arbetstid och arbetsorganisation. 

De flesta av Borås Kulturskolas tillsvidareanställda medarbetare har en pedagogisk utbildning 
utöver sin konstnärliga spets, bredd eller tidigare erfarenhet av yrket som motsvarar de 
behörighetskrav som kulturskolan har. I framtiden är det troligt att kulturskolans lärare har flera 
utbildningar, såväl konstnärlig som pedagogisk för att tillgodose de kompetenser som krävs för 
verksamheten.  

Med anledning av stora pensionsavgångar inom kulturskolan nationellt infördes 2018 
Kulturskoleklivet som del av en statlig nationell strategi för landets kulturskolor. Kulturskoleklivet 
finns bland annat vid Göteborgs Universitet och är en kompletterande högskoleutbildning för 
professionella utövare inom kultur som vill arbeta inom kulturskolan i sitt ämne, likt det tidigare 
lärarlyftet. 
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Som lärare i kulturskolan är det framförallt passionen för konst, musik och kultur som driver 
medarbetarna mot att skapa ett intresse och engagemang för kulturutövande bland barn och 
unga. De inspirerande och anpassade lokalerna på Kulturskolan vid Simonsland och Hässlehuset 
bidrar också till att attrahera lärare till kulturskolan. Lokalerna bidrar till ett gott rykte, vilket 
skapar en stolthet hos personalen.  

Cirka hälften av lärare på kulturskolan bor i Borås och hälften är inresande från kringliggande 
kommuner så som Göteborg, Mölndal, Lerum, Vårgårda och Härryda. Av de tillsvidareanställda 
medarbetare som anställdes mellan 2017 – 2019 var 69 % bosatta i Göteborg vid 
rekryteringstillfället, det vill säga 9 av 13 tillsvidarerekryteringar. I samband med att 
arbetsmarknadsregionen breddas och det är svårt att få tag på utbildade lärare till kulturskolan, 
rekryteras fler från göteborgsregionen och trenden bedöms inte minska.  

 

Lönebildning 

Lönepolitiken ska stödja verksamheten till att utveckla och rekrytera medarbetare och blir ett 
redskap för styrning. Lönepolitiken utgör en viktig del i Borås Stads kompetensförsörjning, att 
skapa förutsättningar att rekrytera och behålla medarbetare med rätt kunskap och erfarenhet. 

Lönen ska stimulera till ständiga förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och 
kvalitet. Arbetsgivaren eftersträvar en ökad lönespridning. Av Borås Stads lönepolitik framgår att 
lönen ska differentieras med hänsyn tagen till arbetsuppgifternas svårighetsgrad, hur väl 
medarbetaren uppfyller arbetets krav samt påverkas av utbud och efterfrågan av yrket på 
arbetsmarknaden.   

Medianlönen för lärare vid kulturskolan är 29 600 kronor och är lägre än i jämförbara 
yrkesgrupper inom Borås Stad. Lönespridningen för lärare vid kulturskolan är låg. Även i 
jämförelse med andra kulturskolor i Boråsregionen har Borås en lägre lönebild. Alla kommuner 
förutom Svenljunga har en medianlön mellan 31 500 kronor – 32 500 kronor för lärare i 
kulturskolan. Övriga yrken inom kulturskolan är inga bristyrken, det vill säga är inte svåra att 
rekrytera.  

Eftersom kulturskolan i Borås konkurrerar om lärare med kulturskolorna i Göteborg med 
omnejd, redovisas nedan lönebilden för Göteborgsregionen (13 kommuner). Samtliga av dessa 
kommuner har en högre lönebild, framförallt medianlönen och några kommuner har även en 
större lönespridning.  
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Lönestatistik lärare kulturskolan Göteborgsregionens kommunalförbund 

I löneöversyn 2020 har lärargrupper fått 3 procent i löneökning och de senaste två åren har 
verksamhetschefen påbörjat ett arbete för att öka lönespridningen. Ett arbete som kommer att 
fortlöpa över en längre tid om inte särskilda satsningar görs.  

Kommun 10:e Median 90:e Antal Lönespridning

Ale - - - - - 

Alingsås 31 322 kr 31 810 kr 33 668 kr 17 7 % 

Göteborg 29 490 kr 32 000 kr 34 788 kr 226 18 % 

Härryda 30 180 kr 31 550 kr 34 620 kr 27 15 % 

Kungsbacka 29 100 kr 32 900 kr 34 900 kr 50 20 % 

Kungälv 28 700 kr 32 350 kr 37 025 kr 15 29 % 

Lerum 30 100 kr 32 400 kr 35 440 kr 25 18 % 

Lilla Edet 29 500 kr 31 200 kr 33 800 kr 5 15 % 

Mölndal 30 550 kr 32 700 kr 37 650 kr 45 23 % 

Partille 28 960 kr 32 700 kr 37 060 kr 25 28 % 

Stenungsund 28 895 kr 33 128 kr 35 470 kr 8 23 % 

Tjörn 30 900 kr 31 700 kr 35 480 kr 15 15 % 

Öckerö 29 370 kr 32 425 kr 39 105 kr 9 33 % 

Borås 28 000 kr 29 600 kr 33 000 kr 55 18% 
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Arbetsmiljö och kvalitet 

Resultaten av medarbetarenkäter, mätstickor och den låga sjukfrånvaron visar att arbetsmiljön på 
kulturskolan i Borås är god. Ändå ser förvaltningen att utbudspunkterna skiljer sig åt när det 
kommer till arbetsmiljö, standard på lokaler och tillgänglighet för besökarna. Till exempel finns 
det idag behov av att se över lokaler vid utbudspunkten i Fristad.  

Under vårens coronapandemi har verksamheten fått ställa om på kort tid. De lärare som ställde 
om till digital undervisning vittnar om att det i framtiden kommer att krävas bättre tekniska 
lösningar och kompetenshöjande insatser för att undervisningen ska vara mer ändamålsenlig, 
kvalitativ och bidra till en god arbetsmiljö. 
 
Antal medarbetare per chef  på Kulturförvaltningen är 14,5 i medel för första linjens chefer. För 
verksamhetscheferna är medelvärdet för antal medarbetare per chef  12 medarbetare. Idag leds 60 
medarbetare på kulturskolan av två chefer, varav en är biträdande kulturskolechef  och en är 
verksamhetschef. Verksamhetschefen har budgetansvar och ansvar för verksamheten som helhet 
samt personalansvar för 30 av medarbetarna. Biträdande kulturskolechef  har verksamhetsansvar 
och personalansvar för övriga 30 medarbetare.  

Samtidigt som verksamhetschefen ska bedriva samverkan med andra förvaltningar ska 
verksamhetschefen även driva utvecklingen av kulturskolan i riktning mot framtiden och 
säkerställa dess relevans för samtiden. Detta genom att arbeta i linje med barnkonventionen, för 
barns delaktighet, lika rättigheter och möjligheter. För att leda medarbetare och verksamhet ställs 
det idag större krav på ett nära ledarskap.  

Framtid 

En del av kulturskolans vision är att ”Lärandet håller hög kvalitet. Kulturskolan är en attraktiv 
arbetsplats som präglas av professionalism, tillit och hög kompetens”. För att knyta an till denna 
vision dras följande slutsatser: Den demografiska utvecklingen innebär att den arbetsföra delen 
av befolkningen minskar i relation till de unga och äldre. För att klara den utmaningen och 
samtidigt bedriva en verksamhet med hög kvalitét kommer effektiviseringar och politiska 
prioriteringar att bli nödvändiga. Det kräver att chefer, medarbetare och fackliga förtroendevalda 
i god samverkan ser över och utvecklar arbetsorganisationen och arbetstider, använder 
digitaliseringens möjligheter samt använder kompetensen på ett ändamålsenligt sätt. 
För att bibehålla en kulturskola med hög kvalitét, gott rykte och en kulturskola att vara stolt över 
behövs en personalstabilitet och goda prestationer behöver premieras. 
Kulturskolan möter i nuläget svårigheter i att rekrytera personal, delvis för att det är brist på 
utbildade kulturskollärare och delvis för att kulturskolan inte kan erbjuda den lön som kandidater 
förväntar sig när de kommer från motsvarande tjänst i Borås- eller Göteborgsregionen, vilka har 
en högre och mer differentierad lönestruktur. Eftersom det i framtiden förmodas bli än större 
brist på utbildade lärare till kulturskolan kan den lägre lönebilden framöver skapa svårigheter att 
attrahera, rekrytera och behålla medarbetare. 
  
Lönen ska i enlighet med Borås Stads lönepolitik vara ett styrmedel för att utveckla 
verksamheten och medarbetare. För att behålla befintliga medarbetare och attrahera nya 
medarbetare med god prestation blir möjligheten till att differentiera löner viktig. Med den 
lönebild kulturskolan har idag finns inte utrymme att differentiera lönen i den takt som krävs, 
enligt  förvaltningen. 
Kulturförvaltningen bedömer också att ett ökat löneutrymme på en procent utöver de 
budgeterade två procenten under en kommande tvåårsperiod kan ge tillräckliga medel för att 
differentiera löner för att utveckla verksamheten och medarbetare och bibehålla en god 
verksamhet. 
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Kulturskolan måste komma tillrätta med sitt budgetunderskott och behöver vidta en del 
kännbara åtgärder om inte äskade medel i budget 2021 beviljas. Det ökade löneutrymmet på en 
procent under en tvåårsperiod innebär att Kulturskolan måste minska antalet tjänster med 
ytterligare en tjänst utöver de 3,5 heltidstjänster som underskottet motsvarar och samtidigt öka 
intäkterna. 
Ett minskat antal lärartjänster kommer drabba kulturskolan på olika sätt i olika grad för personal, 
elever, kursutbud och säljande verksamhet. För att effektivisera verksamheten och samtidigt 
utveckla den i linje med tankarna kring framtidens kulturskola blir det nödvändigt att se över 
både organisation och medarbetarnas arbetstider. Ur ett barnrättsperspektiv och för bidra till ett 
socialt hållbart Borås ska medarbetare i kulturskolan vara tillgängliga för barn och unga på deras 
fria tid, t ex efter skoltid och på lov. 
Kulturförvaltningen bedömer att kulturskolan behöver utreda på vilket sätt verksamheten kan nå 
barn och unga på deras skolfria tid i större utsträckning än vad som nu sker, t ex genom att 
införa semestertjänst eller genom något annat avtal. Utredningen kring organisation och 
arbetstider ska ske i god samverkan med de fackliga organisationerna. 
För en lyckad utveckling och omställning av kulturskolan krävs ett nära ledarskap och 
handlingsutrymme för chefer i syfte att kunna inspirera medarbetare till utveckling, likt 
intentionerna i ”Tillitsresan i Borås Stad.” 

Åtgärd Finansiering 

Lönebildning Minska antalet anställda alternativt öka 
intäkterna eller den ekonomiska ramen.

Digitalisering som verktyg för 
effektivisering

Kostnadsneutralt 

Tillsätta enhetschef för att minska antal 
medarbetare per chef 

Viss finansiering genom omorganisation av 
administrativ personal samt ökat 
nämndbidrag 2022.  

Tillsätta utredning hur kulturskolan kan 
nå barn och ungdomar i större 
utsträckning på deras skolfria tid, 
exempelvis semestertjänst eller 
motsvarande avtal. 

Kostnadsneutralt 

Rätt till heltid enligt heltidsreform Borås 
Stad 

Se över finansiering i samband med 
omorganisering, se Scenario 3.
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Uppdrag från Kulturnämnden 
 
Förvaltningen lägger fram fakta och kostnadsunderlag nedan om vad det innebär att avskaffa 
köerna till kulturskolan, undervisning för ett antal vuxna samt för en helt kostnadsfri kulturskola.  

Bakgrund 

 
När genomlysningen görs är kulturskolan inne i den stora ansökningsperioden. Det innebär att 
siffrorna på deltagande, avslutande samt sökanden är flytande. Siffrorna nedan är utdrag från maj 
2020. Genomlysningen läggs fram april 2021 och siffrorna är därför ett år gamla.  

1662 elever deltar i Kulturskolans verksamheter på de tre utbudspunkterna, filialskolorna och på 
sin skola i direkt anslutning till skoltiden. Dessa 1662 elever upptar tillsammans cirka 2300 
platser då många går i flera kurser och deltar i olika fördjupningsprogram.  
 
Av de 794 individer som står som sökande till kulturskolans kurser är 715 födda 2001 eller senare 
och betraktas av kulturskolan som barn. Av de 715 sökande är 150 utan kursplats i något ämne 
eller har inte blivit antagna än (inför nästkommande höst). Det innebär att 565 barn som står i kö 
till kurs redan går i något ämne på kulturskolan. 
 
Hösten 2017 lades förslaget fram om ett avgiftsfritt år. 2018 blev året efter Kulåret kostnadsfritt 
för eleverna på kulturskolan. De förlorade intäkterna kompenserades med ramökning om  
300 000 kr. Den positiva effekten av det avgiftsfria året är att kostnaden uteblir för elevens 
vårdnadshavare. Dock kan kulturskolan inte se en märkbar ökning av antalet ansökningar i 
målgruppen för det avgiftsfria året, trots en stor informationskampanj, och eftersom 
personalstyrkan har varit bestående innebär det avgiftsfria året ingen utökning av elevplatser.    

Kulturskolan kan omöjligt veta om hinder röjts för deltagande barn genom avgiftsfritt år. I 
avsnittet Omvärldsanalys Sverige (nedan) redogörs för Kulturskoleutredningens resonemang 
kring avgifter som hinder för deltagande. 

Omvärldsanalys Sverige 

Enligt kulturskoleutredningen (utdrag i Bilaga 2) har avgifterna för ämneskurser och 
instrumenthyra legat relativt stabilt de senaste 15 åren, men sedan 2012 syns ett visst trendbrott 
då avgiftsnivåerna har sänkts med 3 procent. Detta ser kulturskoleutredningen som positivt 
eftersom avgifter kan vara ett hinder för deltagande i kulturskolans verksamhet.  

Den genomsnittliga terminsavgiften i landet ligger på 656 kronor, jämfört med Borås där 
terminsavgiften för en skolungdom är 300 kronor. Flera av kommunerna i Sverige har infört 
avgiftsfria verksamheter, vilket också Borås Kulturskola har sedan 2016 då man för första gången 
fick bidrag från Kulturrådet för den mobila kulturskolan Pop-up. Därefter har kulturskolan haft 
lovverksamhet som för deltagarna varit avgiftsfri. Genom samverkan med 
Grundskoleförvaltningen har kulturskolan också avgiftsfri undervisning på 8 skolor. Flera 
kommuner som haft avgiftsfri kulturskola och som sedan infört en avgift, även om så låg som 50 
kronor så har deltagande minskat drastiskt. I andra fritidsverksamheter, så som idrott är det 
vanligt med en avgift. Att avgiftsfrågan inom kulturskolan är omstridd kan enligt utredningen 
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bero på att det rör sig om offentligt finansierad verksamhet, till skillnad från exempelvis privata 
dansskolor med mycket högre avgifter.  

  

Angående kostnad för en helt avgiftsfri kulturskola – svar på Kulturnämndens 
uppdrag 

I framtiden har Borås en kulturskola utan hinder för deltagande. Att avskaffa avgifterna för alla 
barn upp till 19 år innebär en kostnad på cirka 2 miljoner kronor baserat på det nuvarande 
elevantalet. Kulturförvaltningen vill lägga tyngd vid att det inte innebär något för arbetet med att 
få budget i balans att avskaffa avgifterna, utan är en åtgärd för att barn och unga ska kunna röra 
sig fritt i kulturen (barnkonventionen paragraf  31). 

Den statliga Kulturskoleutredningen från 2016 En inkluderande kulturskola på egen grund SOU 
2016:69 undersökte vilka hinder som finns för deltagande i kulturskolan och enligt bilaga 2 är 
terminsavgifter och andra avgifter som kulturskolan tar ut sådana hinder. Utredningen slår fast 
att det är svårt att säga i vilken utsträckning barn och ungas ojämlika deltagande hänger ihop 
med vårdnadshavarens betalningsförmåga, men man hänvisar till Rädda barnen som tydliggjort 
hur avgiften påverkar deltagandet i kommunal kulturskola för de barn som lever i så kallad 
barnfattigdom. Enligt utredningen tycks det inte vara avgiftsfrågan som är den avgörande 
faktorn för att kunna delta i verksamheten, men för det antal barn som lever under knappa 
förhållanden kan ett avgiftsuttag vara ett allvarligt hinder.  

Barnkonventionen, numera svensk lag, slår fast att barn har rätt att fritt delta i kulturlivet. Vad 
det innebär att fritt delta kan diskuteras, men säkert är att det då inte bör finnas hinder. Därför 
bör det vara en kommunal angelägenhet att röja undan de hinder som kommunen själv kan 
påverka för inte minst just dessa barn, vilket ligger i linje med Socialt Hållbart Borås. 

Kulturförvaltningen vill lyfta att möjliga alternativ för att röja hinder för deltagande i form av 
avgifter, skulle kunna vara att inkomstbasera avgiften enligt procentsats av hushållets inkomst 
(likt barnomsorgen i Borås stad) samt göra det möjligt att ansöka om avgiftsbefrielse. Det är 
kulturskolans erfarenhet att en liten avgift motiverar till ett ansvarsfullt deltagande.  

I dagsläget skulle man behöva höja avgifterna för att möta verksamhetens ekonomiska behov, 
något som i praktiken skulle innebära hinder för deltagande. I verksamheten handlar det om en 
otillräcklig budget i förhållande till kulturskolans storlek, vilket är det stora dilemma som 
kulturskolan står inför. 

Åtgärd Finansiering 

Avskaffa avgifterna Utökat nämndbidrag om 2 000 tkr, 
äskat i budget 2021
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Angående kostnad att avskaffa köerna till kulturskolan – svar på 
Kulturnämndens uppdrag  

För att få fram en tillförlitlig summa av vad det skulle kosta att ta bort köerna krävs egentligen en 
jämförelse av kön i förhållande till hur kösiffran ser ut andra delar av året. När genomlysningen 
görs är det ansökningsperiod (på våren). I dagsläget är det därför svårt att uppskatta hur många 
individer som avslutar sina kurser och hur många som antas av de som idag står som sökande. 
En gissning är dock att merparten av de sökande fortfarande kommer vara sådana som redan går 
i ett ämne. Trenden är att man vill gå i flera kurser om man redan deltar i kulturskolans 
verksamhet. En anledning är givetvis att man vill lära sig flera ämnen, men med en tillgänglig 
kulturskola i nya lokaler är skälen säkert också att barn och unga nu ges en plats som är deras där 
de vill vistas mer.  
 
Att gå i flera kurser ser kulturskolan som givande för eleverna och i den mån det går antas 
eleverna på mer än en kurs. Detta gäller dock ej instrumenten i lika stor utsträckning då det 
försvårar inlärningsprocessen att lära sig flera instrument samtidigt. När eleven gått ett par år och 
är mer förtrogen med sin klarinett finns inga hinder för att också lära sig saxofon, slagverk eller 
gitarr (exempel). Att kombinera instrument med sång, kör, orkester eller en gruppverksamhet i 
ett gestaltningsämne ses bara som positivt.  

I dagsläget står 715 sökande barn i kö till kulturskolan. Av dessa är 150 ej antagna i någon kurs 
sedan tidigare. Uträkningen nedan visar att en instrumentkurs om 20 minuter för en elev kostar 
kulturskolan 7746 kronor per läsår. 150 elever i kö kostar då 1 161 900 kronor att bereda plats 
för.  
 
Den faktiska kostnaden är högre eftersom 150 elever står på kö till flera olika ämnen som kräver 
en utökning av personal inom aktuellt ämne. Störst söktryck är det i dans- och bildämnen och en 
prioritering hade eventuellt kunnat göras här. Dessa är ämnen som det finns lokaler för på 
Kulturskolan på Hässlehuset.  

Genomlysningen föreslår ett utökat nämndbidrag om 3 miljoner kronor för att ta in så stor del 
av kön som är möjligt, sett till lokaler, ämne, enskild undervisning kontra gruppundervisning. 

Åtgärd Finansiering 

Utökad personalstyrka för att ta emot så stor 
del av kön som möjligt.

Utökat nämndbidrag om 3 000 tkr. 
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Angående kostnad för utökad vuxenundervisning – svar på Kulturnämndens 
uppdrag 

Nuläge 

Kulturskolan erbjuder idag vuxenundervisning i mån av plats. Kulturskolan har läsåret 19/20   
61 vuxna inskrivna. 15 vuxna deltar i instrumentundervisning, 10 vuxna medverkar i orkester och 
36 vuxna sjunger i kör. Arbetstiden för en lärare för vuxenundervisning varierar beroende på typ 
av kurs. Olika typer av kurser genererar därför olika personalkostnader och intäkter. 

En instrumentkurs om 20 minuter för en vuxen kostar kulturskolan 4 820 kronor. En 
medverkande i orkester kostar i praktiken inget extra om orkestern är aktiv med ungdomar och 
de vuxna går in som tillskott (terminsavgiften blir då bara en extra intäkt.) Vuxenkören om 36 
deltagare ger kulturskolan en vinst om 9 540 kronor. För att nå ett nollresultat behöver kören 
vara minst 25 medverkande.   
 
En parameter i att anta vuxenelever är behovet att ställa frågan Vilka är dessa vuxna? Historiskt 
sett har vuxenundervisningen varit en service för de unga vuxna elever som slutat på 
kulturskolan.  Dessa elever tar del av vuxenundervisningen ett till två år innan de sedan kommer 
in på folkhögskola och sedan musikhögskola. I dagsläget är cirka 50 % av vuxeneleverna tidigare 
elever på kulturskolan och på väg mot folkhögskola/musikhögskola.  

Framtid 

Genomlysningen föreslår att Kulturnämnden förtydligar kulturskolans uppdrag mot vuxna. 
Förslaget innebär att kulturskolan ska bereda plats åt de elever som slutar gymnasiet och fram till 
antagning på högre utbildning så som folkhögskola, högskola/universitet inom ämnet. 
Kulturskolan ska ej prioritera vuxenundervisning till de kurser där barn finns bland de sökande.  

Vad gäller kulturskolans vuxenkör, som ger ett nollresultat, menar genomlysningen att kören 
gagnar kulturskolans verksamhet i stort då kursen bidrar till att fler vuxna rör sig i kulturskolans 
lokaler och får insyn i verksamheten, vilket i sin tur gynnar kulturskolans rykte.  
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Slutsatser  

Den nuvarande låga driftsbudgeten gör att kulturskolan idag har svårt att bedriva den mest basala 
verksamheten och en konsekvens är att verksamheten redan idag fått tumma på kvaliteten och 
tillgängligheten (till exempel inköp av undervisningsmaterial och underhåll av instrument). Ett 
annat exempel är att kulturskolan redan nu tvingats dra in betydande aktiviteter för barn och 
unga: Filialshow, filialresa, läger, konsertbesök och andra orkesterresor vilket strider emot 
kulturskolans vision om att vara en social och kreativ mötesplats för barn och unga. I 
förlängningen förlorar kulturskolan sin attraktion och betydelse för barn och unga samt får svårt 
att attrahera, rekrytera och behålla kompetent personal. Driftsbudgeten är alltför liten i 
förhållande till verksamheten och övriga kostnadsgrupper så som hyra och kapitalkostnader är 
fasta. Detta innebär att man inte kan minska driftsbudgeten.  

För att säkra en god verksamhet med en hög kvalitet och gott rykte idag och i framtiden krävs en 
organisation som premierar god prestation samt en arbetsorganisation som möter barn och 
ungas behov i högre utsträckning. Nedan tre scenarier för en ekonomi i balans ersätter inte de 
krav på omställning av organisationen som konstaterats i genomlysningen. Oavsett vilket eller 
vilka scenarier som blir aktuellt/aktuella kvarstår behovet av en omorganisation för att leva upp 
till visionen om den attraktiva kulturskolan. Förvaltningen har utöver nedan tre scenarier 
sammanställt förslag på åtgärder, se Slutord.  

 
Ekonomi i balans 

Kulturskolan kan enbart leva upp till sitt goda rykte om verksamheten har ekonomi för det ovan 
beskrivna. Det krävs anpassningar och åtgärder om kulturskolan dessutom ska kunna leva upp 
till barnkonventionen. I dagsläget är ekonomin inte i balans. Nedan följer ett antal scenarier och 
resonemang för att få en ekonomi i balans.  

Scenario 1 - Kulturskolans terminsavgifter 
Detta scenario innebär att höja kulturskolans kursavgifter. Intäkterna som resonerats kring i 
genomlysningen är i sig låga och en mycket kraftig avgiftsökning skulle vara nödvändig för att få 
budget i balans. Detta strider mot en framtidens kulturskola utan hinder för deltagande. För det 
antal barn som lever under knappa förhållanden kan ett avgiftsuttag vara ett allvarligt hinder och 
en ökad elevavgift går också emot barnkonventionen. Borås har idag en av landets lägsta 
terminsavgifter vilket innebär en stolthet för kommunen och kulturskolan och dess goda rykte i 
kulturskolesverige. Budgeterade intäkter för kursavgifter är 2 000 tkr och för att få en budget i 
balans krävs ytterligare 2 000 tkr. Detta scenario är baserat på det antal betalande elever 
kulturskolan har idag och skulle i så fall innebära att kursavgifterna fördubblas, vilket med all 
sannolikhet innebär ett tapp av elever.  
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Scenario 2 - Kulturskolans uppdragsverksamhet 
 
Ett andra scenario för att få en del av budgeten i balans är att höja avgifterna för 
uppdragsverksamhet mot grundskola, förskola och gymnasium. För samtliga typer av 
uppdragsverksamhet (förskola till gymnasium) handlar det om risk för övertalighet för uppemot 
3,5 heltidstjänster som motsvarar den del som kulturskolan säljer.Vem ska kulturskolan vara till 
för? För Borås stads unga på deras fria tid och/eller för grundskolan? För att kunna leva upp till 
uppdraget att vara till för barn på barns fria tid krävs en omfördelning av resurser. En sådan 
förändring innebär intäktsbortfall, eftersom uppdragsverksamheten genererar mer intäkter än 
dagens kursavgifter. En sådan omfördelning av resurser skulle därför i sin tur drabba 
personalstyrkan.  

Detta scenario om avgiftshöjning gentemot Grundskoleförvaltningen genererar dryga två 
miljoner kronor och täcker enbart kulturskolelärarnas löner.  Detta förutsätter att 
Grundskoleförvaltningen köper tjänster i samma omfattning som sker idag. Under 
genomlysningens gång har Grundskolenämnden beslutat att som den första av de tre 
effektiviseringsnivåerna i budget 2021 inte köpa tjänster av kulturskolan. Det innebär i så fall ett 
beräknat intäktsbortfall om 2 miljoner och märkbara konsekvenser med övertalighet som följd.  

Ett uppdrag som särskiljer sig är uppdraget mot gymnasiet där kulturskolan för närvarande för 
dialog med gymnasieledningen om ökade avgifter för att täcka de faktiska lärarkostnaderna. Som 
framgår i genomlysningen fakturerades gymnasiet cirka 235 tkr, vilka inte täcker 
de faktiska kostnaderna som uppgår till 1 200 tkr. Detta täcker på långt när de faktiska 
kostnaderna som uppgår till 1 200 tkr. Om inte avgiftshöjningen tillmötesgås av gymnasiet blir 
konsekvenserna att kulturskolan mister uppdrag och riskerar övertalighet hos personalen. Detta 
innebär i förlängningen ett minskat utbud på det estetiska programmet i musik, vilket drabbar 
eleverna, eftersom spetskompetensen inom många olika ämnen befaras utebli och bredd i 
utbudet för eleverna därtill.  

Scenario 3 - Kulturskolans personal  
Ett tredje scenario för att få budgeten i balans är att genomföra en organisationsförändring och 
minska personalstyrkan med sammanlagt motsvarande 3,5 heltidstjänster. Om dessutom 
effektiviseringar som nämns i scenario 2 blir verklighet kan det handla om att minska 
personalstyrkan med uppemot 7 heltidstjänster.  

Konsekvenserna blir olika beroende på om det är administrativ personal eller lärare som berörs 
av nämnda organisationsförändring. Kulturskolans lärare har skilda kompetenser och undervisar 
oftast i flera ämnen, vilket gör det komplicerat när flera heltidstjänster påverkas. Det innebär i 
förlängningen att kulturskolans utbud minskas drastiskt. På grund av Borås stads heltidsreform 
är det inte ett alternativ att fördela motsvarande tjänster på större delar av personal, då 
kulturskolan i så fall hamnar i ett läge med många deltidsanställda. Scenariot innebär därför att 
kulturskolans utbud med all säkerhet kommer att påverkas negativt genom ett minskat utbud. 
Om delar av administrationen dras in skulle det innebära förlorad kompetens samt en ökad 
belastning av administration i lärartjänsterna. Detta skulle i sin tur leda till att lärare tar emot 
färre elever då administrativa uppgifter ersätter elevtid. Förslaget att minska kulturskolans 
personalstyrka med ett antal heltidstjänster blir motstridigt att kombinera med en vision om 
kortade köer och avskaffade terminsavgifter eftersom många elever kan förlora sin kursplats och 
ställas i kö.  

s.   32
Genomlysning av Borås Kulturskola 
Kulturförvaltningen Borås Stad



  

Budgetförslag 2021  

Den 26 oktober presenterade kommunstyrelsen sitt förslag om budget 2021 - en budget som 
prioriterar utbildning, äldreomsorg och folkhälsa och har präglats av den rådande pandemin.  
Kommunstyrelsens budgetförslag inför 2021, som på ett positivt sätt bidrar till kulturskolans 
fortsatta utveckling och verksamhetens förutsättningar, har påverkat genomlysningens resultat. 
Nedan presenteras hur genomlysningens scenarior ändrats utifrån budgetförslaget.  

Uppsökande kulturpedagoger och täckta kapitalkostander 

I Budget 2021 beskrivs kulturen som intellektets infrastruktur och att det inte är politikens 
uppgift att styra kulturen, utan att förbättra förutsättningarna för det konstnärliga skapandet för 
den enskildes bildning. I och med detta föreslås en satsning om 3,3 miljoner kronor till kultur.  

 ”Dessa medel ska bland annat gå till att anställa kulturpedagoger som kommer  
 arbeta gentemot Norrbyhuset, Hässlehuset och Sjöbohuset. Kulturpedagogerna  
 arbetar uppsökande med att få barn och unga att vilja ta del av Kulturskolans och  
 Kulturförvaltningens utbud. Det är ett bra sätt att få barn och unga att testa något  
 nytt och få en meningsfull fritid.” (Budget 2021, Borås Stad) 

I Budget 2021 budgeteras Kulturnämndens verksamhet till 190,0 mnkr för 2021, vilket 
inkluderar ett effektivitetskrav på 1,8 mnkr. Nämndens kommunbidrag har förstärkts allmänt 
med 2,0 mnkr i syfte att upprätthålla och förstärka kvaliteten inom verksamheterna.  

Genomlysningens scenarier påverkas  

Kommunbidraget har också höjts med 1,3 mnkr för ökade kapitalkostnader inom Kulturskolan 
och De kulturhistoriska museerna.  

I det nämnda budgetförslaget täcks alltså kapitalkostnaderna (920 tkr) för Kulturskolans del och 
för att få en budget i balans krävs ytterligare 3 mnkr. Satsningen med de uppsökande 
kulturpedagogerna påverkar inte kulturskolans budgetunderskott eftersom detta är en ny 
verksamhet i linje med Socialt hållbart Borås. Kvarstår gör därför att beskriva hur 
genomlysningens scenarior kan justeras utifrån budgetförslaget för 2021.  

Nedan följer tre uppdaterade scenarier som samtliga tar hänsyn till täckta kapitalkostnader om 
920 tkr. Scenario 2 påverkas inte kostnadsmässigt utan är det samma som ursprungsförslaget.   

Scenario 1 - Kulturskolans terminsavgifter 
Detta scenario innebär att höja kulturskolans kursavgifter. Intäkterna som resonerats kring i 
genomlysningen är i sig låga och en mycket kraftig avgiftsökning skulle vara nödvändig för att få 
budget i balans. Detta strider mot en framtidens kulturskola utan hinder för deltagande. För det 
antal barn som lever under knappa förhållanden kan ett avgiftsuttag vara ett allvarligt hinder och 
en ökad elevavgift går också emot barnkonventionen. Borås har idag en av landets lägsta 
terminsavgifter vilket innebär en stolthet för kommunen och kulturskolan och dess goda rykte i 
kulturskolesverige. Budgeterade intäkter för kursavgifter är 2 000 tkr och för att få en budget i 
balans krävs ytterligare 1100 tkr. Detta scenario är baserat på det antal betalande elever 
kulturskolan har idag och skulle i så fall innebära att kursavgifterna höjs kraftigt, vilket med all 
sannolikhet innebär ett tapp av elever.  
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Scenario 2 - Kulturskolans uppdragsverksamhet  

Ett andra scenario för att få en del av budgeten i balans är att höja avgifterna för 
uppdragsverksamhet mot grundskola, förskola och gymnasium. Detta är ett scenario som inte 
påverkas av förslaget till Budget 2021 eftersom avgiftshöjning gentemot exempelvis grundskola 
endast genererar dryga två miljoner kronor och täcker enbart kulturskolelärarnas löner och är 
därför nödvändigt under alla omständigheter.  

För samtliga typer av uppdragsverksamhet (förskola till gymnasium) handlar det om risk 
för övertalighet för uppemot 3,5 heltidstjänster som motsvarar den del som kulturskolan säljer. 
Vem ska kulturskolan vara till för? För Borås stads unga på deras fria tid och/eller för 
grundskolan? För att kunna leva upp till uppdraget att vara till för barn på barns fria tid krävs en 
omfördelning av resurser. En sådan förändring innebär intäktsbortfall, eftersom 
uppdragsverksamheten genererar mer intäkter än dagens kursavgifter. En sådan omfördelning av 
resurser skulle därför i sin tur drabba personalstyrkan.  

Detta förutsätter att Grundskoleförvaltningen köper tjänster i samma omfattning som sker idag. 
Under genomlysningens gång har Grundskolenämnden beslutat att som den första av de tre 
effektiviseringsnivåerna i budget 2021 inte köpa tjänster av kulturskolan. Det innebär i så fall ett 
beräknat intäktsbortfall om 2 miljoner och märkbara konsekvenser med övertalighet som följd.  

Ett uppdrag som särskiljer sig är uppdraget mot gymnasiet där kulturskolan för närvarande för 
dialog med gymnasieledningen om ökade avgifter för att täcka de faktiska lärarkostnaderna. Som 
framgår i genomlysningen fakturerades gymnasiet cirka 235 tkr, vilka inte täcker 
de faktiska kostnaderna som uppgår till 1 200 tkr. Om inte avgiftshöjningen tillmötesgås av 
gymnasiet blir konsekvenserna att kulturskolan mister uppdrag och riskerar övertalighet hos 
personalen. Detta innebär i förlängningen ett minskat utbud på det estetiska programmet i 
musik, vilket drabbar eleverna, eftersom spetskompetensen inom många olika ämnen befaras 
utebli och bredd i utbudet för eleverna därtill. 

 
Scenario 3 - Kulturskolans personal 

Ett tredje scenario för att få budgeten i balans är att genomföra en organisationsförändring och 
minska personalstyrkan med sammanlagt motsvarande 2 heltidstjänster. Om dessutom 
effektiviseringar som nämns i scenario 2 blir verklighet kan det handla om att minska 
personalstyrkan med uppemot 5,5 heltidstjänster.  

Konsekvenserna blir olika beroende på om det är administrativ personal eller lärare som berörs 
av nämnda organisationsförändring. Kulturskolans lärare har skilda kompetenser och undervisar 
oftast i flera ämnen, vilket gör det komplicerat när flera heltidstjänster påverkas. Det innebär i 
förlängningen att kulturskolans utbud minskas drastiskt. På grund av Borås stads heltidsreform 
är det inte ett alternativ att fördela motsvarande tjänster på större delar av personal, då 
kulturskolan i så fall hamnar i ett läge med många deltidsanställda. Scenariot innebär därför att 
kulturskolans utbud med all säkerhet kommer att påverkas negativt genom ett minskat utbud. 
Om delar av administrationen dras in skulle det innebära förlorad kompetens samt en ökad 
belastning av administration i lärartjänsterna. Detta skulle i sin tur leda till att lärare tar emot 
färre elever då administrativa uppgifter ersätter elevtid. 

Förslaget att minska kulturskolans personalstyrka med ett antal heltidstjänster blir motstridigt att 
kombinera med en vision om kortade köer och avskaffade terminsavgifter eftersom många 
elever kan förlora sin kursplats och ställas i kö.  
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Slutord 
Slutligen, för att Borås Kulturskola ska kunna leva upp till barnkonventionen, utföra sitt uppdrag 
gentemot stadens barn och unga och samtidigt vara en attraktiv arbetsplats där medarbetare trivs 
och utvecklas, behöver Kulturnämnden ta ställning till vilken eller vilka av ovan nämnda 
scenarier och åtgärder (bilaga 4) som ska genomföras. Samt huruvida kulturskolan ska vara 
avgiftsfri och erbjuda alla sökande barn samt ett antal vuxna plats.  

Om kommunfullmäktige fattar beslut i enlighet med kommunstyrelsens budgetförslag får 
kulturskolan förbättrade förutsättningar inför nästa verksamhetsår och framåt, för att fortsätta 
arbeta för alla barns rätt att ta del av kultur och därmed bidra till ett socialt hållbart Borås.  

Sammanfattning Kulturförvaltningens förslag på åtgärder 
 
Kulturskolefilialer 

  

Kulåret 

Åtgärd Finansiering

Finansiering filialernas elevavgifter Grundskoleförvaltningen (ingen förändring)

Kulturfritids på samtliga filialskolor (8 st) Kulturnämnden äskar medel 2021 för tre 
kulturpedagoger till mötesplatserna 
Sjöbohuset, Norrbyhuset och Hässlehuset.

Förenkla anmälningsförfarandet 
Ökad samverkan med grundskolan

Kostnadsneutralt

Säkra filialernas framtid ekonomiskt Samverkan Kulturnämnd och 
Grundskolenämnd

Kulturfritids del av filialerna Kulturnämnden äskar medel 2021 för tre 
kulturpedagoger till mötesplatserna 
Sjöbohuset, Norrbyhuset och Hässlehuset.

Åtgärd Finansiering

Verksamhetsmål för Kulåret Kostnadsneutralt
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Lovaktiviteter 

 

Barnets rätt till delaktighet 

 

Barnets rätt till information  

Kulturskolan som tillgänglig mötesplats 

 

Kulturskolans tillgänglighet för barn med funktionsnedsättning  

Åtgärd Finansiering

Lovaktiviteter utifrån barnets perspektiv i 
ordinarie verksamhet

Utökat nämndbidrag budget 2022

Åtgärd Finansiering

Tillsätta barnrättspilot som ska skapa 
handlingsplan med ledning och elevkår

Del av ordinarie producenttjänst

Åtgärd Finansiering

Marknadsföring, tryckt material på flera 
språk

Kostnadsneutralt

Information på websida boras.se/
kulturskolan på flera språk

Kostnadsneutralt

Åtgärd Finansiering

Utveckla kulturen som råder i hängytorna Kostnadsneutralt

Drop-in-verksamhet på Kulturskolan på 
Simonsland

Bidragsmedel från Kulturrådet 2021 
Utökat nämndbidrag 2022

Åtgärd Finansiering

Påbörja verksamhet i musikteater för yngre 
barn med funktionsnedsättning

Ordinarie budget med förutsättning att det 
ryms i ordinarie tjänsteplaneringar.

Påbörja fördjupningsprogram för äldre barn/
ungdomar med funktionsnedsättning

Ordinarie budget med förutsättning att det 
ryms i ordinarie tjänsteplaneringar.

Funkisfestivalen – initiera samverkan med 
övriga kommuner i regionen

Bidrag Boråsregionen samt från andra 
deltagande kommuner
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Kulturskolan som attraktiv arbetsplats  

Avskaffa avgifterna  

 
Ta bort kön till kulturskolan  

 
 
 
 
 
 
 

Åtgärd Finansiering 

Lönebildning Minska antalet anställda alternativt öka 
intäkterna eller den ekonomiska ramen.

Digitalisering som verktyg för 
effektivisering

Kostnadsneutralt 

Tillsätta enhetschef för att minska antal 
medarbetare per chef 

Viss finansiering genom omorganisation av 
administrativ personal samt ökat 
nämndbidrag 2022.  

Tillsätta utredning hur kulturskolan kan 
nå barn och ungdomar i större 
utsträckning på deras skolfria tid, 
exempelvis semestertjänst eller 
motsvarande avtal. 

Kostnadsneutralt 

Rätt till heltid enligt heltidsreform Borås 
Stad 

Se över finansiering i samband med 
omorganisering, se Scenario 3.

Åtgärd Finansiering 

Avskaffa avgifterna Utökat nämndbidrag om 2 000 tkr,
äskat i budget 2021

Åtgärd Finansiering 

Utökad personalstyrka för att ta emot så stor 
del av kön som möjligt.

Utökat nämndbidrag om 3 000 tkr.
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Bilaga 1 

 
Utdrag ur kommunstyrelsens beslut 2006-11-22 § 671 
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Bilaga 2 

 
Utdrag ur Kulturskoleutredningen (SOU 2016:69) 

Ett av de hinder som utredningen har att belysa är de terminsavgifter och andra avgifter som 
kulturskolan tar ut. Sedan 2012 har avgiftsnivåerna sänkts med tre procent och i tretton 
kommuner tillämpas avgiftsfrihet. I hur stor utsträckning barns och ungas ojämlika deltagande 
hänger ihop specifikt med vårdnadshavarnas betalningsförmåga är svårt att säga, men vi kan 
konstatera att det finns ett samband. Avgifterna utgör i genomsnitt elva procent av 
kulturskolornas budget. Argument som förs fram för avgifter av sektorsföreträdare är att det 
innebär ett åtagande för barnet och familjen och att det är vanligt förekommande att kommuner 
tar ut avgifter för fritidsverksamhet. 

Sett utifrån att de ekonomiska klyftorna för närvarande ökar och att inget annat OECD-land 
uppvisar en lika drastisk ökning av gapet mellan låg- och höginkomsttagare som Sverige blir 
frågan särskilt relevant. Andelen fattiga beräknades 2010 till nio procent vilket var mer än 
dubbelt så högt som 1995 då andelen var fyra procent. Rädda barnen har tydliggjort hur 
deltagandet i kommunal kulturskola påverkas för barn som lever i så kallad barnfattigdom av 
kulturskolans avgiftsuttag. Med barnfattigdom menas de barn som lever i familjer med låg 
inkomststandard, enbart försörjningsstöd eller bäggedera. Den positiva trenden med minskande 
antal barn i ekonomiskt utsatt hushåll bröts 2008 men har sedan 2010 sjunkit något. Under 2013 
levde 12 procent av alla barn i barnfattigdom visar Rädda barnens sammanställning och av dessa 
hade drygt 70 procent utländsk bakgrund. Inget talar för att skillnader i barnfamiljers ekonomi 
beror på var barnen eller föräldrarna är födda, utan de ekonomiska villkoren avgörs av 
svårigheter att komma in på arbetsmarknaden och bristande förankring i de offentliga 
trygghetssystemen. 

Utredningen har försökt ta reda på vilka effekter inga eller låga avgifter har på hur många det är 
som deltar. Det är viktigt att hålla i minnet att detta säger ingenting om vilken bakgrund de barn 
har som tillkommer när avgifterna är inga eller låga, utan enbart att det är fler som deltar. Det 
kan alltså vara barn med samma typ av familjebakgrund som ökar i antal eftersom 
kartläggningen har visat att fler insatser krävs för att bredda rekryteringen. Av de kommuner 
som erbjuder kulturskola gratis till sina unga medborgare är bilden inte entydig. Enligt tillgängliga 
underlag, som dock inte är statistiskt säkerställda, uppvisar några av dessa kommuner bland de 
högsta andelarna barn som deltar av alla, upp mot 45 procent av kommunens barn och unga 7–
15 år. Men det finns också exempel på kommuner med 0 kronor i avgift vars deltagande ligger 
under 15 procent, vilket uppskattas vara den genomsnittliga nivån på andelen barn och unga som 
deltar i landets kulturskolor. Än mer komplicerad blir bilden av att flera kommuner med en 
mycket hög avgift också har en hög andel barn som deltar och att flera kommuner med avgifter 
kring 600 kronor hör till de kommuner med störst andel barn och unga. 

För det stora flertalet familjer verkar inte avgiftsfrågan vara den avgörande faktorn för att kunna 
delta i kulturskolans verksamhet men för ett antal barn, som lever under knappa förhållanden, 
kan det vara ett allvarligt hinder. 
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Sida 

1(2) 

Datum 

2021-04-12 
  

  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Lokal Samverkansgrupp Kulturskolan    PROTOKOLL 

  

 
Datum: 2021-03-31 
Tid:   13.00-15.00  
Plats: Via Teams 
  
  
Deltagare:   
För arbetsgivarpart:  Frida Uneback Malm, Chef 
   Markus Wik, biträdande Chef 
   Karin Holmén, HR 
    
För arbetstagarorganisationerna:  Elin Wood, Lärarförbundet 

Maria Ringsén, Lärarnas Riksförbund 
Helena Warg, skyddsombud 
Jonas Müthing Baetge 
Anne Pihlo, Lärarnas Riksförbund 
Marie-Noelle Carlsson Ferrier, 
Lärarförbundet 

Frida Uneback Malm öppnar mötet  

 

Information (enligt MBL §19) 

Arbetsgivaren informerade kring Genomlysningen och de tillägg/förändringar som 

tillkommit efter budgetförslag 2021. Riskbedömningarna uppdaterades utifrån 

förändringar budget 2021, se bilaga 1.   

 

Arbetsgivaren informerar fortsatt om skrivelsen ”Genomlysning av Borås kulturskola”. 

Ärendet går upp i nämnd den 19 april. Arbetsgivaren förordar scenarie 2 och 3, se 

bilaga 2.  

Lärarförbundet förordar en kombination av alla tre scenarier och är ej överens med 

arbetsgivarens förslag att endast gå vidare med scenario 2 och 3 och ifrågasätter varför 

scenarie 1 inte är med i skrivelsen. Arbetsgivaren lyfter frågan för förtydligande till 

presidiet 210406. 

 

Nytt möte 12 april klockan 13.30 – 14.30 

 

Datum:  Datum:  Datum: 

 

Chef Kulturskolan Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund 

Frida Uneback Malm Elin Wood   Maria Ringsén  

 

Postadress 

Borås Stad 
501 80 Borås 

Besöksadress 

Stadshuset 
Kungsgatan 55 

Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vx 
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Borås Stad 
Datum 

2021-04-12 
  

  
Sida 

2(2) 

 

 

 

 
 

Datum 

2021-04-12 
  

  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Lokal Samverkansgrupp Kulturskolan    PROTOKOLL  

  

 
Datum: 2021-04-12 
Tid:   13.30-14.30  
Plats: Via Teams 
  
  
Deltagare:   
För arbetsgivarpart:  Frida Uneback Malm, Chef 
   Markus Wik, biträdande Chef 
   Karin Holmén, HR 
    
För arbetstagarorganisationerna:  Elin Wood, Lärarförbundet 

Maria Ringsén, Lärarnas Riksförbund 
Helena Warg, skyddsombud 
Jonas Müthing Baetge 
Anne Pihlo, Lärarnas Riksförbund 
Marie-Noelle Carlsson Ferrier, 
Lärarförbundet 

Frida Uneback Malm öppnar mötet  

 

Föregående protokoll 

Genomgång av föregående protokoll, vilket förs till handlingarna.  

   

Samverkan (enligt MBL §11) Skrivelsen ”Genomlysning av Borås kulturskola” 

Arbetsgivaren förordar en kombination av scenarierna 2 och 3 för att få kulturskolans 

budget i balans.  

De fackliga organisationerna ställer sig gemensamt oeniga till beslutet.  

De fackliga organisationerna framför att arbetsgivarens beslut riskerar 

anställningstryggheten och riskerar att öka arbetsbelastning för kvarvarande 

medlemmar. För att bibehålla kulturskolans utbud och kvalitet bör politiken öka 

anslaget. 

Frågan anses därmed samverkad.  

 

Datum:  Datum:  Datum: 

 

Chef Kulturskolan Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund 

Frida Uneback Malm Elin Wood   Maria Ringsén  

 

Postadress 

Borås Stad 
501 80 Borås 

Besöksadress 

Stadshuset 
Kungsgatan 55 

Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vx 

 



 

 

Bilaga 1      210331 

Riskbedömning av kulturskolans genomlysning scenario 1 

- kulturskolans terminsavgifter 
 

Bakgrund 
Här beskrivs bakgrunden till förändringen. 

Kulturnämnden beslutade 2020-01-28 att ge Kulturförvaltningen i uppdrag att göra en genomlysning 

av kulturskolans verksamhet för att komma tillrätta med befarat budgetunderskott under 2020. 

Deltagare 
Följande deltar: 

För arbetsgivare Skyddsombud För 
arbetstagarorganisationen 

Frida Uneback Malm Helena Warg Maria Ringsén, Lärarnas 
Riksförbund (LR) 

Markus Wik Jonas Müthing Baetge Elin Wood, Lärarförbundet  

Karin Holmén  Marie-Noelle Carlsson 
Ferrier, Lärarförbundet 

  Anne Pihlo, Lärarnas 
Riksförbund (LR) 

   

   

   

 

Arbetsgivaren förslag  
Här nedan beskrivs arbetsgivarens förslag till förändring. 

Detta scenario innebär att höja kulturskolans terminsavgifter. En mycket kraftig avgiftsökning skulle 

vara nödvändig för att få en budget i balans. Budgeterade intäkter för terminsavgifter är 2 000 tkr 

och för att få en budget i balans krävs ytterligare 1100 tkr. Detta scenario är baserat på det antal 

betalande elever kulturskolan har idag och skulle i sådana fall innebära att terminsavgifterna höjs 

kraftigt. 

 

Risken som bedöms här är: Terminsavgifterna för kulturskolans elever höjs. Med föreslagen åtgärd 
befaras att konsekvensen för förslaget kommer att missgynna elever som växer upp i 
socioekonomiska utsatta familjer, vilket kan medföra att dessa elever väljer att sluta eller inte börja 
på kulturskolan.  
 

Riskinventering och riskbedömning 
Här nedan bedöms risker med förklarande kommentarer och synpunkter som medarbetare, 

skyddsombud och arbetsgivare identifierat. När risken bedöms som nivå 3 eller 4 så ska åtgärder tas 

fram. Se nedan. 



 

 

Risker Bedömning 1-4 
Inte allvarligt - allvarligt 

Kommentar 

Arbetsmängd 2 På individnivå ökar inte arbetsmängden 
för att avgiften ökar. Men det kan finnas 
oro för arbetsbrist, då elever befaras 
sluta då avgiften höjs.  
Det kan även vara stressigt att ha en låg 
arbetsbelastning eftersom man då måste 
försöka få in elever. 

Arbetstempo 1 Se ovan. 

Kränkningar, trakasserier och konflikter 2 Högre belastning på framförallt 
administrativ personal som kan få ta 
emot många reaktioner gällande dyrare 
terminsavgifter. 

Sociala kontakter 1  

Nattarbete 1  

Arbete med människor/brukare 1 Arbetet med våra elever kommer vara 
oförändrat  

Risk för fysiskt våld 1  

Otrygghet i anställning 3 Eventuellt elevtapp kan leda till upplevd 
känsla av otrygghet i anställningen 

Tunga lyft, obekväma arbetsställningar 1  

Oregelbundna arbetstider 1  

Trivsel med arbetet 2 Frustration hos medarbetaren när elever 
slutar av ekonomiska skäl. Oro och stress 
hos medarbetaren.  

Möjligheter att påverka den egna 
arbetssituationen 

4 Oro över att få andra arbetsuppgifter 
som man inte har full kompetens inom 
vid eventuellt elevtapp.   

Risk för olycksfall 1  

Ensidigt arbete, upprepat eller 
monotont 

1 Enskilda arbetsuppgifter kan falla bort 
pga bristande elevunderlag.  

Ensamarbete 1  

Komplexa arbetsuppgifter 1  

Tillgång till hjälpmedel 1  

Fysiska arbetsmiljöfaktorer så som 
ventilation, buller, belysning mm 

1  

Annat 3 Höjda avgifter kan innebära större krav 
från kund på verksamheten. 

 

Positiva effekter 
Här nedan notera medarbetare och skyddsombud de positiva effekter som förändringen kan ge. 

 Det kan vara så att vi höjer vår status mot vissa av målgrupperna. 

Kommentarer 
Här nedan notera medarbetare och skyddsombud övriga kommentarer och synpunkter som vill 

uppmärksammas vid förändringen. 



 

 

 Åtgärden kan eventuellt återställas i framtiden via äskande av medel för avgiftssänkning. 

Ingen större förändring i själva organisationen. Oron för eventuell konsekvens av elevtapp och 

därmed arbetsbrist och uppsägningar är stor hos personalen. 

 

Förslag på åtgärder 
Här nedan noteras de åtgärder som medarbetare, skyddsombud och arbetsgivaren bedömer viktigt. 

Åtgärder ska tas fram när riskerna bedöms som nivå 3 och 4. 

Risk, bedömningssiffra och åtgärd: 
 

 

 Otrygghet i anställning - siffra 3. 

Förslag på åtgärd: 

Tydlighet och öppen kommunikation/dialog mellan arbetsgivare och arbetstagare.  

Vid oro koppla in företagshälsovården.  

 

 Möjligheter att påverka den egna arbetssituationen, siffra 4 

Förslag på åtgärd: 

Att ha en nära dialog mellan arbetsgivare och arbetstagare. 

Se över möjligheten till kompetensutveckling.  

Vid oro och stress som är orsakat av förändringen hos arbetstagare koppla in 

företagshälsovården. 

 

 Annat – siffra 3 

Förslag på åtgärd: 

Kommunikation är viktigt ut mot kund, tydliggöra verksamhetens uppdrag. 

 

Uppföljning 
 

Datum för uppföljning: Görs på LSG efter politiskt beslut.  

Ort:    Ort: 

Datum:    Datum: 

 

Arbetsgivare    Skyddsombud 

 

    Ort: 

    Datum: 

 

Skyddsombud 



 

 

       

210331 

Riskbedömning av kulturskolans genomlysning scenario 2 

- kulturskolans uppdragsverksamhet 
 

Bakgrund 
Här beskrivs bakgrunden till förändringen. 

Kulturnämnden beslutade 2020-01-28 att ge Kulturförvaltningen i uppdrag att göra en genomlysning 

av kulturskolans verksamhet för att komma tillrätta med befarat budgetunderskott under 2020. 

 

Deltagare 
Följande deltar:  

För arbetsgivare Skyddsombud För 
arbetstagarorganisationen 

Frida Uneback Malm Helena Warg Maria Ringsén, Lärarnas 
Riksförbund (LR) 

Markus Wik Jonas Müthing Baetge Elin Wood, Lärarförbundet  

Karin Holmén  Marie-Noelle Carlsson 
Ferrier, Lärarförbundet 

  Anne Pihlo, Lärarnas 
Riksförbund (LR) 

   

   

   
 

Arbetsgivaren förslag  
Här nedan beskrivs arbetsgivarens förslag till förändring.  

Ett andra scenario för att få en del av budgeten i balans är att höja avgifterna för 

uppdragsverksamhet mot förskola, grundskola och gymnasium. Vi bedömer att förslag på 

avgiftshöjning mot grundskola och gymnasiet blir nödvändig och vi befarar att konsekvensen blir att 

säljande verksamhet minskar dramatiskt. Minskade intäkter och arbetstillfällen medför en risk för 

övertalighet uppemot 3,5 heltidstjänster. 

Risken som bedöms här är: Att förskola, grundskola eller gymnasium beslutar att inte köpa 

uppdragsverksamhet. 

 

Riksinventering och riskbedömning 
Här nedan bedöms risker med förklarande kommentarer och synpunkter som medarbetare, 

skyddsombud och arbetsgivare identifierat. När risken bedöms som nivå 3 eller 4 så ska åtgärder tas 

fram. Se nedan. 

Risker Bedömning 1-4 Kommentar 



 

 

Inte allvarligt - allvarligt 

Arbetsmängd 4 Risk för arbetsbrist och uppsägning.  

Arbetstempo 1  

Kränkningar, trakasserier och konflikter 1  

Sociala kontakter 3 Förlorar kontakt med elever ute i 
grundskolan och nätverk som 
medarbetaren byggt upp under åren 
riskeras att gå förlorade.  

Nattarbete 1  

Arbete med människor/brukare 1  

Risk för fysiskt våld 1  

Otrygghet i anställning 4 Minskning av säljande verksamhet vilket 
leder till minskat uppdrag/arbetsbrist.  

Tunga lyft, obekväma arbetsställningar 1  

Oregelbundna arbetstider 2 Risk för mer obekväma arbetstider 

Trivsel med arbetet 4 Förlorar variation i arbetet, förlorar 
dagtidsuppdrag inom tjänst. Oro över 
uppsägning. 

Möjligheter att påverka den egna 
arbetssituationen 

4 Medarbetaren kan få andra 
arbetsuppgifter som denne inte har full 
kompetens inom. Oro för uppsägning.   

Risk för olycksfall 1  

Ensidigt arbete, upprepat eller 
monotont 

2 Enskilda arbetsuppgifter kan falla bort 
pga. bristande elevunderlag och medför 
mindre variationer i arbetet.  

Ensamarbete 1  

Komplexa arbetsuppgifter 1  

Tillgång till hjälpmedel 1  

Fysiska arbetsmiljöfaktorer så som 
ventilation, buller, belysning mm 

1  

Annat 4 Om dagarbete försvinner kommer det 
medföra mer eftermiddag/kvällsarbete 
för medarbetaren, vilket i sin tur påverkar 
familjelivet (kan påverka möjligheterna 
till heltid) och framtida rekrytering av 
personal med rätt kompetens.  

 

Positiva effekter 
Här nedan notera medarbetare och skyddsombud de positiva effekter som förändringen kan ge. 

 Vi ser inga positiva effekter.  

 

Kommentarer 
Här nedan notera medarbetare och skyddsombud övriga kommentarer och synpunkter som vill 

uppmärksammas vid förändringen. 

 Åtgärderna som vi anger nedan känns ganska svaga i förhållande till konsekvenserna.  

 



 

 

Förslag på åtgärder 
Här nedan noteras de åtgärder som medarbetare, skyddsombud och arbetsgivaren bedömer viktigt. 

Åtgärder ska tas fram när riskerna bedöms som nivå 3 och 4.  

Risk, bedömningssiffra och åtgärd: 

 Arbetsmängd – siffra 4 

Förslag på åtgärd: 

Tydlighet och öppen kommunikation/dialog mellan arbetsgivare och arbetstagare.  

Vid oro koppla in företagshälsovården.  

 

 Sociala kontakter – siffra 3 

Förslag på åtgärd: 

Behöver se på nya sätt att skapa kontakt med grundskolan om uppdrag uteblir.  

 

 Otrygghet i anställning – siffra 4 

Förslag på åtgärd: 

Tydlighet och öppen kommunikation/dialog mellan arbetsgivare och arbetstagare.  

Vid oro koppla in företagshälsovården. 

 

 Trivsel med arbetet – siffra 4 

Förslag på åtgärd: 

Tydlig kommunikation mellan arbetsgivare och arbetstagare.   

Vid oro och stress som är orsakat av förändringen hos arbetstagare koppla in 

företagshälsovården.  

 

 Möjligheter att påverka den egna arbetssituationen – siffra 4 

Förslag på åtgärd: 

Att ha en nära dialog mellan arbetsgivare och arbetstagare. 

Se över möjligheten till kompetensutveckling.  

Vid oro och stress som är orsakat av förändringen hos arbetstagare koppla in 

företagshälsovården. 

 

 Annat – siffra 4 

Förslag på åtgärd: 

Utöka kulturskolans eget utbud ute på grundskolorna, med start i direkt anslutning till 

skoldagens slut.  

Arbetstagaren har en nära dialog med arbetsgivaren/ämneslag inför tjänsteplanering. 

 

 Annan åtgärd: 

Förslag på åtgärd:  

Att jobba skyndsamt och aktivt med utveckling av kulturskolans verksamhet.  

  

 

Uppföljning 
 

Datum för uppföljning: Görs på LSG efter politiskt beslut.  



 

 

Ort:    Ort: 

Datum:    Datum: 

 

 

Arbetsgivare    Skyddsombud 

 

    Ort: 

    Datum: 

 

 

    Skyddsombud 
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Riskbedömning av kulturskolans genomlysning scenario 3 

- kulturskolans personal 
 

Bakgrund 
Här beskrivs bakgrunden till förändringen. 

Kulturnämnden beslutade 2020-01-28 att ge Kulturförvaltningen i uppdrag att göra en genomlysning 

av kulturskolans verksamhet för att komma tillrätta med befarat budgetunderskott under 2020. 

 

Deltagare 
Följande deltar:  

För arbetsgivare Skyddsombud För 
arbetstagarorganisationen 

Frida Uneback Malm Helena Warg Maria Ringsén, Lärarnas 
Riksförbund (LR) 

Markus Wik Jonas Müthing Baetge Elin  Wood, Lärarförbundet 

Karin Holmén  Marie-Noelle Carlsson 
Ferrier, Lärarförbundet 

  Anne Pihlo, Lärarnas 
Riksförbund (LR) 

   

   

   

 



 

 

Arbetsgivaren förslag  
Här nedan beskrivs arbetsgivarens förslag till förändring.  

Ett tredje scenario för att få budgeten i balans är att genomföra en organisationsförändring och 

minska personalstyrkan med sammanlagt motsvarande 2 heltidstjänster. Om dessutom 

effektiviseringar som nämns i scenario 2 blir verklighet kan det handla om att minska personalstyrkan 

med uppemot 5,5 heltidstjänster. 

Risken som bedöms här är: Minska personalstyrkan med sammanlagt motsvarande 5,5 

heltidstjänster. 

 

Riksinventering och riskbedömning 
Här nedan bedöms risker med förklarande kommentarer och synpunkter som medarbetare, 

skyddsombud och arbetsgivare identifierat. När risken bedöms som nivå 3 eller 4 så ska åtgärder tas 

fram. Se nedan. 

Risker Bedömning 1-4 
Inte allvarligt - allvarligt 

Kommentar 

Arbetsmängd 4 Färre medarbetare medför högre 
arbetsbelastning både inom lärartjänst 
och administrativ tjänst.  

Arbetstempo 4 Större grupper innebär försämrad 
kvalitet. Färre medarbetare kan innebära 
mer förflyttning mellan skolor.  

Kränkningar, trakasserier och konflikter 2 Risk för konflikt mellan medarbetare.  

Sociala kontakter 4 Förlorar kontakter, mindre ämneslag, 
ensam i sin yrkesprofession. Fler sociala 
kontakter (handskas med fler 
elever/vårdnadshavare/skolor) 

Nattarbete 1  

Arbete med människor/brukare 1  

Risk för fysiskt våld 1  

Otrygghet i anställning 4 Uppsägning medför oro, risk för påtvingat 
deltidsarbete eller omplacering.  

Tunga lyft, obekväma arbetsställningar 1  

Oregelbundna arbetstider 1  

Trivsel med arbetet 4 Förlorar kollegor, stressig arbetssituation. 
Oro för uppsägning.  

Möjligheter att påverka den egna 
arbetssituationen 

4 Oro över att få andra arbetsuppgifter 
som man inte har full kompetens inom. 
Oro för uppsägning.   

Risk för olycksfall 1  

Ensidigt arbete, upprepat eller 
monotont 

1 Förändring av tjänsteinnehåll kan 
förekomma för enskilda medarbetare vid 
eventuellt varsel.  

Ensamarbete 2 Risk för att vara ensam i sitt ämneslag.  

Komplexa arbetsuppgifter 3 Oro över stora grupper, och andra 
arbetsuppgifter om det försvinner teknisk 
eller administrativ personal  

Tillgång till hjälpmedel 1  



 

 

Fysiska arbetsmiljöfaktorer så som 
ventilation, buller, belysning mm 

1  

Annat 2 Minskad verksamhet som påverkar vårt 
goda anseende och att göra en bra 
måluppfyllelse.  

 

Positiva effekter 
Här nedan notera medarbetare och skyddsombud de positiva effekter som förändringen kan ge. 

 Vi ser inga positiva effekter.  

 

Kommentarer 
Här nedan notera medarbetare och skyddsombud övriga kommentarer och synpunkter som vill 

uppmärksammas vid förändringen. 

 Åtgärderna som vi anger nedan känns ganska svaga i förhållande till konsekvenserna.  

 Negativ publicering kommer bli verklighet.  

 

Förslag på åtgärder 
Här nedan noteras de åtgärder som medarbetare, skyddsombud och arbetsgivaren bedömer viktigt. 

Åtgärder ska tas fram när riskerna bedöms som nivå 3 och 4.  

Risk, bedömningssiffra och åtgärd: 

 Arbetsmängd – siffra 4 

Förslag på åtgärd: 

Minska elevantalet, minska utbudet.  

Arbetsgivaren måste vara lyhörd för arbetstagarnas mående och arbetsmiljö.  

 

 Arbetstempo – siffra 4 

Förslag på åtgärd: 

Minska elevantalet, minska utbudet samt tillgängligheten.  

Arbetsgivaren måste vara lyhörd för arbetstagarnas mående och arbetsmiljö.  

 

 Sociala kontakter - siffra 4  

Förslag på åtgärd: 

Arbetsgivaren måste vara lyhörd för arbetstagarnas mående och arbetsmiljö.  

Koppla in företagshälsovården vid behov.  

Externa nätverk inom sitt ämne.  

 

 Otrygghet i anställning - siffra 4  

Förslag på åtgärd: 

Arbetsgivaren måste vara lyhörd för arbetstagarnas mående och arbetsmiljö.  

Tydlighet och öppen kommunikation/dialog mellan arbetsgivare och arbetstagare.  

Vid oro koppla in företagshälsovården. 

 

 Trivsel med arbetet - siffra 4 

Förslag på åtgärd: 



 

 

Tydlig kommunikation mellan arbetsgivare och arbetstagare.   

Vid oro och stress som är orsakat av förändringen hos arbetstagare koppla in 

företagshälsovården.  

 

 Möjligheter att påverka den egna arbetssituationen - siffra 4 

Förslag på åtgärd: 

Att ha en nära dialog mellan arbetsgivare och arbetstagare. 

Se över möjligheten till kompetensutveckling.  

Vid oro och stress som är orsakat av förändringen hos arbetstagare koppla in 

företagshälsovården. 

 

 Komplexa arbetsuppgifter – siffra 3  

Förslag på åtgärd: 

Tydlig kommunikation mellan arbetsgivare och arbetstagare.  

Dialog kring tjänsteplanering. 

Vid oro, stress som är orsakat av förändringen hos arbetstagaren koppla in  

företagshälsovården.  

Etablera effektiva rutiner vid behov av omfördelning av arbetsuppgifter.   

 

  

 

Uppföljning 
 

Datum för uppföljning: Görs på LSG efter politiskt beslut.  

Ort:    Ort: 

Datum:    Datum: 

 

Arbetsgivare    Skyddsombud 

 

    Ort: 

    Datum: 

 

Skyddsombud 

 

 



Barnkonsekvensanalys 

Bakgrund 
Genomlysningen av Borås Kulturskolas verksamhet genomsyras av ett barnrättsperspektiv. 
Resultatet av genomlysningen består bland annat av tre scenarier för att få en budget i 
balans. Scenarierna förväntas få olika konsekvenser för medarbetare, elever och barn och 
unga i Borås.  

För att man ska kunna bedöma barnets bästa måste barnet själv ges möjlighet att framföra 
sina synpunkter. För att barnets bästa ska kunna tillgodoses måste barnets åsikter tillmätas 
betydelse. Först när barnet själv fått uttrycka sina åsikter och de tas med i besluten, kan 
barnets bästa i egentlig mening lyftas fram och sättas i främsta rummet. I och med att 
barnkonventionens artikel 12 så tydligt uttrycker att barnet har rätt att höras menar 
Barnombudsmannen att dessa röster ska vara en del av det beslutsunderlag som ligger till 
grund för en analys för att komma fram till barnets bästa i besluten. Bedömningen av vad 
som anses vara ett barns eller en grupp barns bästa i en viss situation ska alltid göras av 
den vuxne som har ansvaret för beslutet. (barnombudsmannen.se)  

Barnkonventionen 
Analysen utgår från Barnkonventionen: 

Artikel 2: alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras. 

Artikel 3: Barnet bästa ska alltid komma i främsta rummet. 

Artikel 6: Alla barn har rätt till liv och utveckling. 

Artikel 12: Alla barn har rätt att uttrycka sin åsikt. Vuxna ska lyssna, beakta och återkoppla till 
barnet. 

Artikel 31: Varje barn har rätt till lek, vila, fritid och rekreation anpassad till barnets ålder. 

Deltagare 
Borås Kulturskola Borås Kulturskolas elevkår 

Lisa Pegoraro, producent Elev, ordförande 

Jennica Dahlqvist, producent Elev, ledamot 

Frida Uneback Malm, kulturskolechef

http://barnombudsmannen.se


Scenario 1 - höja kulturskolans kursavgifter  
Detta scenario innebär att höja kulturskolans kursavgifter. Intäkterna som resonerats kring i 
genomlysningen är i sig låga och en mycket kraftig avgiftsökning skulle vara nödvändig för 
att få budget i balans.  

Barnkonsekvensanalys scenario 1 
Här nedan bedöms risker med förklarande kommentarer och synpunkter som medarbetare 
och representanter för elevkår identifierat ur ett barnperspektiv (tillgänglighet och delaktighet) 

Risker ur e1 Barnperspek4v Kommentar

Kulturskolan ska vara alla barns kulturskola - Barn i Borås har skilda förutsäJningar och för många är 
avgiKen inte en faktor för deltagande. Barn i Borås är inte 
en homogen grupp som intar eJ och samma perspekMv på 
frågan. Dessutom är det vårdnadshavarna som beslutar 
om aJ anmäla siJ barn Mll kulturskolan och fler faktorer 
än ekonomiska förutsäJningar påverkar aJ man anmäler 
siJ barn Mll kulturskolan, så som intressen och utbildning.  
 
Se kommentarerna nedan om Tillgänglighet, DelakMghet 
och Barns åsikter (elevkåren).  

Minskad Mllgänglighet - Färre barn kan anmäla sig Mll kulturskolans ordinarie 
kursverksamhet

Segregerad verksamhet - Redan nu är avgiKen eJ hinder för barn i socioekonomiska 
utvecklingsområden aJ gå från kulturskolefilial Mll 
ordinarie kursverksamhet på Kulturskolan på Simonsland. 
Höjd kursavgiK förhindrar därmed inkludering och 
integraMon. 

- Höjd avgiK går emot visionen om en kulturskola där barn 
träffas och får vänner över områdesgränserna.  

AvgiK är hinder för deltagande - För det antal barn som lever under knappa förhållanden 
kan avgiKen vara eJ allvarligt hinder för deltagande

Försämrat anseende - Borås har idag en låg avgiK seJ Mll övriga kommunala 
kulturskolor i landet och en höjd avgiK röjer den 
stoltheten.

Elevtapp - En del av befintliga elever befaras sluta vid höjd avgiK. 
- Befintliga filialelever befaras vara svårrekryterade Mll 

ordinarie kursverksamhet, exempelvis på Simonsland.

Barns möjligheter aJ prova olika uJryck och 
kulturakMviteter kan utebli

- Höjd avgiK förhindrar aJ barn mer spontant anmäler sig 
Mll kulturskolan uMfrån nyfikenhet och provar om 
akMviteten kan vara något som passar hen.  

- Höjd avgiK går emot §31 BarnkonvenMonen om barns räJ 
aJ röra sig friJ i kulturen.  

Påverkan på barn på kort sikt - Barn och unga stängs ute från en del av skaJefinansierad 
verksamhet som ska vara för just kommunens barn och 
unga. 



Påverkan på barn på lång sikt - På lång sikt innebär en höjd avgiK aJ barn och unga fåJ 
olika möjlighet aJ utvecklas, då man inte geJs lika Mllgång 
Mll kulturutövande.  

- 2 av barnkonvenMonens grundprinciper om 
diskrimineringsförbud och räJen Mll liv och utveckling, 
arMklarna 2 och 6 är nödvändiga i beslut om barnets bästa. 
EJ eventuellt beslut om höjd avgiK förhindrar barns lika 
möjlighet Mll utveckling och diskriminerar de barn som inte 
har möjlighet aJ delta på grund av höjd avgiK.  

Posi4va effekter - Inga 

Barns åsikter Beskrivs sist i deJa dokument  



Scenario 2 - höja avgifterna för uppdragsverksamhet 
Ett andra scenario för att få en del av budgeten i balans är att höja avgifterna för 
uppdragsverksamhet mot grundskola, förskola och gymnasium. För samtliga typer av 
uppdragsverksamhet (förskola till gymnasium) handlar det om risk för övertalighet för 
uppemot 3,5 heltidstjänster som motsvarar den del som kulturskolan säljer.  

Barnkonsekvensanalys scenario 2 
Här nedan bedöms risker med förklarande kommentarer och synpunkter som medarbetare 
och representanter för elevkår identifierat.  

Risker ur e1 Barnperspek4v Kommentar

Färre möten med kulturskolan 
i grundskolan och gymnasiet

- Om grundskolan och gymnasiet 
slutar aJ köpa in kulturskolans 
tjänster. 

Påverkan på barn på kort sikt - Barn och unga förväntas möta 
kulturskolans lärare i mindre 
utsträckning på sin skola i 
musikundervisningen vilket kan 
försämra chanserna aJ känna Mll 
kulturskolan. DeJa är dock ingen 
garanM nu eKersom det kräver aJ 
läraren är öppen med aJ han arbetar 
på kulturskolan och akMvt pratar om 
verksamheten. 

Påverkan på barn på lång sikt - På lång sikt innebär en höjd avgiK 
gentemot grundskola och gymnasium 
skilda saker:  

- Barn kan påverkas negaMvt på lång 
sikt av aJ kulturskolan inte syns i 
grundskolan och kan hänvisa Mll 
kulturskolans verksamhet på samma 
säJ som nu.  

- Om inte avgiKshöjningen 
Mllmötesgås av gymnasiet blir 
konsekvenserna aJ kulturskolan 
mister uppdrag och riskerar 
övertalighet hos personalen. DeJa 
innebär i förlängningen eJ minskat 
utbud på det esteMska programmet i 
musik, vilket drabbar eleverna, 
eKersom spetskompetensen inom 
många olika ämnen befaras utebli 
och bredd i utbudet för eleverna 
därMll. (Genomlysningen) 

Posi4va effekter - Om kulturskolans lärare i större 
utsträckning undervisar i 
kursverksamhet istället för i musik i 
klass (grundskolan) gynnas 
kulturskolans verksamhet på barnens 
fria Md och i förlängning gynnas 
barnen. (I det fall övertalighet kan 
förhindras.)

Barns åsikter Beskrivs sist i deJa dokument 



 

Scenario 3 - minska personalstyrkan  
Ett tredje scenario för att få budgeten i balans är att genomföra en organisationsförändring 
och minska personalstyrkan med sammanlagt motsvarande 2 heltidstjänster. Om dessutom 
effektiviseringar som nämns i scenario 2 blir verklighet kan det handla om att minska 
personalstyrkan med uppemot 5,5 heltidstjänster.  

Barnkonsekvensanalys scenario 3 
Här nedan bedöms risker med förklarande kommentarer och synpunkter som medarbetare 
och representanter för elevkår identifierat.  

 

Risker ur e1 Barnperspek4v Kommentar

Minskat utbud i flertalet ämnen - Ovanliga instrument kan utebli ur utbudet 

Risk för kö - Färre antal platser i ordinarie verksamhet vilket påverkar 
barnen och kulturskolans Mllgänglighet.  

Minskad Mllgänglighet landsbygd - Färre lärare ger färre Mllfällen för undervisning,

Mer administraMon för lärare kan ge 
konsekvenser för barnen 

- Om administraMv personal får gå läggs mer administraMvt 
arbete på lärare vilket kan leda Mll sämre kvalitet på 
undervisningen. 
   

Större elevgrupper - Större elevgrupper kan vara både posiMvt och negaMvt ur 
eJ barnperspekMv. Många barn lär sig bäJre i grupp och de 
sociala fördelarna finns här. För en del barn är stora grupper 
negaMvt eKersom fokus kan utebli med mindre 
uppmärksamhet från lärare. 

Påverkan på barn på kort sikt - Vid varsel finns risk för aJ elever inte kan omplaceras hos 
annan lärare vilket leder Mll aJ eleven får sluta på siJ ämne 
på kulturskolan och annat instrument eller ämne bör 
erbjudas.

Påverkan på barn på lång sikt - På såväl kort som lång sikt påverkas barnen posiMvt 
eKersom kulturskolans verksamhet genom scenario 3 får en 
budget i balans och resurser kan användas Mll verksamhet 
som det är tänkt. Barnen tar i sin tur del av utåtriktad 
verksamhet, konserter, instrumentköp, reparaMoner och 
övrigt material som möjliggörs av en verksamhetsbudget i 
balans. 

Posi4va effekter Se ovan 

Barns åsikter Beskrivs sist i deJa dokument



Barns åsikter 

Angående avgiften:  

För oss är avgiften som den är nu rimlig, en åsikt som självklart varierar från person till 
person beroende på deras ekonomiska situation. Dock tycker vi inte att en drastisk höjning 
av kulturskolans avgift känns som en bra lösning, detta då vi tycker att kulturskolan borde 
vara tillgänglig till så många som möjligt. Avgiften är relativt låg i förhållande till vad man får 
för kursavgiften, det vill säga att man får mycket för pengarna. Personligen skulle vi inte ha 
problem med höjd avgift med det gäller inte alla och för vissa skulle det innebära att man 
måste sluta på kulturskolan. Det känns riskfyllt att höja avgiften också eftersom det krävs en 
stor höjning av avgiften för att få budgeten att gå ihop. Vi vill inte att elever ska behöva sluta 
av ekonomiska skäl. 

Angående uppdragsverksamhet:  

Det kan finnas både för och nackdelar med att vara en del av estetiska programmet. 
Generellt ser vi det som positivt, särskilt om man som elev redan gått på kulturskolan sedan 
tidigare och då gynnas av undervisning på specifikt kulturskolan genom att personen känner 
sig mer bekväm och inspirerad där. Dock kan det vara så att betyg i dessa kurser som man 
tidigare haft som fritidsintresse kan leda till en slags press. Detta är självklart olika från 
person till person. 

Att höja avgifterna gentemot uppdragsverksamheten är det bästa scenariot förutsatt att man 
inte slutar köpa kulturskolans tjänster. Kulturskolan ska vara en del av det estetiska 
programmet i musik med valbara kurser för de som redan går på kulturskolan. Det är också 
ett bra sätt för de som läser estet att utveckla sitt musicerande. Att inte finnas varesig på 
gymnasiet eller grundskolan kan medföra en risk att inte lika många barn blir medvetna om 
att kulturskolan finns.  

Angående personalstyrkan: 

Att minska personalstyrkan med heltidstjänsten kan leda till köbildning eller stora grupper 
elever och att elever inte längre får plats på det de önskar, samt att elever då kanske inte kan 
få samma hjälp som tidigare. 

Såhär vill vi att kulturskolan ska vara:  

För oss är kulturskolan ett ställe att utvecklas, både som instrumentalist/kulturutövande och 
som person då man får träffa många olika personer i sin ålder och spela tillsammans. 
Kulturskolan bör ha i uppgift att inkludera och visa musiken och kulturen för alla barn och 
ungdomar i Borås. Vi anser att kulturskolans verksamhet ska vara så inkluderande som 
möjligt, så att alla barn som vill ska ha möjlighet att gå någon kurs och kunna utveckla sin 
kreativitet. Att man ska ha möjlighet att fortsätta sin kurs kan leda till större inspiration och 
kan vara en stor del av ens identitet och ens vardag. Därför tror vi att det är viktigt att 
kulturskolan är tillgänglig för alla. 

Idag saknar vi möjligheten att spela tillsammans med vänner utan att det är lektion. Till 
exempel saknas möjligheten att låna ett tomt rum och spela ihop, att erbjuda möjligheten att 
öva på kulturskolan. I övrigt är kulturskolan en positiv och öppen miljö.  



Uppföljning 

Kulturskolan kommer att se över vilka effekter beslutet fick och hur väl det stämde med de 
antaganden som barnkonsekvensanalysen byggde på.  Konsekvensutvärderingen blir ett 
verktyg för att bedöma om ytterligare åtgärder behöver göras. Genom att göra denna 
utvärdering samlar kulturskolan erfarenhet och blir allt bättre på att göra 
barnkonsekvensanalys vilket förväntas bidra till att öka kvaliteten i verksamheten. Också då 
ska barnens åsikter höras. Kulturskolans ledning återkommer till Borås Kulturskolas elevkår 
för uppföljning.  

Barnkonsekvensanalysen genomfördes digitalt på grund av reserestriktioner 

Datum 2020-03-29  
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Yttrande över detaljplan för Byttorp, Byttorpsvall 23 & 

24, Borås Stad, Granskning 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden tillstyrker detaljplanen för Byttorp, Byttorpsvall 23 och 24 

(Roseniigatan).    

Ärendet i sin helhet 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra att ett kedjehus med två bostäder uppförs 

på Byttorpsvall. Detaljplanen tillstyrktes av Kulturnämnden när den låg ute för 

samråd 2020.  

Planområdet ligger i den utpekade kulturmiljön Nedre Byttorp som 

kännetecknas av egnahemsbebyggelse och väl sammanhållen gatu- och 

kvartersstruktur från 1900-talets första hälft. Nybebyggelse i området behöver 

därför planeras med varsamhet gentemot kulturmiljön som helhet.  

Efter samråd har detaljplanen justerats på ett par punkter som avser 

byggnadens gestaltning, läge och volym, bland annat efter synpunkter från 

boende i grannskapet. Tillåten takhöjd minskas till max 8 meter och takvinkel 

regleras till 30–40°. Dessutom minskas tillåten byggnadsstorlek i förhållande till 

fastighetens storlek. Dessa justeringar ser Kulturnämnden positivt på, då de 

sammantaget ökar möjligheterna för den nya byggnaden att smälta in i den 

kulturhistoriska villabebyggelsen i området.   

På sida 2 i Samrådsredogörelsen tycks det ha blivit fel kartbild som visas. 
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Sammanfattning
Detaljplanen innebär att två nya bostäder i form av kedjehus 
kan byggas på fastigheten Byttorpsvall 24. Bebyggelsen ska 
ta hänsyn till kulturhistorisk miljö och omkringliggande 
bebyggelsestruktur vad gäller höjd och utformning. 
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1. Inledning
Planens syfte 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av 
bostäder på byttorpsvall 24 där det idag är planlagt som gata 
och parkering. Hänsyn ska tas till kulturhistorisk miljö och 
omkringliggande bebyggelsestruktur. Bebyggelsen anpassas 
vad gäller skala och utformning. Tomtindelningsplan ska 
också upphävas för att kunna stycka upp och förändra 
storleken på fastigheterna. 

Planområde
Planområdet som är 1761 kvadratmeter stort är beläget 
längs Roseniigatan, mitt på Byttorp. Planen innefattar två 
fastigheter, Byttorpsvall 23 och 24 som ägs av Roseniigatan 
på Byttorp AB respektive Tomtarvid I Borås AB. 

Gällande detaljplan
P137 är en stadsplan från 1941 som reglerade bebyggelsen 
bortom Byttorps vägport. Byttorpsvall 24 är planlagt som 
gata och parkering. Byttorpsvall 23 är planlagt som bostäder. 
För bostäder innebär gällande plan begränsningar vad gäller 
byggnadshöjd, våningsantal, taklutning samt huvudbyggnads 
avstånd till grannfastighet. Det finns även en tomtindel-
ningsplan för kvarteret Byttorpsvall från 1949 som reglerar 
fastigheters storlek. 

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrkte 2018-06-18 ansökan om 
planbesked och uppmanade Samhällsbyggnadsnämnden att 
pröva möjligheten att ändra detaljplanen. Den nya bostadsbe-
byggelsen ska anpassas till omgivningen i fråga om skala och 
utformning. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-06-28 att uppdra 
åt Samhällsbyggnads-förvaltningen att upphäva tomtin-
delningsplan och ändra gällande detaljplan för rubricerat 
område i Borås i syfte att pröva byggrätter för bostäder

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-08-20 att 
godkänna informationen inför samråd och att lägga den till 
handlingarna. Samrådstiden pågick mellan den 20 oktober - 
24 november. Samrådstiden förlängdes med 1 vecka på grund 
av uppdaterad skala på plankartan.

Preliminär tidplan
Samråd  Fjärde kvartalet 2020 
Granskning Första kvartalet 2021 
Antagande Andra kvartalet 2021 
Laga kraft Andra kvartalet 2021

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

Byggstart är beräknad till 2021.

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur och stadsbild
Planområdet befinner sig i mitten av Nedre Byttorp. Där 
vägarna möts i en korsning och platsbildning med parke-
ringar. Något som fastigheten Byttorpsvall 24 antagligen var 
tänkt att ansluta till med sin parkeringsplats och gata. Att 
planområdet är en del av en platsbildning i området innebär 
att den nya bebyggelsen kommer att påverka stadsbilden 
i området. Läget bjuder in till att något skall hända, men 
innebär också ett ansvar för att det som byggs inte förstör de 
kulturhistoriska värdena i området. 

Historik och kulturmiljöer 
Nedre Byttorp är ett av stadens större Egnahemsområden 
stadsplanelagt efter trädgårdstadsideal med svängda gator och 
mindre platsbildningar. Bebyggelsen uppfördes på jungfrulig 
mark, till övervägande del under 1910-1930-talet. Från och 
med 1924 uppfördes här, med början i de södra kvarteren, 
bostadshus för två familjer. Lägenheterna varierade i storlek, 
men 2-3 rum och kök var vanligast. I likhet med tidigare 
egnahemsområden tillhandahölls typritningar av staden.

Den hustyp som främst karaktäriserar nedre Byttorp är en 
närmast kubisk tvåvåningsbyggnad i enkel 1920-tals klas-
sicism med sprit- eller slätputsade fasader samt sadeltak med 
valmade gavelspetsar. Husen, som varierades på ett grund-
tema med olika entrépartier, fönstersättningar och balkonger, 
har senare har blivit karaktäristiska för stora delar av Borås. 

Inom området finns en väl sammanhållen gatu- och kvarters-
struktur med oregelbundna terränganpassade gator och 
mindre platsbildningar som speglar ett planeringsideal som 
ansluter till trädgårdsstadens övergripande idéer. Tomterna är 
ofta terrasserade och mot gatan inhägnade med välarbetade 
smidesstaket.

Planbeskrivning
Detaljplan för Byttorp, Byttorpsvall 23 & 24, Roseniigatan, Borås Stad, upprättad den 09 februari 2021. 
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Gällande plan för nedre Byttorp
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Planområdet sett från korsningen Roseniigatan/Bjurstensgatan.

Fastigheten där de nya bostäderna planeras.
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Ny bebyggelse
Den nya bebyggelsen ska anpassas i skala och utformning 
till omkringliggande bebyggelse. Anpassningen består i att 
det i plankartan är reglerat tegeltak i lertegel och putsfasad. 
Då fastigheten Byttorpsvall 24 inte är så stor är det viktigt 
att byggnaderna inte tar upp för stor del av tomtmarken, 
vilket kan komma att ge ett för området främmande intryck. 
För att möjliggöra bättre tomtytor på små fastigheter ska 
bebyggelsen vara i form av kedjehus eller parhus. En största 
byggnadsarea av fastighetsarean är satt till 20% av fastigheten 
inom användningsområdet. Det vill säga att om fastigheten 
Byttorpsvall 24 med sina 811 kvadratmeter delas upp i två 
lika stora fastigheter, får byggnaden maximalt uppta 81 
kvadratmeter av tomten. Om fastigheten utökas, skapas mer 
byggrätt inom området.

 Tomtindelningsplanen upphävs därför inom planområdet, 
varför Byttorpsvall 23 är inkluderad. Utöver detta ges 
ingen ny byggrätt för Byttorpsvall 23 än vad som motsvarar 
befintlig byggnad och den tidigare planens bestämmelser.

Den bebyggelsen som möjliggörs av detaljplanen motsvarar 
tre tomter, varav en befintlig och två nya bostäder.

Tillgänglighet 
Planområdet är plant. Byggnadernas utformning kommer 
inte utgöra ett hinder för personer med funktionsvariationer. 

3. Gator och trafik
Trafik och gatunät
Stadsdelen består av flera smala, svängda gator som är 
vanliga i bostadsområden i Borås. Det är relativt låga trafik-
mängder inne på området och vägarna saknar för det mesta 
trottoarer. Gående, cyklister och bilar delar på utrymmet på 
gatan för att sedan separeras i gång- och cykelväg och bilväg 
på Alingsåsvägen. Planområdet är beläget centralt på Nedre 
Byttorp som omringas av bussgator. Därför är det ungefär 
lika långt (cirka 300 meter) till tre olika busshållplatser, 
Byttorpsskolan, Byttorpsklint och Byttorps vägport. Områ-
det är alltså att betrakta som väl försett med infrastruktur i 
ett avskilt läge. 

Biltrafik och bilparkering 
Den befintliga bostaden på fastigheten Byttorpsvall 23 
kommer fortsatt vara i behov av tillfartsväg genom Byttorp-
svall 24. Parkering bör samlokaliseras för att undvika tre 
separata utfarter mot Roseniigatan. Planområdet ligger inte 
inom Borås centrumzon och parkeringar ska anordnas efter 
Borås stads parkeringsnorm och parkeringsregler på egen 
fastighet.

Området har mycket låga trafikmängder och de tillkom-
mande bostäderna är få. Vår bedömning är att statligt eller 
kommunalt vägnät inte påverkas negativt.

Övergripande trafikfrågor
För att lösa de övergripande frågorna kopplad till trafiksys-
temet har Borås Stad tillsammans med Trafikverket arbetat 
med åtgärdsvalsstudien (ÅVS) Noden Borås. Åtgärdsvals-
studien Noden Borås tar hänsyn till stadens utveckling och 
förväntade trafikökning i ett övergripande perspektiv, och 
tar upp behovet av åtgärder i trafiksystemet för att hantera en 
växande befolkning. 

I samband med åtgärdsvalsstudien har Borås Stad även 
arbetat 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 
tillsammans med Trafikverket 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.

Borås Stad arbetar just nu med en trafikplan. Trafikplanen 
tar bland annat avstamp i Borås Stads översiktsplan och det 
som ÅVS Noden Borås kommit fram till. Trafikplanen ska 
på ett mer detaljerat sätt presentera åtgärder och tidplan för 
genomförande.

Riksintressen
Inga riksintressen berörs.

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för 
vatten och avlopp och bedöms inte behöva pumpas. Förbin-
delsepunkt i Roseniigatan.

Värme 
Fjärrvärme finns i området.

El, tele och fiber
Befintlig elledning och kanalisation för stadsnät finns genom 
planområdets västra del och berör båda fastigheterna. Områ-
det har har markerats i plankartan med prickmark (Marken 
får inte förses med byggnad och u-område (markreservat för 
allmännyttiga underjordiska ledningar). 

Avfall
För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet 
vid avfallshämtning ska anvisningarna i ”Avfall Sveriges 
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Illustrationslkarta på ny bebyggelse med bibehållna fastighetsgränser

Illustrationskarta 

Nya bostäder

Trädgård

Be�ntliga byggnader

Parkering/uppfart

Antal våningar

Träd

Altan med garage

Nuvarande
fastighetsgräns

Illustrationskarta 

Nya bostäder

Trädgård

Be�ntliga byggnader

Parkering/uppfart

Antal våningar

Träd

Altan med garage

Möjlig 
fastighetsgräns

Nuvarande
fastighetsgräns

Illustrationskarta på den föreslagna nya bebyggelsen med förändrade fastighetsgränser. 
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Handbok för avfallsutrymmen” samt Boverkets väglednings-
handbok ”Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk” 
följas. 

5. Mark och vatten
Natur och vegetation
Området består idag av relativt vildbevuxen tomtmark med 
några fruktträd. Nya gröna värden kommer inte att tillföras 
totalt men att möjliggöra tomter som får plats med trädgårdar 
har varit en del av planarbetet. Stora delar av tomten kommer 
att hårdgöras vid exploatering. 

Rekreation och kulturlandskap
I närheten av planområdet finns flera lekplatser. Ramna-
parken, badplatsen och naturområdet vid Byttorpssjön och 
idrottsplatser ligger inom nära gångavstånd. I området finns 
inga kulturhistoriska lämningar eller fornminnen.

Översvämningsrisk
Planområdet påverkas inte av översvämningsrisker enligt 
detaljerad översvämningskartering för Borås Stad, upprättad 
2010.

Skyfall
Idag utgörs marken inom planområdet främst av genom-
släppliga ytor. I och med planförslaget väntas andelen 
hårdgjorda ytor öka.

Det är viktigt att den planerade bebyggelsen utformas så att 
lågpunkter och instängda områden undviks samt att marken 
höjdsätts så att vatten ges möjlighet att avrinna ut ifrån 
byggnader. 

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 finns 
miljökvalitetsnormer för vatten uppelat i normer för grund-
vatten och ytvatten. Det finns även miljökvalitetsnormer för 
buller och luft.

Grundvattnets kvalitet
Grundvattnet på platsen påverkas inte negativt på grund av 
föreslagen planåtgärd.

Ytvattnets kvalitet
Den här detaljplanens genomförande med tillskott på 2 
bostadshus bedöms inte påverka Miljökvalitetsnormerna 
negativt. 

Risk
Aktuellt avstånd till transportled för farligt gods är längre 
än Länsstyrelsens riskhanteringsavstånd på 150 m. Det är 
långt till andra farliga verksamheter. Ytterligare utredningar 
bedöms inte som nödvändiga.   

3D-bild från Husarvid visar en möjlig exploatering med förändrad fastighetsstorlek.

3D-bild från Husarvid.
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Buller och vibrationer
Bostäderna som planläggs i området kommer inte att bli 
störda av buller. Den verksamhet som tillåts ger inte upphov 
till något buller som kan störa omkringliggande bostäder.

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 finns normer för en rad ämnen till exempel kväveoxider, 
svaveldioxid, bensen, kolmonoxid, ozon med flera. Luftföro-
reningshalten är högst vid hårt belastade gator och vägar i 
tätare bebyggelse, men även utsläpp från industrier, småskalig 
vedeldning och energiproduktion påverkar halterna.

I området bedöms inte luftföroreningshalten vara hög. 
Topografi och bebyggelse påverkar inte halterna negativt. 
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
Bokstaven B, som är den enda tillåtna användningen inom 
planområdet, står för Bostäder. Inom området för bostäder 
finns ett antal regleringar om vad som får byggas.

Från den befintliga stadsplanen återanvänds bestämmelser 
för Maximal höjd på byggnad (totalhöjd), våningsantal (två 
våningar) och avstånd mellan bebyggelse och fastighetsgräns.
Avståndet regleras med prickmark (6 meter) längs planom-
rådesgränsen och reglerat 4.5 meter avstånd mellan byggnad 
och fastighetsgräns inom planområdet. Prickmark innebär 
att marken inte får förses med någon byggnad. Eftersom 
fastighetsindelningen upphävs inom planområdet finns även 
den mer flexibla begränsningen av byggbar mark knuten till 
fastighetsgränser som nu kan flyttas.

Bestämmelser om exploateringsgrad begränsar hur stor del 
av fastigheten som får bebyggas. Här finns två regleringar i 
plankartan. För området som motsvarar nuvarande Byttorp-
svall 24 regleras hur stor procentandel av fastighetsarean som 
får bebyggas inom hela användningsområdet. Den resterande  
delen (Byttorpsvall 23) med ett befintligt hus har ett fast 
antal kvadratmeter som får bebyggas som är anpassat efter 
huset som står där idag. En förtätning blir därmed möjlig 
om fastigheternas storlek fördelas mer jämnt, varför också 
tomtindelningsbestämmelsen från 1949 upphävs. 

För den nya bebyggelsen finns tre utformningsbestämmelser. 
Bostäder ska vara sammanbyggda i form av kedjehus eller 
parhus. Fasaderna ska vara i puts och taken ska vara av 
lertegel. För taken gäller också att takkupor får uppta max 
1/3 av takfotslängden.

I planområdets västa del finns ett område betecknat - u, 
vilket innebär att marken ska vara tillgänglig för ledningar. 
(markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar).  
Området har även markerats i plankartan med prickmark 
vilket förbjuder bebyggelse. 

10. Övergripande beslut
Översiktlig planering 
Planen är en mindre plan för få bostäder som innebär en 
förtätning i befintligt område och strider inte mot Översikts-
planen för Borås stad (2018) eller Borås Stads Vision 2025. 

11. Konsekvenser
Konsekvenser av planförslaget beskrivs under respektive 
rubrik. T.ex. under rubriker som bebyggelsestruktur, buller 
eller risk.

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

12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning kvartersmark 
Respektive fastighetsägare ansvarar för åtgärder inom sin egen 
fastighet. Ägaren till Byttorpsvall 23 ansvarar utöver sin egen 
fastighet för drift och underhåll av tillfartsväg och de under-
jordiska ledningar som omfattas av servitutsrättighet inom 
Byttorpsvall 24.

Ansvarsfördelning allmänna platser 
Kommunen ansvarar för drift och underhåll av Roseniigatan 
som angränsar till planområdet.

Ansvarsfördelning allmänna tekniska an-
läggningar 
Borås Energi och Miljö AB ansvarar för drift och underhåll av 
allmänna anläggningar avseende vatten, spillvatten, dagvatten, 
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fjärrvärme samt avfallshantering. 

Borås Elnät AB ansvarar för drift och underhåll av allmänna 
anläggningar för el- och fiberförsörjning.

Avtal 
Borås Elnät AB och ägaren av fastigheten Byttorpsvall 24 
bör träffa avtal om rättighet för Borås Elnät AB att bibehålla 
befintliga ledningar för el och fiber inom fastigheten.

Fastighetsrättsliga frågor 
Detaljplanens genomförande kräver inte någon fastighetsbild-
ning. Planområdet består av två fastigheter; Byttorpsvall 23 
och 24. Fastigheterna kan ombildas till att utgöra flera fastig-
heter. 

För fastigheten Byttorpsvall 23 gäller bestämmelse om tomtin-
delning från 1949. Detaljplanen medför att tomtindelningen 
upphör att gälla inom planområdet. 

Byttorpsvall 23 har servitutsrättighet för väg samt vatten- av-
lopps-, el-, tele- och fiberledningar inom Byttorpsvall 24.

Det kan bli aktuellt att bilda ledningsrätt för befintliga el och 
fiberledningar inom Byttorpsvall 24. Ledningarna ligger inom 
markreservat markerat med planbestämmelsen u1.

Ekonomi 
Grundprincipen för finansieringen är att en exploatör ska 
betala för de åtgärder som uppkommer till följd av dennes ex-
ploatering. Åtgärder som inte kan kopplas till en exploatering 
men som bedöms nödvändig för det allmänna ska finansieras 
av Kommunen.

Exploatören kan tillgodogöra sig den värdeökning av exploa-
törens fastigheter som detaljplanen medför.

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

Fastighetsplan
Tomtindelning 1583K-BN634/1949 fastställd den 29 april 
1949 upphävs inom planområdet. Se plankarta.

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande. 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. 

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  Anton Löberg 
Plan- och bygglovschef  Planarkitekt

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

Johannes Olsson 
Mark- och exploateringsingenjör
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Denna text får gärna - om det går - få plats på ett uppslag. 
Välj de delar av texten som är rätt för din process och byt 
eventuellt bilden till bilden på nästa uppslag.

1. Vad är en detaljplan?
En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas 
och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar om vad du 
och andra får och inte får göra inom planområdet. Det är 
plan- och bygglagen som styr hur stadsplaneringen ska gå 
till. Enligt lagen ska vi pröva om marken är lämplig att bygga 
på och om byggnadens utformning är lämplig, och den ger 
fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.

2. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när en detaljplan ska göras. Initiativet till 
att starta arbetet med en detaljplan kan komma från kommu-
nen själv, från markägare, enskilda personer eller företag. 

Detaljplan krävs generellt i stadsmiljö. Den som till exempel 
vill bygga något inom ett område där detaljplan krävs, 
kan  ansöka om att ändra eller ta fram en ny detaljplan. 
En detaljplan ska bland annat göras för ny sammanhållen 
bebyggelse eller för en ny enstaka byggnad, vars användning 
påverkar omgivningen mycket. En detaljplan ska även göras 
för befintlig bebyggelse, när någon vill ändra hur marken ska 
användas, eller om bebyggelsen har så höga kulturhistoriska 
värden att den ska bevaras. Läs mer om när detaljplan krävs 
på boverket.se. 

3. Var och hur görs en 
detaljplan?
Kommunen avgör var och hur en detaljplan ska göras. Vi gör 
den oftast i kommunens tätbebyggda delar. Planen kan till 
exempel omfatta en mindre del av tätorten, ett kvarter eller 
en enstaka fastighet. Under planarbetet gör vi en avvägning 
mellan allmänna och enskilda intressen, som kan påverka hur 
planen utformas. 

Varje detaljplan har en genomförandetid mellan 5–15 år.  
Under denna tid får fastighetsägarna bygga enligt de riktlinjer 
som står i planen – det är det som kallas byggrätt. När 

genomförandetiden är slut finns byggrätten kvar, men då har  
kommunen större möjlighet att ändra planen. Detaljplanen 
ligger till grund för framtida beslut om bygglov.

4. Du kan påverka!
Det är viktigt att alla personer som påverkas av detaljplanen 
får möjlighet att delta i planprocessen. Du kan delta på olika 
sätt: följa planarbetet i våra informationskanaler, komma till 
våra samrådsmöten och ge synpunkter. 

Vi tar hänsyn till och värderar alla synpunkter och yttranden 
som kommer in. Både positiva och negativa synpunkter kan 
vara viktiga för planens utformning. Du kan bara påverka 
sådant som detaljplanen reglerar, till exempel bebyggelsens 
placering och utformning. Exempel på saker som inte går att 
reglera i detaljplanen är hastighet på vägar och upplåtelseform 
på bostäder. Vi vill att du skickar in synpunkter skriftligt 
(gärna digitalt) med dina kontaktuppgifter och din fastighets-
beteckning. 

Du kan ta del av alla detaljplaner som är på samråd och 
granskning på vår webbsida: boras.se/detaljplan, i stadshuset 
på våning 6 eller få det skickat hem till dig. Om du vill träffa 
en handläggare kan du boka en tid. 

5. Detaljplanens innehåll
En detaljplan innehåller två delar:

Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.

Planbeskrivning, med texter och illustrationer, som 
redovisar planens syfte och förutsättningar och ett eller 
flera exempel på hur det skulle kunna se ut när detaljplanen 
är färdig. Den beskriver hur detaljplanen ska genomföras 
och redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs. Den är inte juridiskt 
bindande.

6. Detaljplanens skeden
En detaljplan genomgår flera olika skeden innan den får laga 
kraft (börjar gälla) och blir ett juridiskt dokument. 

Detaljplan steg för steg
Det är vi på Samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar med detaljplaner och tar fram förslag på nya planer. Här kan du läsa om 

vad en detaljplan är och de olika stegen i detaljplaneprocessen.
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Planprocessen.

Uppdrag
Det första skedet kallas för uppdrag. Det innebär att kommu-
nen bestämmer om den vill ta fram en ny detaljplan för ett 
område. Initiativet till uppdraget kan komma från vem som 
helst, men Kommunstyrelsen måste godkänna initiativet 
till planuppdraget för att det ska kunna starta. Efter det tar 
Samhällsbyggnadsnämnden ett beslut att ge oss på Samhälls-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en detaljplan. 

Samråd  
När kommunen har tagit fram ett förslag på detaljplan, 
skickas det ut på samråd till remissinstanser och de som 
påverkas av detaljplanen. Samrådet innebär att invånare får 
möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen. Det är i detta 
skede som det är enklast för dig att kunna påverka planens 
innehåll och utformning. Ju längre fram i planarbetet vi 
kommer, desto fler saker blir svårare att ändra. 

Efter samrådstiden sammanställer och kommenterar vi alla 
synpunkter i ett dokument som kallas samrådsredogörelse. 
Detta dokument är viktigt för att Samhällsbyggnadsnämn-
dens politiker ska kunna ta beslut. Synpunkter leder ofta till 
att planförslaget arbetas om och planen kan därför skilja sig 
åt mellan de olika skedena.

Granskning
Efter samrådet bearbetas planförslaget och Samhällsbygg- 
nadsnämnden fattar beslut att det ska ställas ut för gransk- 
ning. Det innebär att remissinstanser och de som påverkas 
av förslaget har möjlighet att lämna synpunkter en sista gång. 
Om du har synpunkter på detaljplanen ska du lämna in dem 

skriftligt (gärna digitalt) innan granskningstiden är slut. Efter 
granskningstiden sammanställer och redovisar vi synpunkt- 
erna i ett granskningsutlåtande. Vi skickar utlåtandet till dem 
som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda. Om förslaget 
ändras mycket efter granskningen kommer detaljplanen att 
granskas igen. 

Begränsat förfarande
Om detaljplanen är av begränsad betydelse som en större 
allmänhet inte har ett intresse för, kan vi handlägga detaljpla-
nen med ett så kallat begränsat förfarande. Våra remiss- 
instanser och de som påverkas av planförslaget får då möjlig- 
het att lämna synpunkter. Om ingen har synpunkter 

skickar vi ut information till en samrådskrets. Därefter kan 
 Samhällsbyggnadsnämnden anta detaljplanen.

Antagande
Samhällsbyggnadsnämnden antar (godkänner)  detaljplanen. 
När det gäller planer som är principiellt viktiga, ska 
 Kommunfullmäktige anta detaljplanen. I det här skedet får 
du, som vi bedömer inte har fått dina synpunkter tillgodo-
sedda, ett meddelande om att planen har antagits. Du får 
även en så kallad besvärshänvisning, som ger dig information 
om hur du kan överklaga planen om du vill det. 

Överklagande
Du har rätt att överklaga kommunens beslut att anta detalj-
planen. Det kan du bara göra om du har skickat in dina 
synpunkter skriftligt och inte har fått dem tillgodosedda. Om 
du vill överklaga ska du skicka överklagandet till kommunen 
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inom tre veckor från den dag som beslutet publiceras 
på  kommunens anslagstavla. Kommunen skickar sedan 
överklagandet till Mark- och miljödomstolen som prövar 
överklagandet och fattar ett nytt beslut, vilket kan ta cirka sex 
månader. 

Om du inte är nöjd med Mark- och miljödomstolens beslut 
kan det också överklagas – till Mark- och miljööverdomsto-
len. För att Mark- och miljööverdomstolen ska ta upp ärendet 
behövs först ett prövningstillstånd. 

Laga kraft 
Om ingen överklagar kommunens beslut att anta 
 detaljplanen, får detaljplanen laga kraft (börjar gälla) och blir 
ett  juridiskt dokument efter tre veckor. Då kan fastigheter 
 bildas som överensstämmer med den nya planen. De som vill 
bygga kan även få bygglov i det nya detaljplanerade området. 
 Detaljplanen får även laga kraft, om ett överklagande inte går 
igenom.

Ordlista

Allmänna intressen = intressen hos allmänheten, exempel-
vis bostadsbyggnation, gator och allmänhetens tillgång till 
natur, parker och andra miljöer.

Enskilda intressen = intressen hos den enskilda personen 
eller byggherren, exempelvis möjlighet att bygga ut på en 
specifik plats. 

Remissinstanser = kommunnämnder, bolag, myndigheter 
såsom Länsstyrelsen och Trafikverket, med flera. 
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samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress

 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad,  501 80 Borås  
besöksadress 

Kungsgatan 55, 501 80 Borås
tel

033-35 85 00  
e-post

detaljplanering@boras.se
  webbsida 

boras.se/detaljplan



Detaljplan för Byttorp,

Byttorpsvall 23 & 24 (Roseniigatan)

BN 2018-299

Bilaga

Granskning

Samrådsre-
dogörselse
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Denna bilaga innehåller samrådsredogörelsen för detaljplan 
Byttorpsvall 23 & 24 där samtliga inkomna yttranden presen-
teras i sin helhet.

Inledningsvis presenteras en sammanfattning av de inkomna 
yttrandena samt de revideringar som har gjorts i detaljplanen. 
Slutligen presenteras samtliga inkomna yttranden med 
tillhörande svar.
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Innehåll

Samrådsredogörelse 4

1. Sammanfattning 4

2. Yttranden från remisspart 5

3. Yttranden från sakägare 6

4. Synpunkter från övriga 9
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Samrådsredogörelse
Bilaga till detaljplan för Byttorp, Byttorpsvall 23 & 24, Borås Stad, upprättad 8 februari 2021

1. Sammanfattning 4

Ändringar i planförslaget 4

2. Yttranden från remisspart 5

S1 Kommunstyrelsen 5

S2 Länsstyrelsen 5

S3 Tekniska nämnden 5

S4 Miljö- och konsumentnämnden 5

S5 Borås Energi och Miljö 5

S6 Borås Elnät 5

S7 Lantmäterimyndigheten 6

S8 Kulturnämnden 6

S9 Räddningstjänsten 6

S10  Byttorpsvall 23 m. fl.  6

S11 Byttorpsvall 15 m. fl.  7

S12  Byttorpsvall 14 8

S13  Byttorpsäng 18  8

S14  Byttorpsvall 21  9

4. Synpunkter från övriga 9

S15 boende - Bjurstensgatan 9

S16  fastighetsbeteckning/adress  9

1. Sammanfattning
Samråd enligt (gamla) PBL 5:20/(nya lagen) PBL 5:11 
avseende planförslag för Byttorp, Byttorpsvall 23&24. 
Upprättat den 20 September 2020 har ägt rum mellan den 
20 oktober - 24 november år 2020 och har annonserats på 
Facebook och Borås stads hemsida. Berörda markägare har 
underrättats med brev till granskningen. Under samrådstiden 
har detaljplanen varit anslagen i Stadshuset. Handlingarna 
har även varit tillgängliga på kommunens hemsida. 
 
9 remissinstanser och 6 sakägare har skickat in yttranden 
under samrådstiden

Sammanfattning av remissparters yttran-
den

Detaljplanens remissparter har haft synpunkter på ett antal 
punkter. 

 » Avsnittet om teknisk försörjning. Detta har tillgodo-
setts. 

 » Motsägelse mellan planbeskrivning och plankarta vad 
gäller planbestämmelser. Detta har tillgodosetts

Sammanfattning av sakägares yttranden
Även sakägare har haft synpunkter på detaljplanen. 

 » Avstånd mellan ny och befintlig bebyggelse. Borås stad 
tillgodoser synpunkten. 

 » Ändra bebyggelsens höjd och storleken för att harmo-
nisera bättre med omgivningen. Borås stad tillgodoser 
delvis synpunkten.

 »  Bestämmelser för att ytterligare värna kulturmiljön. 
Borås stad tillgodoser delvis synpunkten. 

 » Oro över trafiksituationen på Byttorp och Roseniigatan. 
Borås Stad tillgodoser inte synpunkten 

 » Bevara grönskan på området som det är. Borås stad 
tillgodoser inte synpunkten. 

Ändringar i planförslaget
Yttrandena har lett till att detaljplanen har reviderats på några 
punkter. Planens innehåll vad avser markanvändning och 
principer är i allt väsentligt bibehållet.

Granskningshandlingen innebär efter revideringsförfarande 
följande ändringar jämfört med samrådshandlingen:

 » Texten om teknisk försörjning har kompletterats. 

 » Den tillåtna höjden på byggnader har minskats till 8 
meter nockhöjd och takvinkel har reglerats till mellan 30 
och 40 grader. Bestämmelse om storlek på takkupa har 
också lagts till. 

 » Prickmark mellan Byttorpsvall 23 och 24 har ersatts med 
förbud mot byggnat 4.5 meter från fastighetsgräns. 

 » Planbestämmelse avseende exploateringsgrad har anpas-
sats efter fastighetsförhållandena och ersatts med 20% 
av fastighetsrea inom användningsområdet. 
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Handläggning
- Kommunstyrelsen tillstyrkte 2018-06-18 ansökan om 
planbesked och uppmanade Samhällsbyggnadsnämnden att 
pröva möjligheten att ändra detaljplanen. Den nya bostadsbe-
byggelsen ska anpassas till omgivningen i fråga om skala och 
utformning.  
- Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-06-28 att 
uppdra åt Samhällsbyggnads-förvaltningen att upphäva 
tomtindelningsplan och ändra gällande detaljplan för rubrice-
rat område i Borås i syfte att pröva byggrätter för bostäder

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-08-20 att 
godkänna informationen inför samråd och att lägga den till 
handlingarna. Samrådstiden pågick mellan den 20 oktober - 
24 november. Samrådstiden förlängdes med 1 vecka på grund 
av uppdaterad skala på plankartan.

2. Yttranden från remisspart
S1 Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har inga synpunkter på samrådsförslag för 
detaljplan

S2 Länsstyrelsen
Syftet med detaljplanen är att komplettera småhusbebyggelsen 
i området Byttorp i nordvästra Borås med ett parhus på en 
obebyggd tomt. I Gällandedetaljplan är denna tomt planlagd 
som gata och parkering. Den nya bebyggelsen ska harmoniera 
med den tidstypiska arkitekturen i området som byggdes ut 
under 1920-30-talet.

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna 
i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att detaljplanen 
kan accepteras och därmed inte kommer att pröva planen om 
den antas.

Motiv för bedömningen 
Länsstyrelsen befarar inte att: 
• Riksintresse kommer att skadas påtagligt 
• Mellankommunal samordning blir olämplig 
• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser 
(MB 7 kap)  
• Bebyggelse kan bli olämplig för människors hälsa och 
säkerhet samt risken för olyckor, skred och erosion 
• Miljökvalitetsnormer riskerar att inte följas

Råd enligt PBL och MB 
Behov av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
Kommunen har bedömt att ett genomförande av detaljplanen 
inte innebär betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar 
denna bedömning. Således behöver inte en MKB tas fram.

S2 

S3 Tekniska nämnden
Tekniska nämnden tillstyrker upprättat förslag till detaljplan 
för Byttorp 23 & 24 Borås Stad. Tekniska nämnden har inom 
sitt ansvarsområde inget att erinra mot upprättat förslag till 
detaljplan varför nämnden tillstyrker förslaget.

S4 Miljö- och konsumentnämnden
…..Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker detaljplanen. 

Sammanfatnting 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av 
bostäder på Byttorpsvall 23 där det idag är planlagt som gata 
och parkering. Miljöförvaltrningen bedömer att det inte finns 
markföroreningar, buller eller störande verksamheter med 
skyddsavstånd i närheten av fastigheten. 

Miljöförvaltningens bedömning 
På fastigheten finns inga misstänkta markföroreningar. 
Fastigheten ligger inte heller i närheten av störande verksam-
heter sm innefattas av skyddsavstånd. Fastigheten ligger inte i 
ett bullerutsatt läge. 

Beslutsunderlag 
Social dimension  
Det är positivt att fler bostäder kan skapas i området. 

Ekologisk dimension 
Detaljplanen möjliggör att ett av stadens lokala miljömål kan 
uppfyllas. Andelen resor inom Boås stads geografiska område som sker 
till fots, med cykel eller kollektivfrafik ska öka. 

Ekonomisk dimension  
Exploatering i redan exploaterat område med utbyggd infra-
struktur har en mindre ekonomisk påverkan. Planen bedöms 
ha likvärdiga ekonomiska aspekter som andra detaljplaner av 
samma omfattning. 

S5 Borås Energi och Miljö
Vatten och avlopp  
Kommer att anslutas till kommunala ledningar. Bedöms inte 
behöva pumpas. Förbindelsepunkt i Roseniigatan.

Värme  
Fjärrvärme finns i området

Kommentar 
Avsnittet om teknisk försörjning har uppdaterats. 

S6 Borås Elnät
Elnät- Befintlig elledning finns på fastighet som bör beaktas.
Stadsnät - Befintlig kanalisation finns på fastighet som bör 
beaktas.
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toriska värden negativt. Att bostäder uppförs i området är 
samtidigt positivt, i den meningen att området är attraktivt 
för boende.

I plankartan regleras att bebyggelsen ska uppföras som kedje-
hus eller parhus, med tegeltak i lertegel och med putsfasad. 
Där ges även en begränsning i hur stor andel av tomtmarken 
som får bebyggas, samt att byggnaden får ha maximalt två 
våningar. Dessa bestämmelser bedöms vara tillräckliga för 
att möjliggöra en nybyggnation som ur kulturmiljöhänseende 
inte stör bebyggelsen som helhet.

S9 Räddningstjänsten
Räddningstjänsten har inga synpunkter i ärendet. 

3. Yttranden från sakägare
S10  Byttorpsvall 23 m. fl. 
Yttrandet har har skrivits under av 2  sakägare och 2 övriga.  
Sakägare: Byttorpsvall 23 & Bytorpsslätt 4 
Övriga: Byttorpsslätt 6, Byttorpshed 1 

Förslag på detaljlaneändring samt byggnadsförslag på 
Byttorpsvall 24 avviker väsentligt från den omgivande 
bebyggelse som vi benämnde nedre Byttrp. Den hystyp som 
främst karaktäriserar området är en kubisk tvåvåningsbygg-
nad i omgivcande fruktträdgårdar - därav sitt benämndande 
trädgårdsstad. Av dess anledningar är nedre Byttorp inklude-
rad i det kyltuyrhistoriska programmet där bevarande av dess 
område är utnämnd.  
 
Vid genomförande av detaljplnaneändringen kommer den 
föreslagna byggnaden bidra till fördärvande av kuylturhisto-
riskt värde av trädgårdsstaden som har bevarats mycket väl 
de senaste 100 åren. Detta skulle tillkännagiva att samhälls-
byggnadsförvaltningen är positivqa till likvärdiga projekt kan 
utföras i Byttorpsområdet utan att ta hänsyn behöver ta för 
dess kulturmiljö. De föreslagna byggnaden på Byttorpsvall 
har en alldeles för stor byggnadsarea och vlyum. (240 m2, 
2 våningar plus en vindsvåning dvs 2.5-plans hus till 3.5 
gånger större än de befintliga hus, därmed bidra till förstörd 
stadsbild då tomten ligger centralt i nedre Byttorp.

 Stilmässigt skulle huset även sticka ut i sin utformning då 
förslaget karaktäriserar en modern New Englandvilla medan 
husen i nedre Byttorp med högt kulturhistoriskt värde främst 
består av fristående villor i 1920-talsstil. Ett kedjehus eller 
parhus i modernt utförande är inte av karaktär i området och 
ingen hänsyn till det kulturhistoriska miljön har tagits. 

Om detaljplanen går igenom påvisar samhällsbyggnadsför-
valtningen att en byggnad som inte är av likvärdig karaktär 
kan uppföras trots invändningar från grannar. Därav skall 
inga krav heller ställas på befintliga hus när det ansöks om 

Kommentar
 Området har har markerats i plankartan med prickmark 
(Marken får inte förses med byggnad och u-område (mark-
reservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. Avsnittet 
om teknisk försörjning har uppdaterats.

S7 Lantmäterimyndigheten
Under avsnittet ”Ny bebyggelse” i planbeskrivningen sägs att 
byggrätten är begränsad till 30% av fastighetsarean, innebä-
rande att en förändring av fastighetens areal också medför 
en förändring av byggrättens storlek. Påståendet återkommer 
under rubriken ”Planbestämmelser”, där det beskrivs att 
byggrätten för den obebyggda fastigheten regleras i procent 
av fastighetsarean. Men någon sådan bestämmelse finns inte 
på plankartan, på vilken byggrätten istället är begränsad till 
240 respektive 160 kvadratmeter inom respektive egenskaps-
område. Under avsnittet ”Gator och trafik” sägs att parke-
ringsfrågan bör samordnas för undvikande av flera utfarter. 
Någon reglering av den saken sker emellertid inte genom 
planbestämmelserna. Avsnittet 4 innehåller planförfattarens 
egna stödanteckningar och är uppenbarligen inte färdigställt.

Kommentar
Planbeskrivningen har uppdaterats inför granskning så att 
den stämmer överens med plankartan vad gäller byggrätt. 
Avsnittet om parkering finns kvar som en upplysning, men 
det anses inte nödvändigt ur trafiksynpunkt att styra frågan 
genom utfartsförbud. Avsnittet teknisk försörjning har också 
uppdaterats. 

S8 Kulturnämnden
Kulturnämnden tillstyrker detaljplanen för Byttorp, Byttorp-
svall 23 & 24, Borås Stad.  
 
Ärendet i sin helhet 
Detaljplanen möjliggör byggande av bostäder i form av 
parhus eller kedjehus.Den nya bebyggelsen ska uttryckligen 
ta hänsyn till den kringliggande kulturhistoriska miljön och 
bebyggelsestrukturen, med bestämmelser för höjd, storlek 
och utformning.

Området i föreliggande plan ingår i den kulturhistoriskt 
värdefulla miljön Nedre Byttorp som är upptagen i Borås 
Stads Kulturmiljöprogram. Nedre Byttorp tillhör stadens 
större egnahemsområden och ger uttryck för tidens trädgård-
stadsideal, med svängda gator och mindre platsbildningar. 
Området uppfördes till övervägande del mellan 1910- och 
1930-talen. Det aktuella planområdet ligger vid en mindre 
platsbildning och kan därför betraktas som särskilt expone-
rat. Idag utgörs plan-ytan huvudsakligen av en gräsmatta. 
Det är därför viktigt att den nya bebyggelsen planeras på ett 
sådant sätt att den inte riskerar påverka områdets kulturhis-
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tillbyggnad vid tomtgränsen även om grannen säger nej. 
Befintliga hus skall då inte heller behöva ta hänsyn till att 
bevara det kulturhistoriska värden om ett modernt hus ska 
uppföras i området. I nedre byttorp får man ansöka om 
bygglov för all sorts av åtgärder på grund av det kulturhis-
toriska värdet i området även om det är bygglovsbefriade 
åtgärder för övriga delar in Borås. Motivering för bevarande 
av det kulturhistoriska värdena är mycket starka. Byttorsvall 
24 är dessutom inte prioriterad i verksamhetsplanen 2020 och 
dess ändring är inte minimal då den föreslagna byggnaden 
kommer att förstöra de kulturhistoriska värdet i en utav de 
redan få kulturmiljöer som finns kvar i Borås idag. 

Enligt väglagen är det inte heller optimalt att sätta två 
utfarter vid en korsning då detta bidrar till försämrad trafik-
säkerhet. Därutöver finns reda en befintlig utfart på tomten. 

Med hänvisning till ovan som är anfört motsätter vi oss helt 
till byggnadsförslaget samt detaljplaneändringen på Byttorp-
svall 24 då det kulturhistoriska värdet kommer förstöras 
helt vid godkännande av den föreslagna detaljplanen och 
byggnaden. 

Förslag på eventuell byggnad:  
* Ett fristående hus i ett plan ( 1 våning och ev. Inredd vind)  
* Max byggnadshöjd 4,0 m  
* Max byggnadsarea 100 kvm  
* Taklutning 40 grader  
* Tak ska vara av rött lertegel  
* Fasad ska utformas med puts  
* Fönster med spröjs  
* Utformning på huset skall vara karaktäristiskt med kultur-
miljön, dvs ingen villa i New England stil.  
* Huvudbyggnad minst 4.5 meter från tomtgräns. 

Kommentar 
Storlek och höjd 
Huvudbyggnad Den nya bebyggelsens storlek i relation 
till sin fastighet har inför granskningen minskats för att 
harmonisera mer med den tidigare planen som anger att 1/5 
av tomten får bebyggas. Byggrätten är nu satt till 20% av 
fastighetsarean. Även höjden har anpassats till maximalt 8 
meter nockhöjd och en takvinkel som ska befinna sig mellan 
30-40 grader. Detta leder totalt till en mindre byggrätt än 
under samrådet. 

Kulturmiljö 
Målet med den nya bebyggelsen är inte att helt efterlikna den 
20-talsbebyggelse som ligger till grund för den kulturhisto-
riska bebyggelsen. På Byttorp finns flera stilar representerade 
och bär spår av sin tid. Redan i samrådet sattes bestämmelser 
om takmaterial och fasad för att den nya bebyggelsen ska 
samtala med omgivningen på ett bra sätt. Utpekandet av 
Nedre Byttorp som kulturhistoriskt värdefullt är något som 

tas i beaktande både vid bygglov och vid nybyggnation. Med 
det inte sagt att precis samma krav kan ställas i varje situa-
tion. Alla hus är inte lika välbevarade och vi vill inte att den 
nya bebyggelsen ska vara helt pastischerande. Ett hus som 
byggdes på 1920-talet har sina bevarandevärda särdrag precis 
som ett hus byggt på 2020-talet kommer att ha. Vi delar inte 
uppfattningen om att ingen hänsyn till den kulturhistoriska 
miljön tas i förslaget.

Trafik 
Vad gäller trafikförhållandena är området väldigt lågt 
trafikerat och alla bostäder har sina utfarter direkt mot gata.

Förslag på ändringar 
Sammanfattade svar på förslagen på eventuell byggnad:  
* Ett fristående hus i ett plan ( 1 våning och ev. Inredd vind)  
- Tillgodoses ej. Vi ser fortfarande en möjlighet i att bygga 
kedjehus på fastigheten.  
* Max byggnadshöjd 4,0 m   
Tillgodoses ej. Vi ser inte anledningen till att ge en betydligt 
lägre byggnadshöjd än vad som medges i omkringliggande 
och befintlig plan.  
* Max byggnadsarea 100 kvm  
Tillgodoses ej. Vi sätter istället en procentuell byggrätt som 
motsvarar omgivande bebyggelse.  
* Taklutning 40 grader  
Tillgodoses nu mer säkert i granskning än i samråd.  
* Tak ska vara av rött lertegel   
Tillgodoses redan under samråd.  
* Fasad ska utformas med puts  
Tillgodoses redan under samråd.  
* Fönster med spröjs  
Tillgodoses ej. Vi tycker redan att planen är hårt reglerad och 
behöver inte styra på den detaljnivån.  
* Utformning på huset skall vara karaktäristiskt med kulturmiljön, 
dvs ingen villa i New England stil.   
Tillgodoses. Vi tycker inte att så varit fallet nu eller tidigare.  
* Huvudbyggnad minst 4.5 meter från tomtgräns.  
Tillgodoses.

Vi vill tacka för ett utförligt yttrande med tydliga och bra 
förändringsändringsförslag! 

S11 Byttorpsvall 15 m. fl. 
Yttrandet har skrivits under av 2 sakägare och 5 övriga.  
Sakägare: Byttorpsvall 15, Byttorpsslätt 4 
Övriga: Butschgatan 10, Roseniigatan 1, 2, 14, 15, 
 
Byggnaden enligt förslag (kedjehus) är mycket höga och 
dess stil blir störande. Förslaget visar utfarter från och till 
fastigheterna dels i kurva samt backkrön. De tre intilliggande 
fastigheterna har endast två våningsplan och vi boende blir 
då av med vår utsikt. Detaljplanen visar också att byggna-
dernas avstånd minimeras till tomtgräns. I dessa kvarter 
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har vi en stadsbebyggelse med fruktträdgårdar som ger lugn 
och ro och trivsel med stora skönhetsvärden. Antalet bilar 
och parkeringsanordningar belastar också planen och miljön 
kommer därmed att bli lidande.  
 
Det vore tragiskt om detaljplanen vinner laga kraft för oss 
boende i området. Detaljplanen, som ovan, motsätter jag mig 
i sin helhet.

Kommentar 
För frågor som berör byggrätt, storlek och höjd, se yttrandet 
ovanför, S10. s 7. Tanken med utformningen av bebyggelsen i 
planen är att möjliggöra trädgårdar och eventuella skönhets-
värden som följer detta. Trafiksituationen och parkerings-
frågan delar vi inte uppfattningen om att det är något som 
belastar planen då det endast rör sig om två nya bostäder i ett 
område med låg trafikmängd.  
 
Synpunkten tillgodoses delvis. 

S12  Byttorpsvall 14
Vi vill härmed lämna synpunkter gällande ny detaljplan enligt 
liggande förslag, då förslaget kommer väsentligt att förändra 
den historiska och kulturella miljön för detta område. 

Byggnaden är betydligt högre än omkringliggande hus och 
stilen är modern och passar inte in i befintlig miljö. Förslaget 
visar utfarter till och från fastigheterna i kurva och back-
krön. Detaljplanen visar också att byggnadernas avstånd till 
tomtgräns minimeras. I dessa kvarter har vi en stadsbebyg-
gelse med fruktträdgårdar som ger lugn och trivsel med 
stort skönhetsvärde. Antalet bilar och parkeringsmöjligheter 
kommer att belasta planen och miljön kommer att bli lidande. 
Det vore mycket olyckligt för oss boende i området om den 
föreslagna detaljplanen vinner laga kraft. Vi motsätter oss i 
sin helhet den föreslagna detaljplanen.  

Kommentar  
Synpunkten tillgodoses delvis. Se svar för yttrandena ovanför 
S10 och S11. Sida 7-8.

S13  Byttorpsäng 18 
Vi anser inte att bebyggelse är aktuellt på området av flera 
anledningar. Trafiksäkerheten, upplevelsen i området och 
vår egna högt värdesatta utsikt sammanfattar orsaken till vår 
åsikt. 
 
 Upplevelsen i området kommer helt klart att bli negativt 
påverkad. Det kommer att upplevas som trångt och intryckt 
med ytterligare hus på den tomten, vilket inte följer områdets 
nuvarande miljö med stora gröna ytor i trädgårdarna. Parhus/
radhus är inte heller något som i dagsläget finns i området 
och alltså inte den hustyp som karaktäriserar området.  
 
Om bebyggelse ändå blir aktuellt anser vi vidare att höjden 

ska begränsas till närliggande hus på Roseniigatan 5 och 7. 
Att begränsa höjden på huset är en viktig del för oss då ett tre 
våningar högt hus skulle skymma den utsikt vi har från våra 
balkonger. Vi har idag utsikt över hela stadskärnan med båda 
kyrktornen, vilket vi värdesätter högt! Ett så pass högt hus 
som detaljplanen tillåter skulle innebära att vi alltså förlorar 
vår utsikt på bekostnad av att den nya bebyggelsen får den 
istället, vilket vi absolut inte tycker är okej!

När ni ändå har ögonen på området vill vi be er att se närmre 
på det ni kallar ”platsbildning med parkeringar” i planbe-
skrivningen. Det gäller alltså utrymmet mitt i korsningen 
mellan Roseniigatan och Bjurstensgatan, som för några 
decennier sedan faktiskt var ett litet torg där barn kunde 
leka och lära sig cykla! I dagsläget används detta som parke-
ringsyta men det är i sig ingen officiell parkeringsplats vilket 
tyvärr leder till att både personbilar, lastbilar och husbilar 
parkerar här hej vilt helt utan tanke på att det faktiskt är en 
korsning och att sikten/säkerheten påverkas. Vi skulle önska 
en ändring på detta i form av en officiell parkering med 
hänvisningar i form av markerade rutor med utgångspunkt i 
säkerheten i korsningen, eller alternativt totalt parkeringsför-
bud i och med korsningen. Detta är trots allt ett villaområde 
med mycket barn i olika åldrar, så något behöver göras. 
Aktuellt läge är verkligen inte att föredra. Trafikytan genere-
rar redan i dag påtagliga trafikstörningar genom sin ologiska 
utformning, vilken genererar en icke obetydlig otillåten 
parkering i korsningen. Den otillåtna parkeringen bidrar till 
begränsad sikt i korsningen. Genom att tillåta två nya utfarter 
från fastigheten in i korsningen kommer det i princip krävas 
av fordonsförare att ha kontroll över 5 ”infarter” i korsnings-
ytan. Lägg därtill att gatorna är skolväg för många barn som 
varje dag tar sig denna väg till Byttorpsskolan. Tre utfarter i 
anslutning till korsningen, från aktuell fastighet borde absolut 
inte godkännas ur trafiksäkerhetsperspektiv. Om man ändå 
väljer att tillåta utfarter bör en fysisk förändring av kors-
ningen ingå i åtagandet för byggherren. Korsningen skulle 
exempelvis kunna byggas om till en tydlig trevägskorsning.

Vi anser alltså att bebyggelse på Byttorpsvall 24 inte borde 
vara aktuellt. Förslagsvis kanske ni istället borde se över ett 
parkeringsförbud i korsningen Roseniigatan/Bjurstensgatan, 
dvs den nuvarande ”platsbildning med parkeringar”, och 
istället använda aktuellt område för detaljplanen, Byttorpsvall 
24, som parkeringsyta i form av en officiell parkering?! 

Kommentar  
Byggnadens höjd är nu minskad så att nockhöjden inte får 
överskriva 8 meter. Denna höjd gäller i resterande delar av 
nedre Byttorp. Vi kan inte vid nybyggnation ta hänsyn till 
utsikter i alla riktningar utan snarare skuggning och ljusin-
släpp. Övriga frågor som berör byggrätt, storlek och höjd, se 
yttrandet ovanför, S10. s 7-8.
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Det stämmer att parhus/radhus/kedjehus är en frånvarande 
kategori i området idag, men det är en vanligt förekommande 
typologi i trädgårdsstadsområden generellt och har hela tiden 
medgivits i befintliga planer. På området finns också många 
mindre flerbostadshus. Vi ser att sammanbyggda bostäder 
kan bidra till att skapa ett intressant komplement till denna 
underutnyttjade, centrala plats på Nedre Byttorp. 

Synpunkten om korsningen och parkeringssituationen på 
gatumarken förs vidare till tekniska förvaltningen. Vi delar 
vi inte uppfattningen om att de nya bostäderna kommer att 
belasta trafiksituationen negativt i så hög grad som beskrivs i 
yttrandet. Vi bedömer fortsatt att planens syfte att möjliggöra 
för bostäder väger tyngre än intresset av att möjliggöra för 
fler parkeringsplatser i området. 

Synpunkten tillgodoses delvis. 

S14  Byttorpsvall 21 
Om jag förstått rätt så ska Byttorpsvall 23 vara kvar, och det 
har nu flyttat in nya ägare till den fastigheten. Det som nu 
är då aktuellt är vad som ska hända med Byttorpsvall 24 Vi 
bor på Byttorpsvall 21 och vi har motsatt oss detta att man 
bygger något som inte passar in i ”trädgårdsstaden” i denna 
del av Byttorp och alla hus runt omkring.

Vi vill bevara hur det ser ut och dess charm i denna del av 
nedre Byttorp. Det har att göra med historik och kulturmil-
jön. Förra gången, för ett antal år sedan hade vi (dvs. alla 
inblandade grannar runt om) motsatte sig att HusArvid skulle 
bygga ett flerfamiljshus på tomten. Detta blev då stoppat och 
nu vill HusArvid göra ett nytt försök med ett nytt bygge. Ett 
parhus. Det motsätter vi, då vi inte tycker att det förslaget 
inte passar in i området. Det är fortfarande för högt, 2,5 plan 
eller rättare sagt 3 våningar i det förslag som HusArvid visar 
i sin 3D-skiss medans kommunens Illustrationskarta visar att 
det ska vara 2 våningar högt

Vi kommer inte att acceptera ett hus som inte passar in i 
miljön och att det är för högt. Vänligen återkom med hur vi 
kan påverka besluten.

Kommentar

Synpunkten tillgodoses delvis. Se svar för yttrandena ovanför 
S10 och S11. sida 7-8.

 
4. Synpunkter från övriga 
 

S15 boende - Bjurstensgatan
Vilket jättefint hus ni tänkt bygga! Jättelyft! Kör på för vår 
del! Bra tänkt.

S16  fastighetsbeteckning/adress 
Hej. Jag såg att det kanske ska byggas två hus på Byttorp. Det 
är ju jätte bra men jag har en kommentar på detta. Efter som 
alla hus på byttor har egen tomt , så är min tanke varför ska 
dessa två hus sitta ihop? Mycket bättre att var och en har sitt 
själv blir mer privat och eget för var och en tycker jag plus att 
då ser det ut som alla hus på Byttorp. 

Kommentar
Storleken på fastigheten Byttorpsvall 24 gör att två separe-
rade bostäder får väldigt små trädgårdar bestående av ”sidor” 
istället för sammanhängande ytor. Det är därför vi vill att 
de byggs samman. Det stämmer att parhus/radhus/kedjehus 
är en frånvarande kategori i området idag, men det är en 
vanligt förekommande typologi i trädgårdsstadsområden 
generellt och har hela tiden medgivits i befintliga planer. På 
området finns också många mindre flerbostadshus. Vi ser att 
sammanbyggda bostäder kan bidra till att skapa ett intressant 
komplement till denna underutnyttjade, centrala plats på 
Nedre Byttorp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Anton Löberg 
Plan- och bygglovschef  Planarkitekt
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samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress

 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad, 501 80 Borås
besöksadress

Kungsgatan 55, 501 80 Borås
telefon

033-35 85 00
e-post

detaljplanering@boras.se
 webbsida

boras.se/detaljplan



 

 

Kulturnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kulturkontoret, P A Halls 
Terrass 2 

Hemsida 

boras.se 
E-post 

kultur@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Johannes Daun 
Handläggare 
033 358966 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-04-19 
Instans 

Kulturnämnden 
Dnr KUN 2021-00047 3.1.1.2 
 

  

 

Yttrande över inbjudan till samråd för detaljplan för 

Östermalm Solhem 1 och 4 med flera, Borås stad 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden tillstyrker detaljplanen för Östermalm, Solhem 1 & 4 m.fl., 

under det att möjligheterna att bevara så mycket som möjligt av stenmuren på 

Solhem 1 beaktas.        

Ärendet i sin helhet 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av flerbostadshus med totalt 

cirka 150 bostäder på ej tidigare planlagt område på Östermalm. Byggelsen 

kommer att bestå av lamellhus, punkthus och radhus.  

Befintlig bebyggelse består av lamellhus från 1960-talet. Ytorna som föreslås för 

nybyggnation omgärdar dessa äldre hus och upptas idag huvudsakligen av 

parkering och natur. Området är delvis kuperat och två av de föreslagna 

punkthusen i söder kommer därför att uppföras i suterräng. Planområdet 

gränsar i nordväst till den utpekade kulturmiljön vid Villabergsgatan. Den 

föreslagna bebyggelsen bedöms dock inte ha negativ inverkan på den 

angränsande kulturmiljön.  

Att nya bostäder uppförs i denna del av staden är i sig positivt, med närhet till 

centrum och en stor arbetsplats som SÄS. Vad gäller byggnadernas volym och 

höjd vill Kulturnämnden framföra en farhåga att punkthusen i söder genom sin 

höjd kommer att ge ett alltför dominerande intryck i förhållande till de 

befintliga lamellhusen på höjden norr om punkthusen (jfr bilder s. 7 i 

planbeskrivningen), tillika skugga varandra. I sammanhanget bedöms emellertid 

behovet av centrala bostäder att väga tyngre.  

Planområdet besitter höga naturvärden och en funktion som promenadstråk. 

Det gäller fr.a. i södra delen av planområdet där tre punkthus ska uppföras 

(Solhem 1), där det växer ek- och annan lövskog. Eftersom stora delar av denna 

yta kommer exploateras planeras vissa kompensationsåtgärder. Kulturnämnden 

vill här poängtera värdet i att så mycket som möjligt av stenmurarna i backen på 

Solhem 1 bevaras, eftersom sådana lämningar utöver sina naturvärden även 

besitter kulturvärden (se karta s. 14 samt plankarta). På platsen fanns en äldre 

småskalig bebyggelse (troligen en villa) fram tills åtminstone 1970-talet, vilket 

sannolikt förklarar de husgrunder som nämns i planbeskrivningen (s. 13).  
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Av redaktionell art: Omformulering rekommenderas till den svårtolkade 

meningen rörande skuggförhållanden på s. 8, som nu lyder: ”För de högsta 

byggnaderna, punkthusen, som har längst skugga rör sig skuggorna relativt 

snabbt över dagen.” 
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Sammanfattning
Detaljplanen möjliggör byggnation av nya bostäder i 
Östermalm i anslutning till Ekenäsgatan och Syster Toras 
väg cirka 1,5 kilometer från Borås centrum. Östermalm är en 
funktionsblandad stadsdel med bostäder och verksamheter, 
varav Västra Götalandsregionens administration och öppen-
vård på Solhem är den största arbetsplatsen och målpunkten. 
Därutöver finns kommunal rehabverksamhet, restaurang, 
kiosk, hotell och vandrarhem samt flerbostadshus, radhus 
och villabebyggelse.

Planområdet är kuperat och består av två delar. Den norra 
delen utgörs av en skogsbeklädd höjd bebyggt med två 
flerbostadshus i tre våningar från 1960-talet, och den södra 
delen ligger i sydsluttningen utmed Syster Toras väg. Inom 
planområdet finns flera hårdgjorda parkeringsytor som i 
första hand är de ytor som föreslås bebyggas med bostäder. 
Bebyggelse föreslås även placeras i kanten av blandskogen 
på norra sidan om Syster Toras väg, där anpassningen till 
naturen blir särskilt viktig.

Planförslaget omfattar ett nytt flerbostadshus i fyra våningar 
ovanpå ett parkeringsgarage i korsningen Östermalmsgatan 
och Ekenäsgatan, respektive cirka 10 radhus i planområdets 
nordöstra del. I den södra delen föreslås tre punkthus i 6 till 
9 våningar. På norra sidan om Syster Toras väg placeras två 
av punkthusen ovanpå en våning med parkeringsgarage i 
souterräng med gemensam gård ovanpå garaget. Det andra 
punkthuset placeras fristående med parkering i ett separat 
parkeringsdäck.   

Planens syfte är att möjliggöra totalt cirka 150 bostäder. 
Vidare är syftet med planen att så långt som möjligt bevara 
höjdpartiet och skogen mellan fastigheterna Solhem 1 och 
Solhem 4.
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1. Inledning
Planens syfte 
Detaljplanen möjliggör för byggnation av flerbostadshus i två 
olika kvarter inom stadsdelen Östermalm. Området är inte 
tidigare planlagt förutom en liten del intill Östermalmgatan 
och Ekenäsgatan. Syftet med planen är att möjliggöra totalt 
cirka 150 bostäder. Vidare är syftet med planen att så långt 
som möjligt bevara höjdpartiet och skogen mellan fastighe-
terna Solhem 1 och Solhem 4.

Planen har en ambition att bevara områdets rekreationsvärde 
och kopplingen genom de olika grön- och promenadstråken 
mellan berget och gatan. Nya gårdsytor placeras mellan husen 
för att skapa närhet till lek och trivsel för de boende i om-
rådet. Det är också viktigt att området får en omsorg kring 
detaljer och håller en hög arkitektonisk kvalitet.

Kompensationsåtgärder kan komma att genomföras för 
ianspråktagande av mark inom naturområde med höga natur- 
och rekreationsvärden. Biotopskyddsdispens för trädallé 
har ansökts och trädallen kommer att återplanteras inom 
planområdet.

Planområde
Planområdet omfattar två delar som tillsammans är cirka 
4 hektar stort. Den södra delen av planområdet ligger 
utmed Syster Toras väg och den norra delen ligger utmed 
Ekenäsgatan. Den södra delen består huvudsakligen av 
en kraftig sydslänt bevuxen med lövträd. Marken ägs av 
Västra Götalands läns landsting och avses avstyckas ifrån 
fastigheten Solhem 1. Den norra delen består av bergets platå 
och en norrslänt inom fastigheten Solhem 4 som ägs av AB 
Bostäder.

Området ligger strax söder om Borås sjukhus, det finns ett 
promenadvänligt natur- och rekreationsområde vid Lilla- och 
Stora Hässleholmssjön med omgivande skogsområde

Gällande detaljplan
Planområdet är inte planlagt sedan tidigare förutom en del av 
Östermalmsgatan samt en liten del i den nordvästra hörnet 
som är planlagt som parkmark inom Stadsplan P270 från 
1959. Marken utgörs dock idag av Ekenäsgatan respektive yta 
för parkering. 

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen beslutade 31 oktober 2016 att ge Samhälls-
byggnadsnämnden i uppdrag att arbeta fram en ny detaljplan 
för Solhem 1.

Därefter beslutade Samhällsbyggnadsnämnden den 17 
november 2016 att ge förvaltning i uppdrag att upprätta en ny 
detaljplan.

Medan planarbetet pågick kom önskemål om utveckling av 
grannfastigheten Solhem 4 in till kommunen. Kommun-
styrelsen beslutade 8 april 2019 att ge Samhällsbyggnads-
nämnden i uppdrag att arbeta fram en ny detaljplan även för 
fastigheten Solhem 4. 

Då fastigheterna angränsar till varandra gav Samhällsbygg-
nadsnämnden den 28 maj 2019 förvaltningen i uppdrag att 
upprätta en detaljplan för Solhem 4 och att detta arbete skulle 
ingå i pågående planarbete med Solhem 1. 

Preliminär tidplan
Samråd  Första kvartalet 2021 
Granskning Andra kvartalet 2021 
Antagande Tredje kvartalet 2021 
Laga kraft Fjärde kvartalet 2021

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på 
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet. Byggstart 
för området är beräknad till våren 2022.

Planbeskrivning
Detaljplan för Östermalm, Solhem 1 och 4 m.fl., Östermalmsgatan, Borås Stad, upprättad den 25 februari 2021.
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Planområde.

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Bebyggelsen inom och runtom planområdet varierar. 
Gaturummet längs matargatan Östermalmsgatan domineras 
av villabebyggelse. Där Ekenäsgatan börjar, vid Solhem 4, 
är bebyggelsen mer storskalig och utformad som kopplade 
lamellhus samt inslag av natur.

Där Östermalmsgatan ansluter till Syster Toras väg, vid 
Solhem 1, finns ett studentboende i fyra våningar. Öster om 
detta ligger ett hotell. I övrigt utgörs Solhem 1 av stor del 
natur. Sydöst om planområdet finns en del av Södra Älvs-
borgs Sjukhus. Denna byggnad är utbredd och är uppemot 5 
våningar hög. 

Historik och kulturmiljöer
Området Solhem började bebyggas år 1909 när fru Tora 
Lindberg-Svensson lät uppföra en ligghall för tbc-sjuka på 
mark som tillhörde hennes föräldrar.

År 1916 utökades verksamheten till en tbc-sjukstuga, som 
tidigt gick under namnet Solhems Sjukhus, Det invigdes 
senare officiellt som sjukhus år 1931. Ytterligare stora 

byggnadsvolymer har senare tillkommit i flera etapper under 
perioden 1940-1975 och de äldre delarna av sjukhuset har då 
ersatts med nya byggnader. Några byggnader har även rivits 
och ersatts med nya under 1990-talet. Söder om planområdet 
finns en låg bebyggelse som uppfördes som ”pensionärsho-
tell” vid mitten av 1960-talet och som senare har blivit ett 
renodlat hotell. 

Bostadsbebyggelsen inom det aktuella planområdet uppför-
des år 1965-66 efter ritningar av arkitekt Ola Onshagen, 
Stockholm. Byggnaderna har bibehållit sin ursprungliga 
karaktär och utgör idag ett bra exempel på 1960-talets stili-
deal. Husen är dock inte utvärderade i gällande Kulturmiljö-
program från år 2001. Inom planområdet finns inga byggna-
der som anses besitta ett kulturhistoriskt värde. I anslutning 
till planområdet finns dock den f.d. Personalbostaden, Syster 
Toras Väg 20, som uppfördes i en stram funktionalistisk stil 
år 1939 efter ritningar av arkitekt Hugo Häggström. Även en 
mindre servicebyggnad på fastigheten Solhem 1, Syster Toras 
Väg 21, finns utvärderad som kulturhistoriskt värdefull. 

Väster om planområdet, vid slutet av Villabergsgatan, finns 
villabebyggelse som är kulturhistoriskt värdefull.

Lilla och Stora 

Hässleholmssjöarna 

(Glasögonsjöarna)

HultamotetRegionens Hus

Villabergsgatan
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Illustration som visar ett exempel på hur området kan komma att bebyggas utifrån byggrätterna som medges i detaljplanen. 

Ny bebyggelse
Den nya bebyggelsen utgörs av tre olika typer av bebyggelse, 
lamellhus, punkthus och radhus. 

På fastigheten Solhem 1 planeras tre punkthus varav två  
placeras i sydslänten norr om Syster Toras väg och ett på 
parkeringsytan söder om vägen. Utöver punkthuset finns 
möjlighet att göra ett parkeringsdäck söder om Syster Toras 
väg. Husen har cirka 4 lägenheter per plan för att minska 

markavtrycket och de nya byggnaderna är 6 till 9 våningar 
ovanpå parkeringsgarage i sutteräng som anpassar byggna-
derna till den kuperade terrängen. 

På fastigheten Solhem 4 planeras för lamellhus om 4 våningar 
med parkering i sutteräng på ett område som idag utgör en 
asfalterad parkeringsyta. Öster om de befintliga flerbostads-
husen planeras radhus i två våningar samt inredd vind med 
parkering delvis under mark. De befintliga flerbostadshusen 
på toppen av berget bekräftas i detaljplanen. 
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Till vänster: lamellhus i fyra våningar i korsningen Östermalmsgata/Ekenäsgatan. Vy från Östermalmsgatan i norr där befintliga flerbostadshus syns i bakgrun-
den. Till höger: radhus vid slutet av Ekenäsgatan mellan befintligt flerbostadshus och Regionens Hus på Solhem 1 (Krook & Tjäder)

Till vänster: vy över de 3 punkthusen utmed Syster Toras väg sett från sydväst. Till höger: vy över de tre punkthusen sett från väster där befintligt flerbostadshus syns till vänster 
i bild i mörkare grå färg (Krook & Tjäder)

2019-09-09 Proj. nr: 25 18.017Ansvarig: UD

SOLHEM 4, ÖSTERMALM, BORÅS

FÖRSLAG, RADHUS

Vy radhus söderifrån

Vy radhus österifrån

Vy radhus garagenedfart

Stadsbild och gestaltning
Lamellhusen på Solhem 4 ansluter till den lite lägre skalan på 
bebyggelsen norr om planområdet. I södra delen av planom-
rådet där marknivån är lägre och här tillåts en högre höjd, 
som visuellt stöds av den kraftiga höjdsluttningen bakom och 
området omges av stora volymer i form av vårdbyggnader. 
Bebyggelsen föreslås nästla sig in i skogsslänten på norra 
sidan om Syster Toras väg. Radhusen i öster ligger på höjden 
och får en lägre volym för att anpassa sig till terrängen och 
till vårdbyggnaden på Solhem 1 som ligger på en lägre nivå 
öster om radhusen. 

Parkeringen föreslås framförallt ske under de nya byggna-
derna och får planterbart bjälklag för att kunna fungera som 
bostadsgård med växtlighet och små träd. Utformningen 
av miljön vid gatunivå blir särskilt viktig ur ett trygghets-
perspektiv. De nya bostäderna har naturen inpå knuten och 
närhet till både rekreationsområden och Borås centrum. 

Illustrationen och volymbilderna på nästa sida visar ett 
exempel på hur planen kan komma att bebyggas. Det är dock 
viktigt att vara medveten om att detaljplanens byggrätter 
även möjliggör för annan utformningar och gestaltning än de 
bilder som redovisas. 

Bostäder
Idag finns det två flerbostadshus med cirka 100 lägenheter 
inom planområdet. I och med planförslaget möjliggörs cirka 
90 nya lägenheter inom Solhem 1 och cirka 50 nya lägenheter 
och 10 radhus inom Solhem 4. Sammanlagt möjliggörs ca 
150 bostäder inom planområdet.

Arbetsplatser
Östermalm utgör en funktionsblandad stadsdel med flera 
verksamheter varav Västra Götalandsregionens administra-
tion och öppenvård på Solhem är den största arbetsplatsen 
och målpunkten. Därutöver finns kommunal rehabverksam-
het, restaurang, hotell och vandrarhem samt flerbostadshus, 
radhus och villabebyggelse i näromårdet.

Offentlig service
Planområdet ligger cirka 350 meter söder om Södra Älvs-
borgs sjukhus. Närmaste förskolor och skolor ligger inom 
cirka 1 kilometer. Övrig offentlig service finns framförallt i 
Borås centrum. 

Inom planområdet föreslås ingen ny offentlig service att 
tillskapas. 
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Vårdag jämning, 20:e mars

Sommarsolstånd, 21:e juni

Klockan 09:00.

Klockan 09:00.

Klockan 13:00.

Klockan 13:00.

Klockan 17:00.

Klockan 17:00.

Kommersiell service 
För service i form av affärer, restauranger med mera vänder 
sig planområdet framförallt till Borås centrum som ligger 
cirka 1,5 kilometer väster om planområdet. Även vid 
sjukhuset norr om planområdet finns viss service med ett 
par restauranger och butik med mera, liksom vid Hultamotet 
där ett par restauranger finns. Närmaste mataffär ligger vid 
utmed Brämhultsvägen. Söder om planområdet finns också 
ett vandrarhem/hotell. 

Det skapas ingen ny kommersiell service inom området. 

Tillgänglighet 
Planområdet är kuperat. Byggnadernas utformning tar 
hänsyn till den kuperade terrängen och kommer inte att 
utgöra ett hinder för personer med funktionsvariationer. 
Tillgänglighet följs upp i bygglovsskedet.

Ljus- och skuggförhållanden
Nedan presenteras en solstudie av den del av planområdet 
som skall exploateras. Solstudien redovisar tre tidpunkter på 
dygnet vid tre olika tillfällen under året: vår- och höstdagjäm-
ning och sommarsolstånd.

Enligt solstudien medför den planerade bebyggelsen ingen 
ytterligare skuggning av omkringliggande byggnader. 
Den största delen av skuggning från ny bebyggelse faller 
framförallt inom den egna fastigheten respektive mot gatorna 
och naturområdena i området. För de högsta byggnaderna, 
punkthusen, som har längst skugga rör sig skuggorna relativt 
snabbt över dagen. 

Bedömningen är att den planerade bebyggelsens skuggning 
inte innebär en negativ påverkan på befintliga byggnader 
inom eller i anslutning till planområdet. 
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Riksväg 40 agerar som en barriär för fotgängare. För att ta 
sig söderut finns en tunnel vid Sjunde Villagatan. Staden har 
i sin strategiska planering en vision om en ekodukt över riks-
väg 40 som förbinder rekreationsområdet Hultasjön söder om 
riksväg 40 till rekreationsområdet kring Glassögonsjöarna på 
Östermalm. Planen hindrar inte ett eventuellt genomförande 
av en ekodukt i framtiden.

Cykeltrafik och cykelparkering
Inom planområdet finns det inga cykelbanor. Cyklar ska 
framföras på gata och gatornas småskaliga karaktär gör att 
det fungerar väl. Runt planområdet finns det cykelbanor 
som leder mot andra stadsdelar. Det finns ett stort antal 
målpunkter inom cykelavstånd, vilket gör att det finns goda 
förutsättningar för en hög andel som väljer cykel. 

För att uppfylla kraven för cykelparkering enligt Borås Stads 
parkeringsregler behöver det finnas 25 cykelparkeringar per 
1000 m² boendeyta (BTA). 30% av cykelparkeringarna ska 
finnas nära entrén eller finnas inom 35 meter. Resterande ska 
finnas inom 50 meter från entrén samt vara väderskyddade. 
Förslag på cykelparkering följs upp i granskningsskedet och 
därefter i bygglovsskedet. 

Kollektivtrafik
Närmaste busshållplats är Södra Älvsborgs sjukhus som ligger 
cirka 550 meter norr om planområdet. Vid denna hållplats 
finns det dock ett stort utbud av olika busslinjer med hög 
turtäthet, med vilka det är möjligt att nå stora delar av staden. 

3. Gator och trafik
Gatunät
Stadsdelen trafikförsörjs via Östermalmsgatan från 
Brämhultsvägen i norr. Söderut är Östermalm ansluten till 
vägnätet i stadsdelen Villastaden via Vendelbergsgatan och 
Ulricehamnsvägen. Härifrån nås Brämhultsvägen in till 
centrala Borås via flera långa villagator, bl a Sjunde Villagatan 
och Hasselbacksgatan.

Östermalmsgatan är något större än intilliggande matargator. 
Från Östermalmsgatan går Ekenäsgatan som tillsammans 
med Syster Toras väg bildar en ringled runt planområdet. 
Båda dessa gator är av mindre karaktär. 

Östermalmsgatan föreslås planläggas som Gata med kommu-
nalt huvudmannaskap. Övriga gator inom planområdet 
kommer att ligga på kvartersmark och utgöra gemensam-
hetsanläggningar. Planförslaget innebär ingen förändring av 
gatustrukturen i området.

Gångtrafik
Vägnätet för gångtrafikanter är god i området. På de flesta 
gator finns en upphöjd trottoar. Vid den nya bebyggelsen 
föreslås en ny trottoar längs Syster Toras väg.

Det finns möjlighet att ta sig till andra stadsdelar till fots. 
Exempelvis från Vendelshöjdsgatan till Vendelsdalsgatan eller 
upp mot Glasögonsjöarna. Rakt norrut ligger Norrmalm och 
västerut nås centrum. Sjukhuset och Regionens hus, som är 
stora arbetsgivare, ligger inom bekvämt gångavstånd.

Cykelvägar i rött och busshållplatser. Planområdet är markerat med gul streckad linje.
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Biltrafik och bilparkering 
Planområdet ansluter till vägnätet via Östermalmsgatan och 
sedan Brämhultsvägen. Östermalmsgatan utgör en viktig 
gata för planområdet. Det finns också möjlighet att ta sig till 
planområdet via Ulricehamnsvägen i söder. 

En trafikutredning har gjorts för att utreda trafiksituationen i 
området. Den visar att det rör sig mycket fotgängare i områ-
det och att det periodvis är tät trafik, vilket kan göra det svårt 
att svänga ut från Östermalmsgatan (Sweco, 2018-02-28). De 
kapacitetsanalyser som genomförts i trafikutredningen visar 
dock att framkomligheten i korsningen Brämhultsvägen-
Östermalmsgatan är god för såväl 2022 som 2040 års 
trafiknivåer, även för ett maximalt utbyggnadsscenario med 
300 lägenheter. Det aktuella planförslaget avser utbyggnad av 
cirka 150 bostäder. Belastningsgraderna uppfyller riktvärdet 
för önskvärd standard. Trafiktillskottet från planförslaget 
påverkar belastningssituationen i liten omfattning. (Sweco, 
2018-02-28).

Under högtrafiktid är trafiken på Brämhultsvägen stundtals 
intensiv. För bilförare som ska svänga ut från Östermalmsga-
tan innebär det att det kan bli fördröjningar vid korsningen 
innan det blir en tillräckligt stor lucka i trafiken så att det går 
att svänga ut. Enligt kapacitetsberäkningen är medelfördröj-
ningen under maxtimman 14 sekunder per fordon för de som 
svänger ut från Östermalmsgatan beräknat på 2040 års trafik 
och 300 lägenheter (Sweco, 2018-02-28).

En kapacitetsbedömning för Hultamotet gjordes i samband 
med detaljplanearbetet för Hultahus 4 m.fl. (Hulta Torg). 
I Borås Stads trafikmodell för år 2040, som användes vid 
denna utredning, ingår kända planerade utbyggnader, bl.a. 
det nu aktuella planförslaget för fastigheten Solhem 1. Det 
innebär att de kapacitetsberäkningar som redovisar Hulta-
motets kapacitet utöver trafiktillskottet från den planerade 
utbyggnaden vid Hulta Torg visar en situation där exploa-
teringen vid Solhem ingår. De genomförda beräkningarna 
visade att kapaciteten är tillräcklig i samtliga körfält i Hulta-
motet (Sweco, 2018-02-28). Se även text om övergripande 
trafikfrågor nedan.

Bilparkering

Bilparkering löses inom den egna fastigheten och måste 
uppfylla gällande parkeringsregler. Dessa reglerar 11 bilparke-
ringsplatser per 1000 m² BTA. Parkeringsplatserna ska finnas 
inom max 400 meter fågelvägen, motsvarande 7-8 minuters 
promenad. 

Övergripande parkeringsstudier har gjorts för såväl Solhem 1 
och 4 för att se så att kraven i Borås parkeringsregler uppnås. 

På Solhem 1 ersätts de befintliga parkeringsplatserna som 
ianspråktas av ny bebyggelse på annan plats inom fastigheten. 
Parkeringsplatserna riktar sig idag framförallt till Regionens 
hus för arbetande och besökare. På norra sidan om Syster 
Toras väg skapas nya parkeringsplatser i ett parkeringsgarage 
i souterräng som tar upp delar av höjdskillnaden inom 
området. Ovanpå parkeringsgaraget norr om vägen föreslås 
bostadsgård placeras ovanpå garaget, vilket ställer krav på 
att bjälklaget är planterbart. Öster om den nya bebyggelsen 
förslås markparkering. Söder om Syster Toras väg möjliggörs 
för fristående parkeringsgarage, vilket föreslås bli ett parke-
ringsdäck i en våning, med parkeringsmöjlighet på taket. 
Parkeringsdäckets olika våningar nås från Östermalmsgatan 
respektive från Syster Toras väg.

För fastigheten Solhem 4 föreslås flera befintliga parkeringsy-
tor att ersättas med ny bebyggelse. Befintliga parkeringsplat-
ser föreslås huvudsakligen att ersättas med platser i parke-
ringsgarage i souterräng.

För radhusen i nordost föreslås både byggnader, trädgårdar 
och parkering att ske ovanpå ett parkeringsgarage i souter-
räng, vilket även här ställer krav på att bjälklaget är plan-
terbart och körbart. Även de nya lamellhusen i norr utmed 
Ekenäsgatan föreslås placeras ovanpå ett halvt nergrävt 
parkeringsgarage. Vidare skapas markparkering öster om 
byggrätten. 

Idag har befintliga lägenheter inom Solhem 4 servitut för 
parkering på fastitgheten Solhem 1, norr om planområdet. 
Dessa kvarstår och kan användas vid behov under bygglovs-
handläggning. 

Parkeringsutredningen för fastigheten Solhem 4 föreslår 
en del reduceringsåtgärder så som exempelvis bilpool och 
kollektivtrafikkort kopplad till hyresavtal. Borås stad anser att 
mobilitetsåtgärder är positivt för en hållbar samhällsutveck-
ling i enlighet med stadens parkeringsstrategi.

Övergripande trafikfrågor
För att lösa de övergripande frågorna kopplad till trafiksys-
temet har Borås Stad tillsammans med Trafikverket arbetat 
med åtgärdsvalsstudien (ÅVS) Noden Borås. Åtgärdsvals-
studien Noden Borås tar hänsyn till stadens utveckling och 
förväntade trafikökning i ett övergripande perspektiv, och 
tar upp behovet av åtgärder i trafiksystemet för att hantera en 
växande befolkning. 

I samband med åtgärdsvalsstudien har Borås Stad även 
arbetat 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 
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tillsammans med Trafikverket 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.

Borås Stad arbetar just nu med en trafikplan. Trafikplanen 
tar bland annat avstamp i Borås Stads översiktsplan och det 
som ÅVS Noden Borås kommit fram till. Trafikplanen ska 
på ett mer detaljerat sätt presentera åtgärder och tidplan för 
genomförande.

Riksintressen
Riksväg 40 som utgör riksintresse ligger ca 200 meter från 
planområdet och bedöms inte påverkas negativt av detaljpla-
nen. Trafikplatsen Hultamotet som ligger närmast planområ-
det och som i störst utsträckning påverkas av trafiktillskottet 
från detaljplanen bedöms inte behöva åtgärder för att öka 
kapaciteten till följd av det aktuella detaljplaneförslaget. 
Kapaciteten i Hultamotet beskrivs närmare i textavsnitt 
under rubriken Biltrafik.

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för 
vatten och avlopp.

Dagvatten
För fastigheter som har hårdgjord yta större än 2500 m2 ska 
fördröjningsåtgärder vidtas. Fördröjningsmagasin med en 
effektiv volym av 3 m3 per 100 m2 hårdgjord yta ska anläggas.  

Exploateringen skall inte innebära ett högre flöde av 
dagvatten ut från fastigheten vid kraftiga nederbördstillfällen 
jämfört med innan förändringen.

Dagvattenåtgärder ska utföras på ett sådant sätt att fast-
igheten efter ombyggnationen inte avleder mer dagvatten 
än motsvarande maxflödet vid ett 10-årsregn, jämfört med 
befintliga förhållanden, innan det avleds till allmänna 
dagvattenledningar. Dagvattenåtgärderna ska vara dimen-
sionerade för ett 10-årsregn med tio minuters varaktighet. 
Dagvattenflödet ska beräknas utifrån ett 10-årsregn med 
10 minuters varaktighet, dels utifrån dagens situation och 
därefter utifrån framtida förhållanden då området exploate-
rats. Skillnaden i flöde skall utjämnas på tomtmark innan det 
avleds till dagvattenledning.

Värme
Genom området går idag en fjärrvärmeledning. Möjlighet 
finns att ansluta till denna för bostädernas uppvärmning. 
I nordöstra delen av planområdet kan ledningen behöva 
flyttas för att möjliggöra byggnation av parkeringsgarage och 
radhus. Ny föreslagen placering är utefter Ekenäsgatan som 
där gatan går i nordsydlig riktning. Möjliga lösningar samråds 
med ledningsägaren Borås Energi & Miljö.

El, tele och fiber
Området ansluts till el och teleledningar. Befintlig trans-
formatorstation i söder får ett nytt läge utmed Syster Toras 
väg. I norra delen av planområdet föreslås en ny plats för 
transformatorstation utmed Ekenäsgatan. Möjliga placeringar 
samråds med ledningsägaren Borås Elnät.

Avfall
Avfallshantering sker inom fastigheten. I exploaterings-
förslaget sker angöring till respektive miljörummen från 
Ekenäsgatan respektive Syster Toras väg. 

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

Utöver det rekommenderar Borås Energi & Miljö att ha 
fullsortering med 10 fraktioner i miljörummet. 
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5. Mark
Natur och vegetation
Området består av en kuperad miljö med stor inslag av 
blandskog och stora tallar på höjden. Delar av området är 
ianspråktaget för bostäder respektive asfalterade ytor för 
gator respektive för markparkering. 

De största värderna bedöms finnas i den södervända ek- och 
lövskogsbacken som ligger mellan de befintliga flerbostads-
husen på berget och föreslagna punkthus utmed Syster Toras 
väg. Området är viktigt att bevara både för befintliga växter 
och träd men även som spridningskorridor mellan Annelund-
spaken och Lilla och Stora Hässleholmssjöarna. Området 
är utpekat i kommunens Grönområdesplan. För att utreda 
värdena som finns i området mer i detalj genomfördes en 
naturvärdesinventering (NVI) i september 2018 och därefter 
har även en skogsvårdsplan tagits fram, vilka beskrivs mer 
utförligt under nedan.

Biologisk mångfald
En naturvärdesinventering togs fram för Solhem 1 av Svensk 
Naturförvaltning, 2018-09-25. Inventeringen visar på ett det 
finns en bred biologisk mångfald inom området. De områden 
som har klassats som klass 2 naturvärdesklassningen är av 
stor betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald.

Området norr om Syster Toras väg utgörs av tre naturvärdes-
objekt. Längst i väst finns en mindre ekskog, nr 5 som har 
högt naturvärde. Objektet gränsar till naturvärdesobjekt 4 i 
öst och begränsas av Östermalmsgatan i väst. Inom objektet 
finns bland annat en grov och något spärrgrenig ek samt ett 
par grova och gamla tallar. Naturvärdesobjekt 4 som är en 
blandlövskog har påtagligt naturvärde. Här finns rikt med 
sälg, hasselbuketter, enstaka grova lövträd och grov tall. 
Objektet har en stor trädslagsblandning med över 10 olika 

trädslag varav två är rödlistade, ask och alm. Utefter vägen 
i söder finns en trädrad med poppel. Det sista objektet norr 
om Syster Toras väg ligger längst i öst, nr 3 och är en mindre 
höjd med tallskog. Objektet har högt naturvärde och tallarna 
är gamla med pansarbark, grova grenar och början till platt-
krona. Flera har öppen ved och en har bohål. Här finns även 
en grov och något spärrgrenig ek samt normalgrov till grov 
ek efter vägen. Inom objektet påträffades sex signalarter. 
Objektet fortsätter utanför planområdet i öst men övergår då 
i en ädellövskog. (Svensk Naturförvaltning 2018-09-25)

Söder om Syster Toras väg finns de resterande två naturvär-
desobjekten. Det minsta av de två är nr 2 som ligger i öst och 
utgörs av normalgrova till grova sälgar i en nordsluttning. 
Objektet har påtagligt naturvärde och fortsätter utanför 
planområdet åt öst. I väst gränsar det till objekt nr 1 som är 
en triviallövskog som domineras av björk. Objektet har visst 
naturvärde (Svensk Naturförvaltning 2018-09-25).

Död ved är en bristvara i dagens landskap och viktigt som 
substrat för en stor mängd olika organismer så som insekter, 
svampar, mossor och lavar. Andelen död ved kan ses som ett 
direkt mått på ett områdes förmåga till biologisk mångfald. 
En andel av de träd som kommer avverkas, främst grova 
träd bör sparas som död ved. Träden kan läggas antingen 
som enskilda lågor eller i travar som så kallade faunadepåer. 
Några träd bör läggas på solbelysta platser. Exempel på lämp-
liga platser inom området är längst i öst eller längst i väst. 
De kan även integreras i utemiljön som bänkar, bord eller 
naturliga lekplatser för barn. Faunadepåer kan även skapas 
på andra platser i Borås stad med hjälp av död ved från det 
berörda området (Svensk Naturförvaltning, 2018-09-25).

Hela området ingår i ett spridningsstråk mellan Annelund-
sparken och Stora och Lilla Hässleholmssjöarna. 

Naturvärdesklassning i Solhem 1 (Svensk Naturförvaltning) .
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Området utgör en del av spridningsstråket mellan Annelundsparken och Lilla och 
Stora Hässleholmssjöarna (Svensk Naturförvaltning)

 

F
i
g
u
r
 
1
7
:
 
K
a
r
t
a
n
 
v
i
s
a
r
 
b
e
r
ö
r
d
a
 
g
r
ö
n
o
m
r
å
d
e
n
 
(
m
a
r
k
e
r
a
d
e
 
i 
g
r
ö
n
t
)
 
o
c
h
 
s
p
r
i
d
n
in
g
s
v
ä
g
a
r
 
(
g
u
l
a
 
p
i
l
a
r
)
 
d
ä
r
 
e
m
e
l
l
a
n
.
 L
ä
n
g
s
t
 
i
 
v
ä
s
t
 

l
i
g
g
e
r
 
A
n
n
e
l
u
n
d
s
p
a
r
k
e
n
 
o
c
h
 
i
 
n
o
r
r
 
K
r
y
p
t
e
r
r
ä
n
g
e
n
.
 
D
e
t
 
c
e
n
t
r
a
l
a
 g
r
ö
n
o
m
r
å
d
e
t
 
s
o
m
 
i
n
v
e
n
t
e
r
i
n
g
s
o
m
r
å
d
e
t
 
i
n
g
å
r
 
i
 
ä
r
 
S
t
o
r
a
 
o
c
h
 

L
i
l
l
a
 
H
ä
s
s
l
e
h
o
l
m
s
j
ö
n
 

 



PLANBESKRIVNING  -  DETALJPLAN 13

Fotot visar den kuperade terrängen och skogen mellan Solhem 1 och Solhem 4. Ett 
av de befintliga flerbostadshusen på berget skymtar i bakgrunden.

Fotot visar allén med popplar utmed Syter Toras väg (Naturvärdesinventering, 
Svensk Naturförvaltning, 2018-09-25).

Rekreation och kulturlandskap
Stora och Lilla Hässleholmssjön utnyttjas för ”put and 
takefiske” och är ett välbesökt rekreationsområde. Norrut 
ligger Kypeterrängen som är ett välbesökt strövområde. 
Själva planområdet används inte som rekreation mer än de 
stigar som går genom naturmarken.

Inom område 4 i naturvärdesklassningen finns flera relativt 
nya husgrunder, en bred stenmur och andra lämningar från 
tidigare mänsklig påverkan.

Lagenligt skyddad natur
Norr om Syster Toras väg finns en biotopskyddad allé 
bestående av popplar (se foto på nästa sida). Biotopskyddsdis-
pens behöver sökas för att förändra allén. Se även rubriken 
Kompensationsåtgärder nedan.

Grönområdesplan
En mycket liten del av både Solhem 1 och 4 är utpekat som 
klass 2 naturmark enligt grönområdesplanen. Detta klass 
2-område finns dock främst över Östermalmsgatan. Natur-
området sydväst om studentboendet samt området nordöst, 

Planområdet ingår som en del i ett större sammanhållet 
lövskogsområde kring Stora och Lilla Hässleholmsjön. 
Trädskiktet domineras främst av björk och ek men områden 
med bland andra lönn och hassel förekommer också. I 
grönområdesplanen har sjöarna och delar av det omgivande 
skogsområdet högt naturvärde, klass 2. (Svensk Naturförvalt-
ning 2018-09-25)

Strax väster om planområdet ligger Annelundsparken. 
Trädskiktet domineras av bok och ek och inom området 
finns flera skyddsvärda träd. Parken har mycket höga natur-
värden, klass 1 i grönområdesplanen för Borås stad. (Svensk 
Naturförvaltning 2018-09-25)

Norrut ligger Kypeterrängen som är kuperad och skogen 
utgörs främst av granskog men delar med alkärr förekommer 
också. 

Grönområdena är sammanlänkade och inventeringsområdet 
ingår som en del i detta nätverk av skogar. Främst utgör det 
en spridningskorridor mellan området Stora och Lilla Häss-
leholms sjön och Annelundsparken. En exploatering skulle 
innebära att denna korridor minskade i areal även om den 
skulle finnas kvar med den lövskogssträng som går strax norr 
om inventeringsområdet. Negativt är också att en exploate-
ring minskar den totala ytan av det större lövskogsområde 
som inventeringsområdet ingår i. Större sammanhängande 
områden har en bättre ekologisk funktion och kan hysa fler 
arter än små områden (Svensk Naturförvaltning 2018-09-25).

Skogsvårdsplan
HSB lät ta fram en skogsvårdsplan (Larcia AB, 2020-11-18). 
Skogsvårdsplanen omfattar den skog som ligger i gränsen 
mellan fastigheterna Solhem 1 och Solhem 4 som omfattar 
såväl kvartersmark som allmän platsmark Natur i planför-
slaget. Kommunen ansvarar för skötsel av merparten av det 
område som skogsvårdsplanen omfattar. 

Skogsvårdsplanen redogör för såväl befintliga skyddsvärda 
värdeelement/områden så som grova tallar, ekar, björkar 
bokträd, ask och sälg med mera, respektive exploatörens 
förslag på ingrepp och åtgärder för att ersätta värden. Se 
kartor på nästa uppslag.

Sex träd som står i nära anslutning till byggrätten för de två 
punkthusen som föreslås i sydsluttningen utmed Syster Toras 
väg föreslås tas ner. Träden utgörs av tall, sälg, björk, ek och 
ask. Ytterligare sju träd som står utanför byggrätten föreslås 
tas ner för att gynna framtida solitärträd. Dessa är ekträd 
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samt två bokträd som alla föreslås lämnas som högstubbar 
om 2 till 3 meter. Ytterligare tre träd föreslås tas ner på grund 
av säkerhetsskäl. Dessa är två sälgar och en björk. 

Två solitärträd finns utpekade i Skogsvårdsplanen i form av 
två stora ekar, en i öster och en i väster. Dessa föreslås bland 
annat rensas från döda grenar samt beskäras för att inte 
inkräkta på fasad. 

Skötselåtgärder:

I skogsvårdsplanen rekommenderas utifrån exploatörens 
önskemål att kontinuerliga åtgärder utförs så naturmarken i 
aktuellt område knyter an till och får en liknande karaktär 
som den intilliggande befintliga kommunala skogen väster 
om Östermalmsgatan (fast med skillnaden att aktuellt 
område får ett mer diversifierat trädsortiment). Även den 
”flytande” övergången mellan ”vild” natur och mer skött 
grönyta är enligt Skogsvårdsplanen värd att efterlikna, se bild 
nedan. 

För naturmarken inom allmän plats är det Tekniska förvalt-
ningen i Borås Stad som beslutar om förslagna åtgärder i 
skogsvårdsplanen såsom nedtagning och beskärning av träd 
får göras samt som ansvarar för den fortsatta skötseln.

Kompensationsåtgärder
För att området ska fortsätta att vara en fungerande sprid-
ningskorridor mellan Annelundsparken och området kring 
Stora och Lilla Hässleholmsjöarna ska en trädrad norr eller 
söder om de planerade punkthusen utmed Syster Toras väg 
lämnas eller nyskapas så att området hålls samman. Föränd-
ringar i allén med popplar utmed Syster Toras väg kräver 
dispens från biotopskyddet och kompensationsåtgärder vilket 

Länsstyrelsen beslutar kring. Förslaget innehåller en möjlig-
het till nyplantering av en allé på södra sidan om Syster Toras 
väg.

För övrigt så kan träd i sydsluttningen norr om Syster Toras 
väg komma att påverkas vid byggnation/schaktning och 
sprängningsarbeten. Skogsvårdsplanen tar upp flera förslag 
på återanvändning av  träd, stenar som blir skadade vid 
byggnation och hur de kan tas till vara och placeras iom 
området för att skapa nya värden.  

Geoteknik och Radon
SWECO (2019-10-09) har utfört en geoteknisk/markteknisk 
undersökning för Solhem 1. 

Jorden i området består huvudsakligen av friktionsjord 
främst i form av grusig sand/sandig morän. Vid markytan 
mellan 0,1-0,5 m består marken av ett vegetations/mull-
jordskikt. Provtagningar visar också ställvisa siltskikt ned 
till 2 m. I kombination med att djupet till berg är begränsat, 
tyder detta på generellt goda stabilitetsförhållanden. Dock 
kantas området av mycket sten och block samt att jorden 
i ytan är löst lagrad. Detta kombinerat med att området 
är kraftigt kuperat talar för att stabilitetsförhållanden bör 
utredas närmare när höjder, laster och exakta planlägen för 
byggnaderna har arbetats fram. Byggnation i suterrängutfö-
rande påverkar stabiliteten positivt. Sakkunnig geotekniker 
bedömer behovet och omfattningen av kompletterande 
geotekniska undersökningar för stabilitetsutredning. Det ska 
tas i beaktning att området generellt är mycket blockrikt. 

Främst bör stabiliteten utredas för områdets östra del, där 
nivåskillnaderna är som störst och silt förekommer.

Kartan redovisar en inventering av befintliga skyddsvärda element och områden i Skogsvårdsplanen (Larcia AB, 2020-11-18)
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Slänter i friktionsjord bedöms kunna i ställas lutning 1:1,5, 
där mycket block och sten förekommer flackas slänterna ut. 
Generellt ska anvisningar i Arbetsmiljöverkets och Statens 
geotekniska instituts (SGI) skrift ”Schakta säkert” beaktas. 
Schakten ska tillämpas arbetsmiljösäkert och det ska inte 
vara någon belastning på släntkrönet eller inom dess direkta 
närhet. Grundvattenytan ska ligga, eller sänkas till, minst 0,5 
m under lägsta schaktbotten. Packning eller fyllning får inte 
utföras med eller mot tjälad jord. 

Sprängningsarbeten kan bli nödvändigt inom området, 
sprängning utförs då ner till ca 0,5 meter under lägsta 
grundläggningsnivå och uppfyllnad sker med sprängsten som 
packas innan grundläggning.

Grundläggning bedöms kunna ske med platta på mark. 
Plattan utförs då med kanförstyvning på packad spräng-
stensfyllning av minst 0,5 m. Byggnader skall grundläggas 
radonskyddande.

För fastigheten Solhem 4 visar jordartskartan sandig morän 
och berg där exploatering föreslås. Ett geotekniskt utlåtande 
för Solhem 4 tas fram inför granskning.

6. Vatten
Inom planområdet finns inga vattenområde. Nordost om 
planområdet finns Stora och Lilla Hässleholmssjön och söder 
om riksväg 40 ligger Hultasjön. 

Strandskydd
Planområdet inkräktar inte på kringliggande sjöars strand-
skyddsområden.

Översvämningsrisk
Planområdet ligger relativt högt och bedöms inte påverkas av 
översvämningsrisker enligt Borås stads översvämningskarte-
ring som bland annat visar högsta flöde och 100-årsregn. Vid 
plötsliga skyfall söker sig vattnet mot lågpunkter. För aktuellt 
område innebär det att vattnet rör sig ner från bergen mot 
Östermalmsgatan och Syster Toras väg och naturligt vidare 
ner mot Hultasjön. Framförallt är utformningen kring Syster 
Toras väg viktig för att inte skapa nya lågpunkter som riskerar 
att översvämmas vid extrem nederbörd. 

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 finns 
miljökvalitetsnormer för vatten uppelat i normer för grund-
vatten och ytvatten. Det finns även miljökvalitetsnormer för 
buller och luft. 

Vattenmyndigheten har inte pekat ut några ytvattenförekom-
ster eller övrigt vatten i närheten av planområdet. 

Grundvattnets kvalitet
Grundvatten klassificeras i kvantitativ och kvalitativ status. 
De områden som klassificeras 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.

Kartan redovisar förslag på ingrepp och kompensationsåtgärder vid ny bebyggelse norr om Syster Toras väg (Larcia AB, 2020-11-18).



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN16

Närmsta grundvattenförekomst som vattenmyndigheten 
pekat ut är den stora sand- och grusförekomsten under 
Viskan och Borås, drygt 600 meter från planområdet. Denna 
grundvattenförekomst bedöms inte påverkas negativt på 
grund av föreslagen planåtgärd.

Släckvatten
Vid en eventuell brand kan större mängder förorenat släck-
vatten skapas. Området bör därför planeras på ett sådant sätt 
att släckvatten förhindras från att nå känsliga områden såsom 
sjöarna. Detta kan exempelvis göras genom att tillskapa 
fördröjningsytor såsom diken inom någon del av planområ-
det. Ett annat 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. 

7. Sociala perspektiv
Närmiljön utgör till stor del av en ganska stor skala. Landska-
pet är kuperat och flera byggnader utgör arbetsplatser, vilket 
innebär att det inte rör sig så många människor i området på 
kvällstid. Östermalmsgatan är också den relativt bred och 
bilvänlig, och upplevs som stor och bred ur framförallt ur 
ett barns perspektiv men även för alla gående och cyklister. 
Även om området inte ligger i direkt anslutning till riksväg 
40 så utgör motorvägen en stor barriär i rörelser söderut. 
Rörelserna i området sker framförallt norrut utmed Öster-
malmsgatan. 

Inom området finns två flerbostadshus i park med odlings-
lotter och en stor gemensam gård i skogen på berget. För 
övrigt är stora delar av planområdet rester som lite har 
glömts bort. Bland annat ligger parkeringsytor nedanför 
berget i varje väderstreck. Utmed Syster Toras väg syns rester 
av mänsklig aktivitet, men skogen kan upplevas som tät och 
djup och otrygg framförallt på kvällstid.   

Samtidigt har platsen stor potential både för människor och 
för djur att trivas. Området erbjuder en stor andel natur 
inpå knuten med flera stora träd som skfitar efter årstiderna. 
Mellan Solhem 1 och 4 går också små stigar genom naturen. 
Planområdet har också en närhet till rekreation vid Glasö-
gonsjöarna och samtidigt en närhet till Borås centrum med 
de aktiviteter som hör till vardagen. Planförslaget innebär 
att området får en ökad variation av bostäder med olika 
upplåtelseformer. Hyresrätter och villor kompletteras med 
hyresradhus och bostadsrätter, vilket är positivt ur ett socialt 
hållbarhetsperspektiv. 

En brist i området idag är avsaknaden av lekplatser och 
till viss del avståndet till närmsta busshållplats respektive 
förskolor. Avstånden är inte långa mätt i meter men Öster-

malmsbacken går delvis i uppförsbacke. Med nya möjligheter 
med elcyklar och andra elfordon minskas den kuperade 
terrängens motstånd och det blir lättare att ta sig upp för 
backar och vidare till din destination, men ställer också 
ökade krav på utformning av ny bebyggelse och att tillräcklig 
plats finns för parkering av cykeln på ett tryggt och bekvämt 
sätt i närhet till din bostadsentré. Även vid busshållplatsen 
behövs tillräcklig yta och möjlighet att låsa fast cykeln för att 
kollektivtrafik ska bli ett naturligt val i vardagen.

Trygghet
Den södra delen inom planområdet möjliggör bostäder. En 
omvandling av vegetation till bostäder innebär att området 
befolkas, vilket ökar känslan av trygghet i kvarteret med mer 
belysning och ögon som ser. Det är viktigt att detaljer i den 
byggda miljön utformas för ökad trygghet i området. Framfö-
rallt vad gäller bottenvåningarna och bostädernas entréer.

Den norra delen medger att befintliga parkeringsplatser 
bebyggs med bostäder. Parkeringarna placeras istället 
huvudsakligen under mark. Förslaget reducerar öppna 
parkeringsytor och ersätter dem med bostäder och ökar 
därmed tryggheten i området. För de yngsta barnen skapas 
nya lekplatser på respektive bostadsgård. 

8. Störningar på platsen
Farligt gods
Planområdet ligger på ett avstånd om strax över 100 meter 
till riksväg 40 där hastigheten är begränsad till 70 km i 
timmen. Planerad markanvändning är flerbostadshus. För 
flerbostadshus krävs ett skyddsavstånd på minst 80 meter 
för att uppnå en låg risknivå (Översiktlig riskanalys, Wuz 
risk consultancy AB, 2016-12-19). Det innebär att risknivån 
inom planområdet är tillfredställande låg. I samråd med 
räddningstjänsten har det bedömts att det inte finns behov av 
ytterligare skadebegränsande åtgärder. 

Buller och vibrationer
Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en målsätt-
ningsnorm. I förordningen skriver regeringen: det ska efter-
strävas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på 
människors hälsa. Normen följs när strävan är att undvika 
skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller. 

Området ligger nära riksväg 40 och det finns därför risk för 
att området är bullerutsatt. Bilden till höger visar ett utdrag 
ur Borås stads övergripande bullerkartering från 2019 som 
visar att flera byggnader utmed riksväg 40 har en skyddande 
effekt för områdets bullernivåer. I sydost ”läcker” buller in 
från riksväg 40 mellan byggnaderna och får en påverkan 
framförallt på planområdets sydöstra delar. Inom området 
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som berörs föreslås radhus med genomgående lägenheter, 
vilket innebär att det finns möjlighet att placera såväl sovrum 
som uteplats på den tysta sidan av byggnaden.

En trafikbullerutredning (Soundcon, 2019-04-30) har tagits 
fram för att beräkna bullervärdena för Solhem 1. Utredning-
en utgick från ett byggnadsförslag med tre punkthus på norra 
sidan om Syster Toras väg, men efter utredningen togs fram 
har planförslaget justerats och innehåller nu endast byggrätt 
för två punkthus på norra sidan om vägen, respektive ett 
punkthus söder om vägen. 

Beräkningarna visar att byggnadsförslaget med de tre punkt-
husen underskrider 60 dBA ekvivalent ljudnivå för samtliga 
byggnadsfasader och således uppfylls riktvärdet gällande 
ekvivalent ljudnivå. Förordningen innehåller även riktvärden 
för uteplatser/balkonger där den ekvivalenta ljudnivån inte 
bör överstiga 50 dBA och den maximala ljudnivån 70 dBA. 
Som framgår av bilden nedan så överskrids riktvärde gällande 
balkonger för flera fasader (Soundcon, 2019-04-30).

Genom att anlägga en gemensam uteplats/uteplatser 
där riktvärderna underskrids så uppfylls riktvärde för 
trafikbuller gällande uteplats, det vill säga den ekvivalenta 
ljudnivån underskrider 50 dBA och den maximala ljudnivån 
underskrider 70 dBA. Ett alternativ är att placera ett tätt 
bullerskydd utmed uteplatsen ner mot Syster Toras Väg. Vid 
detta utförande kan uteplats placeras närmare Syster Toras 
Väg och uppfylla riktvärde för trafikbuller gällande uteplats 
(Soundcon, 2019-04-30).

Den sammanfattande bedömningen är att det går att lösa en 
uteplats som klarar riktvärderna för buller. Aktuellt planför-
slaget innehåller en idé om gemensam uteplats för bebyg-
gelsen vid Syster Toras väg som placeras mellan byggnaderna 
ovanpå ett parkeringsgarage i souterräng. 

Inför granskning ska bullerutredningen revideras med 
hänsyn till gestaltningsförlaget.

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. 

Det finns normer för en rad ämnen till exempel kväveoxider, 
svaveldioxid, bensen, kolmonoxid, ozon med flera. Luftföro-
reningshalten är högst vid hårt belastade gator och vägar i 
tätare bebyggelse, men även utsläpp från industrier, småskalig 
vedeldning och energiproduktion påverkar halterna. 

Genom centrala Borås går riksväg 40 som förbinder Göte-
borg och Jönköping. Utsläpp från trafiken på riksvägen är 
den största bidragande faktorn till luftmiljön inom planom-
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rådet. Detaljplanen ligger cirka 200 meter norr om riksvägen. 
Mellan vägen och planområdet finns såväl växtlighet/skog 
och bebyggelse. 

Enligt Borås stads kartering av luftkvalitet i Borås stad, 
SMHI 2020, ligger planområdets värden långt under den 
nedre utvärderingströskeln i ug/m3 för partiklar (PM 10) för 
både årsmedelvärde och 90-percentil av dygnsmedelvärden 
(cirka 9ug/m3 respektive 16ug/m3). Detsamma gäller för 
kvävedioxid (N02) där planområdet ligger långt under de 
rekommenderade tröskelnivåerna för årsmedelvärde på cirka 
10ug/m3. För NO2 98 percentil dygnsmedelvärde respektive 
98 percentil timmedelvärde ligger planområdet strax under 
den nedre utvärderingströskeln med värden på ca 33 ug/m3 
respektive 50 ug/m3. Den nedre utvärderingströskeln är 36 
respektive 54.

Sammanfattningsvis så bedöms normerna för luft inte  
överskridas inom planområdet. Ett genomförande av aktuell 
detaljplanen bedöms inte heller bidra till att miljökvalitets-
normerna för luft överskrids.

 9. Planbestämmelser 
Allmänna platser & huvudmannaskap
Östermalmsgatan föreslås planläggas som allmän plats 
Gata med kommunalt huvudmannaskap. Detta innebär att 
kommunen äger och är ansvariga för skötsel av gatan.  

Förutom Östermalmsgatan så föreslås även ett område 
mellan fastigheterna Solhem 1 och Solhem 4 planläggas 
som allmän plats Natur med kommunalt huvudmannaskap. 
Detta betyder att området ska ha kvar sin användning 
som naturområde och kommunen äger och har ansvar för 
området. Naturmark sköts normalt inte lika mycket som till 
exempel parkmark, utan ska utgöra en naturlig skog med 
sly och fallna träd med mera. Naturområden har viktiga 
biologiska funktioner eller funktioner för att binda ihop olika 

delar av staden med stigar och spridningsstråk för växter och 
djur. Ibland kan röjning vara befogad till exempel för skötsel 
av stigar och eventuella lekplatser, eller då träd eller grenar 
utgör en fara för allmänheten.

Kvartersmark
Inom planområdet utgörs den största delen av marken av 
kvartersmark för bostäder, vilket betecknas med B och har 
gul färg på plankartan.  Inom begreppet Bostäder tillåts olika 
former av boenden av varaktig karaktär. Även bostadskom-
plement och parkering ingår i användningen. I Solhem ligger 
även lokalgatorna Ekenäsgatan och Syster Toras väg inom 
beteckningen Bostäder med en bestämmelse om gemensam-
hetsanläggning, g1, vilket innebär att de fastigheter som har 
nytta av vägen deltar och gemensamt tar ansvar för skötsel av 
gatan. 

Längst i söder föreslås ett separat parkeringsgarage i form 
av ett parkeringsdäck varpå bestämmelsen Bostäder komplet-
terats med beteckning P som står för parkeringsgarage. Hur 
mycket av byggrätten som får användas för parkeringsgarage 
respektive bostäder anges i bestämmelse om exploaterings-
grad, e följt av en siffra, se rubriken Bebyggandets omfatt-
ning nedan.

Därtill finns två områden på plankartan markerade med 
bokstaven E1 - vilket är områden som kan användas för 
tekniska anläggningar i form av transformatorstationer. 

Bebyggandets omfattning
Flera bestämmelser finns som reglerar den nya bebyggelsens 
volym och omfattning. 

Exploateringsgraden för byggrätten betecknas med e följt av 
en siffra. Bestämmelserna varierar för varje område. Inom 
de områden där parkeringsgarage ska uppföras i souterräng 
anges hur mycket som får byggas över en viss höjd över 
angivet nollplan. Siffran föregås av ett plus och kallas för 
plushöjd. Detta innebär att under den höjd som anges får 

Bilderna visar förenklade sektioner som visar de planbestämmelser som styr vilka volymer som tillåts inom byggrätterna på plankartan. Till vänster punkthus på norra 
sidan om Syster Toras väg som sammanbinds av ett parkeringsgarage i souterräng och till höger radhusen i planområdets nordöstra hörn som föreslås placeras ovanpå ett 
parkeringsgarage.  



PLANBESKRIVNING  -  DETALJPLAN 19

100% av markytan bebyggas, medan ovanför den höjden som 
anges får endast så stor proecentandel som anges i bestäm-
melsen bebyggas. Komplementbyggnader som ska uppföras 
på de gårdsytor som skapas ovanpå parkeringsgaragen är 
undantagna. 

Dessa bestämmelser kompletteras med angivelse av högsta 
nockhöjd i meter över angivet nollplan. Utöver angiven 
högsta nockhöjd så får tekniska byggnadsdelar så som hiss- 
och trapphus och ventilation uppföras. Parkeringsgaragens 
volym styrs av en högsta totalhöjd i meter över angivet 
nollplan. Då tekniska anläggningar och säkerhetsanordningar 
så som murar och räcken kan behövas och dess höjd inte är 
känd så är dessa undantagna den angivna höjden.  

För de befintliga flerbostadshusen inom Solhem 4 anges en 
högsta nockhöjd i meter som bekräftar den volym som står 
på platsen idag. Nockhöjden räknas från markens medelnivå.

På mark som är prickad på plankartan får byggnader inte 
uppföras. Beteckningen kallas ofta för prickmark.

På mark som har plus på sig får endast komplemebyggnad 
placeras. 

Utformning & Utförande
Ett par bestämmelser reglerar de nya byggnadernas utform-
ning. Bestämmelserna är viktiga för att reglera volymerna. 

Utformningsbestämmelserna omfattar bland annat f1 som 
reglerar att marken endast får bebyggas med radhus, parhus 
eller kedjehus i nordöstra delen av planormådet. 

f2 anger att taken ska utgöra sadeltak. 

På ett par platser där byggrätten är tajt tillåts balkonger 
kraga ut 1,5 meter från fasad över prickmark inom den egna 
fastigheten. Minsta fri höjd för balkongerna är 3,0 meter för 
att inte balkongerna ska riskera att hamna för lågt över gård 
och vistelseytor runt husen. Balkonger får alltså inte kraga ut 
över ytor som inte ingår i den egna fastigheten, exempelvis 
över Ekenäsgatan eller Syster Toras väg. 

På ett par platser tillåts även takkupor så länge dessa inte 
upptar mer än max en tredjedel av takfotslängden (f4).

Takvinkeln styrs till att vara mellan 20 och 30 grader respek-
tive 20 och 45 grader, vilken anges inom en vinkel symbol på 
plankartan. För radhusen föreslås ingen takvinkel.

Med bestämmelsen b1 styr detaljplanen så att parkerings-
garage som uppförs får ett bjälklag som är planterbart. 

Planteringsdjupet styrs till 60 centimeter för att möjliggöra 
växter och små träd på den gårdsyta som skapas ovanpå 
parkeringsgaraget.

Markens anordnande och vegetation
Markens andordnade och vegetation styrs av bokstaven n 
följt av en siffra. 

För att skydda och bevara det värdefulla höjdpartiet och dess 
vegetation anger plankartan n1 för kvartersmarkens kantzon 
intill Natur. Bestämmelsen styr även så att vuxna träd med en 
stamdiameter om mer än 30 centimeter i brösthöjd endast får 
fällas om trädet är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk. Denna 
bestämmelse fungerar i kombination med den administrativa 
bestämmelsen a1 som anger att det krävs marklov för fäll-
ning av träd större än 30 centimeter i diameter i brösthöjd. 
Marklov söks hos kommunens bygglovsavdelning.

Befintlig bostadsgård uppe på berget föreslås skyddas och 
har beteckningen n2 - Bostadsgård utgörande i huvudsak vegetation. 
Komplementbyggnader som tillhör bostadsgården får uppföras. Marken 
får inte användas för parkering.

I söder föreslås befintlig allé med popplar att tas ner varpå en 
ny allé föreslås på södra sidan om Syster Toras väg. Uppfö-
randet av en nya allé styrs med n3 - allé. 

n4 tydliggör att marken föreslås användas för parkering 
medan n5 innebär att marken inte får utgöra parkering. Det 
sistnämnda området används för odlingslotter för de boende 
i de befintliga flerbostadshusen.

Skydd mot störningar
Då området är bullerutsatt finns en bestämmelse kring skydd 
mot störningar som anger att byggnader ska placeras och 
utformas så att gällande riktvärden enligt förordning om 
trafikbuller vid bostadsbyggnader klaras. För de bostäder 
med uteplats där inte föreskrivna riktvärden klaras gäller 
att bostaden ska ha tillgång till minst en skyddad uteplats, 
gemensam eller privat, där riktvärden för uteplats klaras. 
För de bostäder där riktvärden för trafikbuller vid fasad inte 
klaras gäller att minst hälften av bostadsrummen ska vara 
vända mot en skyddad sida där riktvärden enligt förord-
ningen klaras. 

Administrativa bestämmelser
Avslutningsvis så anger plankartan ett par administrativa 
bestämmelser. Genomförandetiden är 5 år, vilket innebär 
att inom 5 år ska allmän plats iordningställas. För aktuell 
detaljplan så är Östermalmsgatan redan utbyggd och ett 
naturområde kräver ingen byggnation förutom en reglering 
av fastigheten. 
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Vidare anges att marklov krävs för fällning av träd med en 
diameter större än 30 centimeter i brösthöjd (a1). Detta berör 
träd inom kvartersmark. Marklov söks hos kommunens 
bygglovsavdelning. 

Område markerat med u1 innebär att marken ska reserveras 
för underjordiska ledningar. Genom planområdet går bland 
annat en fjärrvärmeledning samt utmed lokalgatorna ligger 
ledningar för exempelvis el, tele och vatten- och avlopp. 

Ekenäsgatan och Syster Toras väg är markerade med g1 för att 
möjliggöra för bildandet av en gemensamhetsanläggning för 
gata där de fastigheter som har behov av gatan deltar och tar 
gemensamt ansvar för gatorna.

10. Övergripande beslut
Vision 2025
Borås 2025 är visionen om hur framtida Borås ska se ut 
2025. Visionen antogs år 2012 och består av sju strategiska 
målområden däribland ”Människor möts i Borås”, ”Livs-
kraftig stadskärna”, ”Goda resvanor och attraktiva kommu-
nikationer” och ”Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt”. 
Utveckling av planområdet enligt förslaget bedöms ligga i 
linje med Borås stads vision.

Översiktlig planering
När Samhällsbyggnadsförvaltningen gav positivt planbesked 
för Solhem 1, 2016, gällde översiktsplanen ÖP06 för Borås 
Stad. Därefter har en ny översiktsplan tagits fram. Över-
siktsplanen för Borås Stad (2018) vägleder hur Borås Stad 
ska utvecklas för att skapa en attraktiv och hållbar kommun. 
Planområdet ligger inom område utpekat som Centrumnära 
bebyggelse - Område i anslutning till stadskärna/centrum med stor 
utvecklingspotential. Förtätnig och komplettering med blandad använd-
ning och hög exploateringsgrad i harmoni med befintlig bebyggelse. 

Planförslaget bedöms ligga i linje med översiktsplanens 
intentioner.

Miljömål
I miljömålen för Borås Stad 2018-2021 återfinns de nationella 
miljökvalitetsmålen i fyra prioriterade områden, där målen 
inom området hållbar samhällsplanering framförallt syftar 
till att nå de nationella miljökvalitetsmålen avseende ”god 
bebyggd miljö” och ”begränsad klimatpåverkan”.  Detaljpla-
nen bedöms bidra till uppfyllandet av ovanstående miljömål.

Övrigt kommunalt underlag i planarbetet
Tidigt i planarbetet höll Borås stad en så kallad Projektstudie 
där flera förvaltningar tillsammans tittade på förutsättning-
arna för utveckling inom området. Resultatet av projektstu-

dien utgör endast ett underlag inför planarbetet och sätter 
föreslagen utveckling i ett större perspektiv. I Projektstudion 
såg Borås stads representanter bland annat ett behov av att 
minska riksväg 40 som barriär, att spridningsstråken i områ-
det är viktiga att värna samt att potential finns att utveckla 
fler bostäder i området i en blandning med bevarande av 
gröna ytor och träd.

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

11. Planens genomförande
Ansvarsfördelning
Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap för områden 
som är utpekade som allmän plats, gata och naturområde, 
vilket innebär att kommunen ansvarar för drift och underhåll 
av dessa ytor. 

Exploatörerna ansvarar för samtliga byggnads- och anlägg-
ningsarbeten samt genomförande av kompensationsåtgärder, 
se avsnitt 5. Mark, inom kvartersmark på sina respektive 
fastigheter. 

Inom Solhem 1 finns en biotopsskyddad allé som måste tas 
ner för att möjliggöra föreslagen byggnation. Exploatören av 
Solhem 1 är ansvarig för att söka dispens från biotopsskyddet 
för att ta ner allén och sedan återplantera en ny allé längs med 
Syster Toras väg. 

För iordningsställande av anläggningar inom kvartersmark 
som avses vara gemensamma för flera fastigheters behov 
såsom kvartersgator, anläggning för sophantering med mera, 
ansvarar respektive exploatör. Ansvaret för framtida drift och 
underhåll av dessa anläggningar regleras i lantmäteriförrätt-
ning, se rubrik Fastighetsrättsliga frågor.

Borås Energi och Miljö AB ansvarar för allmänna 
anläggningar avseende vatten och avlopp, fjärrvärme samt 
avfallshantering. 

Borås Elnät AB ansvarar för allmänna anläggningar för el, 
samt för utbyggnad och framtida drift och underhåll av de 
transformatorstationer som avses anläggas inom områden för 
transformatorstation (E1). 

För utbyggnad av fiber ansvarar den fiberleverantör som 
vardera exploatör tecknar avtal med. 
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Borås Energi och Miljö AB ansvarar för flytt av fjärrvärme-
ledning inom planområdet.  

Avtal
Köpeavtal tecknas mellan kommunen och exploatörerna för 
inlösen av allmän plats.

Borås Energi och Miljö AB och exploatören av Solhem 4 bör 
teckna avtal kring flytt av fjärrvärmeledning. 

De avtal som kan behövas för att säkerställa rätten till 
område som i detaljplanen är markerat med u ansvarar 
respektive ledningsägare för. 

Respektive exploatör har tecknat plankostnadsavtal.

Borås Elnät AB bör teckna avtal med exploatörerna för 
åtkomst till de transformatorstationer som avses anläggas 
inom områden för transformatorstation (E1).

Ledningar
Ledningskoll utfördes i september 2020. Följande 
ledningsägare har ledningar inom eller i nära anslutning till 
planområdet: 

 » Borås Energi och Miljö AB

 » Borås Elnät AB

 » Tekniska förvaltningen, Borås Stad

 » Splitvision

 » Skanova

Respektive exploatör bär ansvar för att i god tid kontakta 
berörda ledningsägare. 

Ytterligare ledningar, okända av Borås Stad, som berörs av 
detaljplanen kan finnas. Det åligger respektive exploatör att 
undersöka om ytterligare ledningar finns. 

Inom fastigheten Solhem 4 finns en befintlig fjärrvärmeled-
ning som behöver flyttas för att möjliggöra ny byggnation av 
bostäder på dess nuvarande placering. Flytten ska ske till det 
område markerat med u i plankartan. Flytten utförs av Borås 
Energi och Miljö AB och bekostas av exploatören inom 
Solhem 4. 

Inom fastigheten Solhem 1 finns en befintlig transformator-
station som behöver rivas för att möjliggöra ny byggnation 
av bostäder på dess nuvarande placering. Innan transfor-
matorstationen kan rivas måste en ny transformatorstation 
inom fastigheten Solhem 1 uppföras inom område för 

transformatorstation (E1).  Borås Elnät AB ansvarar för 
rivning av befintlig och byggnation av ny transformatorsta-
tion. Exploatören av Solhem 1 står för kostnaderna. 

Fastighetsrättsliga frågor
Föreslagen fastighetsbildning och beskrivna fastighetskon-
sekvenser är utformade i enlighet med detaljplanen och 
uttrycker ett alternativ till hur de fastighetsrättsliga frågorna 
kan lösas. Lantmäterimyndigheten prövar eventuella åtgärder 
enligt reglerna i gällande lag. 

Fastighetsägare

Detaljplanen omfattar tre fastigheter. Solhem 1 som ägs av 
Västra Götalandsregionen, Solhem 4 som ägs av AB Bostä-
der i Borås, samt Östermalm 1:1 som ägs av Borås Stad. 

Gemensamhetsanläggningar

Inom planområdet återfinns de administrativa bestäm-
melserna g1. Inom dessa områden får marken inte bebyggas 
eller disponeras på ett sådant sätt att lokaliseringen av en 
gemensamhetsanläggning för gata hindras. En gemensam-
hetsanläggning kan endast inrättas av Lantmäterimyndighe-
ten genom en lantmäteriförrättning.

Fastigheterna Solhem 1 och Solhem 4 bör anslutas till de 
framtida gemensamhetsanläggningar för gata (g1) som avser 
både Ekenäsgatan och Syster Toras väg. Den eller de fastig-
heter som avses nybildas på Solhem 1 (se rubrik Fastighetsbild-
ning) bör anslutas till framtida gemensamhetsanläggning för 
gata (g1) som avser Syster Toras väg. 

Servitut

Inom planområdet finns två befintliga officialservitut 
(aktnummer 1490K-98/37.1 samt 1490K-98/37.2) som ger 
fastigheten Solhem 4 rätt att inom fastigheten Solhem 1 
använda Syster Toras väg samt Ekenäsgatan för utfart och 
kommunikation. Beroende på hur framtida gemensamhets-
anläggningar inrättas kan det finnas anledning att upphäva 
dessa officialservitut, i sin helhet eller i vissa delar. 

Det finns ett officialservitut (aktnummer 1490K-98/37.4) 
som ger rätt för Solhem 4 att använda område på Solhem 1 
för reparation och underhåll av garagebyggnad. Om detta 
garage rivs för att möjliggöra ny byggnation ska officialservi-
tutet upphävas. 

Inom planområdet finns även fem stycken inskrivna avtals-
servitut för diverse underjordiska ledningar. Dessa utreds 
vidare mellan samråd och granskning. 

Ledningsrätt

Befintliga samt nya ledningar som anläggs inom område 
markerade med u kan tryggas genom upprättande av avtal 
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om bildande av ledningsrätt mellan ledningshavare och 
fastighetsägare. Rätten till området kan även säkerställas 
genom avtalsservitut. 

Fastighetsbildning

Den del av Solhem 1 som utgörs av kvartersmark bör styckas 
av för att bilda en eller flera egna fastigheter. 

De delar av Solhem 1 och Solhem 4 som utgörs av allmän 
plats, naturområde, med kommunalt huvudmannaskap bör 
tillföras kommunens fastighet Östermalm 1:1.

Fastighetsrättsliga konsekvenser

Borås Solhem 1

 » Avstår mark som i detaljplanen är utlagd som kvarters-
mark, ca 8900 m2, se figur D nedan.   

 » Avstår mark som i detaljplanen är utlagd som allmän 
plats, naturmark, ca 3550 m2, se figur C nedan.  

 » Avstår mark som i detaljplanen är utlagd som allmän 
plats, gata, ca 250 m2, se figur E nedan. 

 » Nya byggrätter för Bostäder (B), Transformatorstation 
(E1) och Parkeringshus (P1) skapas. 

 » Upplåter mark för gemensamhetsanläggning i områden 
inom den administrativa gränsen g1.

 » Upplåter eller avstår mark för Transformatorstation 
(E1).

Borås Solhem 4

 » Avstår mark som i detaljplanen är utlagd som allmän 
plats, naturmark, ca 1700 m2, se figur A och B nedan. 

 » Nya byggrätter för Bostäder (B) och Transformatorsta-
tion (E1) skapas.

 » Upplåter mark för gemensamhetsanläggning i områden 
inom den administrativa gränsen g1.

 » Upplåter eller avstår mark för Transformatorstation 
(E1).

Borås Östermalm 1:1

 » Tillförs mark som i detaljplanen är utlagd som allmän 
plats, naturmark, ca 5250 m2, se figur A, B och C 
nedan.

 » Tillförs mark som i detaljplanen är utlagd som allmän 
plats, gata, ca 250 m2, se figur E nedan.   

 » Mark utlagd som allmän plats, gata, inom den befintliga 
fastigheten ökar. 

Ekonomi
Grundprincipen för finansieringen är att respektive exploatör 
ska betala för de åtgärder som uppkommer till följd av 
dennes exploatering. Åtgärder som inte kan kopplas till 
exploateringen, men som bedöms vara nödvändiga för det 
allmänna, ska finansieras av Kommunen. 

Exploateringen bedöms inte medföra några kostnader för 
Östermalmsgatan. 

Fastighetsrättsliga konsekvenser
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Ägare till fastigheter inom planområdet kan tillgodogöra 
sig den eventuella värdeökning som detaljplanen medför för 
respektive fastighet. 

Genomförandet av detaljplanen innebär följande kostnader 
för respektive exploatör: 

 » Framtagande av planhandlingar

 » Undersökningar som krävs för detaljplanens framta-
gande och genomförande. 

 » Anslutningsavgifter (VA, el, fiber m.m.)

 » Fastighetsbildningskostnader

För exploatör inom Solhem 4 tillkommer även kostnader för 
flytt av fjärrvärmeledning, se rubrik Ledningar. 

För exploatör inom Solhem 1 tillkommer även kostnader för 
flytt av transformatorstation, se rubrik Ledningar. 

Detaljplanen innebär följande kostnader för kommunen: 

 » Inlösen av mark som i detaljplanen utgörs av allmän 
plats. 

 » Ökade kostnader för drift och underhåll av den mark 
som i detaljplanen utgörs av allmän plats, naturområde. 

12. 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
I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift 
inte tas ut.

Planunderlag
Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » Trafikutredning - Planprogram Solhem 1 m.fl. (Sweco, 
2018-02-28)

 » Naturvärdesinventering, NVI, Solhem 1 (Svensk 
naturförvaltning AB, 2018-08-30)

 » Kv Solhem 1 - Trafikbullerutredning (Soundcon, 
2019-04-30)

 » Kv Solhem Borås - Projekterings PM Geoteknik 
(Sweco Civil, 2019-10-09) 

 » Kv Solhem Borås - Markteknisk Undersökningsrap-
port, MUR - Geoteknik (Sweco Civil, 2019-10-09)

 » Ekenäsgatan Borås - Tekniskt PM Geoteknik för 
detaljplan (WSP, 2019-11-27)

 » Parkeringsutredning Solhem 4 (Krook & Tjäder, 
2020-09-11)

 » Skogsvårdsplan (Larcia AB, 2020-11-18)

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-
nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med 
representanter från kommunala förvaltningar. I upprättandet 
av planhandlingarna har även Maria Jellbin Mansfield, Radar 
arkitektur & planering deltagit. Handläggare från Borås Stad 
har varit Leila Alves Bonnier.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Leila Alves Bonnier 
Plan- och bygglovschef  Planarkitekt

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

Martina Johansson 
Mark- och exploateringsingenjör
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1. Vad är en detaljplan?
En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas 
och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar om vad du 
och andra får och inte får göra inom planområdet. Det är 
plan- och bygglagen som styr hur stadsplaneringen ska gå 
till. Enligt lagen ska vi pröva om marken är lämplig att bygga 
på och om byggnadens utformning är lämplig, och den ger 
fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.

2. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när en detaljplan ska göras. Initiativet till 
att starta arbetet med en detaljplan kan komma från kommu-
nen själv, från markägare, enskilda personer eller företag. 

Detaljplan krävs generellt i stadsmiljö. Den som till exempel 
vill bygga något inom ett område där detaljplan krävs, 
kan  ansöka om att ändra eller ta fram en ny detaljplan. 
En detaljplan ska bland annat göras för ny sammanhållen 
bebyggelse eller för en ny enstaka byggnad, vars användning 
påverkar omgivningen mycket. En detaljplan ska även göras 
för befintlig bebyggelse, när någon vill ändra hur marken ska 
användas, eller om bebyggelsen har så höga kulturhistoriska 
värden att den ska bevaras. Läs mer om när detaljplan krävs 
på boverket.se. 

3. Var och hur görs en 
detaljplan?
Kommunen avgör var och hur en detaljplan ska göras. Vi gör 
den oftast i kommunens tätbebyggda delar. Planen kan till 
exempel omfatta en mindre del av tätorten, ett kvarter eller 
en enstaka fastighet. Under planarbetet gör vi en avvägning 
mellan allmänna och enskilda intressen, som kan påverka hur 
planen utformas. 

Varje detaljplan har en genomförandetid mellan 5–15 år.  
Under denna tid får fastighetsägarna bygga enligt de riktlinjer 
som står i planen – det är det som kallas byggrätt. När 
genomförandetiden är slut finns byggrätten kvar, men då har  
kommunen större möjlighet att ändra planen. Detaljplanen 
ligger till grund för framtida beslut om bygglov.

4. Du kan påverka!
Det är viktigt att alla personer som påverkas av detaljplanen 
får möjlighet att delta i planprocessen. Du kan delta på olika 
sätt: följa planarbetet i våra informationskanaler, komma till 
våra samrådsmöten och ge synpunkter. 

Vi tar hänsyn till och värderar alla synpunkter och yttranden 
som kommer in. Både positiva och negativa synpunkter kan 
vara viktiga för planens utformning. Du kan bara påverka 
sådant som detaljplanen reglerar, till exempel bebyggelsens 
placering och utformning. Exempel på saker som inte går att 
reglera i detaljplanen är hastighet på vägar och upplåtelseform 
på bostäder. Vi vill att du skickar in synpunkter skriftligt 
(gärna digitalt) med dina kontaktuppgifter och din fastighets-
beteckning. 

Du kan ta del av alla detaljplaner som är på samråd och 
granskning på vår webbsida: boras.se/detaljplan, i stadshuset 
på våning 6 eller få det skickat hem till dig. Om du vill träffa 
en handläggare kan du boka en tid. 

5. Detaljplanens innehåll
En detaljplan innehåller två delar:

Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.

Planbeskrivning, med texter och illustrationer, som 
redovisar planens syfte och förutsättningar och ett eller 
flera exempel på hur det skulle kunna se ut när detaljplanen 
är färdig. Den beskriver hur detaljplanen ska genomföras 
och redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs. Den är inte juridiskt 
bindande.

6. Detaljplanens skeden
En detaljplan genomgår flera olika skeden innan den får laga 
kraft (börjar gälla) och blir ett juridiskt dokument. 

Uppdrag
Det första skedet kallas för uppdrag. Det innebär att kommu-
nen bestämmer om den vill ta fram en ny detaljplan för ett 
område. Initiativet till uppdraget kan komma från vem som 
helst, men Kommunstyrelsen måste godkänna initiativet 

Detaljplan steg för steg
Det är vi på Samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar med detaljplaner och tar fram förslag på nya planer. Här kan du läsa om 

vad en detaljplan är och de olika stegen i detaljplaneprocessen.
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Planprocessen.

till planuppdraget för att det ska kunna starta. Efter det tar 
Samhällsbyggnadsnämnden ett beslut att ge oss på Samhälls-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en detaljplan. I 
detta skede avgörs det om vi behöver göra ett planprogram 
innan vi påbörjar arbetet med en detaljplan. 

Samråd
När kommunen har tagit fram ett förslag på detaljplan, 
skickas det ut på samråd till remissinstanser och de som 
påverkas av detaljplanen. Samrådet innebär att invånare får 
möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen. Det är i detta 
skede som det är enklast för dig att kunna påverka planens 
innehåll och utformning. Ju längre fram i planarbetet vi 
kommer, desto fler saker blir svårare att ändra. 

Efter samrådstiden sammanställer och kommenterar vi alla 
synpunkter i ett dokument som kallas samrådsredogörelse. 
Detta dokument är viktigt för att Samhällsbyggnadsnämn-
dens politiker ska kunna ta beslut. Synpunkter leder ofta till 
att planförslaget arbetas om och planen kan därför skilja sig 
åt mellan de olika skedena.

Granskning
Efter samrådet bearbetas planförslaget och Samhällsbygg- 
nadsnämnden fattar beslut att det ska ställas ut för gransk- 
ning. Det innebär att remissinstanser och de som påverkas 
av förslaget har möjlighet att lämna synpunkter en sista gång. 
Om du har synpunkter på detaljplanen ska du lämna in dem 
skriftligt (gärna digitalt) innan granskningstiden är slut. Efter 
granskningstiden sammanställer och redovisar vi synpunkt- 
erna i ett granskningsutlåtande. Vi skickar utlåtandet till dem 
som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda. Om förslaget 
ändras mycket efter granskningen kommer detaljplanen att 
granskas igen. 

Antagande
Samhällsbyggnadsnämnden antar (godkänner)  detaljplanen. 
När det gäller planer som är principiellt viktiga, ska 
 Kommunfullmäktige anta detaljplanen. I det här skedet får 
du, som vi bedömer inte har fått dina synpunkter tillgodo-
sedda, ett meddelande om att planen har antagits. Du får 
även en så kallad besvärshänvisning, som ger dig information 
om hur du kan överklaga planen om du vill det. 

Överklagande
Du har rätt att överklaga kommunens beslut att anta detalj-
planen. Det kan du bara göra om du har skickat in dina 
synpunkter skriftligt och inte har fått dem tillgodosedda. Om 
du vill överklaga ska du skicka överklagandet till kommunen 
inom tre veckor från den dag som beslutet publiceras 
på  kommunens anslagstavla. Kommunen skickar sedan 
överklagandet till Mark- och miljödomstolen som prövar 
överklagandet och fattar ett nytt beslut, vilket kan ta cirka 
sex månader. 

Om du inte är nöjd med Mark- och miljödomstolens beslut 
kan det också överklagas till Mark- och miljööverdomstolen. 
För att Mark- och miljööverdomstolen ska ta upp ärendet 
behövs först ett prövningstillstånd. 

Laga kraft 
Om ingen överklagar kommunens beslut att anta 
 detaljplanen, får detaljplanen laga kraft (börjar gälla) och blir 
ett  juridiskt dokument efter tre veckor. Då kan fastigheter 
 bildas som överensstämmer med den nya planen. De som vill 
bygga kan även få bygglov i det nya detaljplanerade området. 
 Detaljplanen får även laga kraft, om ett överklagande inte går 
igenom.
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Ordlista

Allmänna intressen = intressen hos allmänheten, exempel-
vis bostadsbyggnation, gator och allmänhetens tillgång till 
natur, parker och andra miljöer.

Enskilda intressen = intressen hos den enskilda personen 
eller byggherren, exempelvis möjlighet att bygga ut på en 
specifik plats. 

Remissinstanser = kommunnämnder, bolag, myndigheter 
såsom Länsstyrelsen och Trafikverket, med flera. 





samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress

 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad,  501 80 Borås  
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Yttrande över inbjudan till samråd för ändring av 

detaljplan för Centrum, Makrillen 11, Borås Stad  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden tillstyrker ändring av detaljplan för Centrum, Makrillen 11.    

Ärendet i sin helhet 

Detaljplaneneändringen syftar till att möjliggöra en så kallad tredimensionell 

fastighetsbildning (där gränserna alltså även kan gå mellan våningsplan etc). 

Därmed kan en livsmedelsbutik anläggas i markplan och parkering anläggas 

ovanpå i flera våningsplan. För att göra detta behöver tomtindelnings-

bestämmelserna som idag finns på fastigheten upphävas. 

Planområdet ligger nära Brodalsmotet och utgörs idag av markparkering. Ytan 

har inte varit bebyggd sedan 1960-talet. Området gränsar till kulturmiljön ”Kv 

Astern, Blåklinten, Makrillen och Kamelian” (dvs Pulsenområdet) och framför 

allt till Libo-konfektions välbevarade fabriksbyggnad från 1940-talet i Kv 

Makrillen. Norr om planområdet ligger dessutom St Ansgars begravningsplats. 

Ur kulturmiljöhänseende bedöms dock den föreslagna planändringen inte 

innebära negativ inverkan på de angränsande kulturmiljöerna, givet områdets 

brokiga och delvis splittrade karaktär som helhet, där trafikpåfarter och dylikt 

dominerar intrycket.  

Beslutsunderlag 

1. Planbeskrivning                  

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se  

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 

 

mailto:detaljplanering@boras.se


Plan-
beskrivning

Ändring av detaljplan för Centrum,

Makrillen 11

Samråd BN 2020-366
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Plankarta
Michaela Kleman    
Plan- och bygglovschef 

Felix Lorentzon   
Planarkitekt    

Borås Stad, Västra Götalands län

Beslutsdatum Inst

Upprättad 2021-02-03

Detaljplan för Centrum Laga kraft

Makrillen 11
 

Samråd

ÄNDRING AV DETALJPLAN
BN2020-366

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
      

Genomförandetid
Ingen genomförandetid.

INFORMATION
Planavgift enligt taxa tas ut vid prövning av lovärenden.

Bestämmelser om fastighetsindelning, 
ursprungligen fastställd som tomtindelning 
1583K-BN946/1966 upphävs för fastigheten 
Makrillen 11.

Antagande

Laga kraft

BN2020-366

Ändringen av detaljplanen berör enbart fastigheten Makrillen 11, 
 
i övrigt sker inga förändringar i detaljplanen.
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Ändring av detaljplan
Ändring av detaljplan för Centrum, Makrillen 11, Borås Stad, upprättad den 10 februari 2021.

1. Inledning
Planens syfte 
Planens syfte är att möjliggöra en  tredimensionell 
fastighetsbildning. 

Planområde
Planområdet ligger utmed riksväg 40, intill Brodalsmotet. 
Planområdets storlek är 3112 m² och utgörs av fastigheten 
Makrillen 11 som ägs av Borås Stad. Borås Kommuns 
Parkerings AB har ett arrende på fastigheten. Detta upphör 
att gälla den dagen de köper Makrillen 11.

Gällande detaljplan
För området gäller stadsplan P322, som fick 
laga kraft 1966. För området anges handel 
med högsta byggnadshöjd om 16 meter.

För området gäller även bestämmelser om fastighets-
indelning, ursprungligen antagen som Tomtindelning 
å kvarteret Makrillen i Borås, 1583K-BN946/1966.

I maj 2011 infördes ändringar i Plan- och bygglagen (PBL) 
som gör att tomtindelningar och fastighetsplaner enligt 
äldre lagstiftning idag räknas som bestämmelser om 
fastighetsindelning (BOFI) till underliggande detaljplan. 
Tomtindelning med aktbeteckning 1583K-BN946/1966 
räknas därför som en del av gällande detaljplan, 1583K-P322.

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen gav 2020-02-17 i beslut § 62 
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upphäva 
tomtindelningen inom fastigheten Makrillen 11, Kyrkäng-
sgatan i Centrum. Begäran grundar sig på att Borås Stad 
inkommit med begäran om planändring då kommunen 
har intresserade köpare på fastigheten Makrillen 11, men 
gällande tomtindelning omöjliggör en ändamålsenlig 
fastighetsbildning. Syftet med planändringen är att 
möjliggöra en tredimensionell fastighetsbildning och då 
behöver tomtindelningsbestämmelserna upphävas.

Samhällsbyggnadsnämnden gav 2020-04-23 i 
beslut § 145 Samhällsbyggnadsförvaltningen 
i uppdrag att ändra detaljplanen.

2. Ändrade 
planbestämmelser
Fastighetsindelning
Gällande bestämmelser om fastighetsindelning (BOFI) 
upphävs inom det rödmarkerade planområdet för att 
möjliggöra tredimensionell fastighetsbildning.

Administrativa bestämmelser
Ingen genomförandetid krävs vid upphä-
vande av detaljplanebestämmelse.

Michaela Kleman    
Plan- och bygglovschef 

Felix Lorentzon   
Planarkitekt    

Borås Stad, Västra Götalands län

Beslutsdatum Inst

Upprättad 2021-02-03

Detaljplan för Centrum Laga kraft

Makrillen 11
 

Samråd

ÄNDRING AV DETALJPLAN
BN2020-366

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
      

Genomförandetid
Ingen genomförandetid.

INFORMATION
Planavgift enligt taxa tas ut vid prövning av lovärenden.

Bestämmelser om fastighetsindelning, 
ursprungligen fastställd som tomtindelning 
1583K-BN946/1966 upphävs för fastigheten 
Makrillen 11.

Antagande

Laga kraft

BN2020-366

3. Konsekvenser
Undersökning av betydande 
miljöpåverkan
Tänkt byggnation kan göras utan planändring. Samhälls-
byggnadsförvaltningen har gjort bedömningen att 
planändringen inte har betydande miljöpåverkan. En 
behovsbedömning är därför inte nödvändig.

Stadsbild
Borttagandet av bestämmelser om fastighetsindelning 
(BOFI) innebär ingen ytterligare byggrätt. Befintlig byggrätt 
når över riksväg 40:s höjd, vilket gör att en byggnad på 
platsen blir mycket synlig från vägen. Det är därför viktigt att 
arbeta med gestaltningen, främst på byggnadens övre plan.

Under vägar och dylikt finns risk att det uppstår 
otrygga och instängda miljöer. Miljön under motor-
vägen behöver därför ses över och arbetas med. 

Fasaderna på bottenplan, utmed det urbana stråket 
Varbergsvägen samt Kyrkängsgatan, måste upplevas som 
öppna och med kontakt mot respektive gata utanför. 

Samhällsbyggnadsnämnden har bedömt att upphäv-
ningen av fastighetsindelningen är lämplig.

Risk
Planområdets lokalisering intill riksväg 40, som är klas-
sad som en primär transportled för farligt gods, kräver 
hänsyn i form av skyddsavstånd. Enligt en inledande 
riskanalys som har beställts av Borås kommuns Parke-
rings AB bedöms risknivån för det studerade området 
vara så hög att riskreducerande åtgärder ska beaktas 
vid exploatering (Brandskyddslaget, 2020-06-05). Det 
är främst olyckor som leder till läckage av brännbar 
vätska och brännbar gas som behöver beaktas. Det är även 
mycket buller under stora delar av dygnet. Byggnader och 
användningar behöver utformas med hänsyn till detta.

Infrastruktur
Borås Elnät AB behöver troligen förstärka elnätet på 
plats genom att placera ut en transformatorstation.

Vatten, spillvatten och dagvatten finns i direkt anslutning 
till fastigheten. Fjärrvärme finns cirka 70 meter bort.

En inventering ska göras för Makrillen 11 för att 
bestämma värdet på de träd i den biotopskyddade 
trädallén som går förlorade på grund av exploateringen. 
Inriktningen är ändå att anpassa byggnationen så att 
så många träd som möjligt kan sparas. Exploatörerna 
ansöker till Länsstyrelsen om dispens från biotopskydd.

För att kunna nyttja hela fastigheten Makrillen 11 
behöver en gångväg utmed Kyrkängsgatan flyttas och 
förläggas till andra sidan vid Sankt Ansgars griftegård.

Fastighetsrättsliga konsekvenser
När denna ändring av detaljplan har fått laga kraft 
kommer det inte att finnas några bestämmelser som 
styr fastighetsindelningen för fastigheten Makrillen 11. 
Framtida fastighetsbildning berörande fastigheten prövas 
utifrån kvarvarande bestämmelser i gällande detaljplan 
samt lämplighetskraven i fastighetsbildningslagen.

4. Administrativa frågor
Genomförandetid
Enligt PBL ska kommunen ange en genomförandetid 
för detaljplanen. Vid upphävning av bestämmelser om 
fastighetsindelning (BOFI) krävs ingen genomförandetid.

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Detaljplanen handläggs med förenklat förfarande 
enligt PBL 5 kap. 38c §. Förenklat förfarande 
kan användas eftersom detaljplanen

1. är förenlig med översiktsplanen,
2. inte är av betydande intresse för allmänheten eller i 

övrigt av stor betydelse, och
3. inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Processtegen består av samråd med begränsad 
samrådskrets, samrådsredogörelse, beslut om ändring 

Översiktskarta. Plankarta. Finns i större format på sida 2.
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(antagande), laga kraft. Undantaget är om förslaget 
ändras väsentligt efter samrådet, då krävs en gransk-
ning innan beslut om ändring kan fattas.

Organisatoriska frågor 
Samråd sker under mars och planen 
beräknas antas under april.

Planavgift
Planavgift enligt taxa tas ut vid prövning av lovärenden.

Planunderlag
Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » Riskanalys Kv Makrillen, Underlag för detaljplane-
arbete, (Brandskyddslaget, 2020-06-05).

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads 
Samhällsbyggnadsförvaltning under medverkan av

Jacob Thörnblad 
Lantmäteriet 

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  
Plan- och bygglovschef

Felix Lorentzon 
Planarkitekt

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

Peter Zettergren 
Markstrateg
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Detaljplan steg för steg
Det är vi på Samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar med detaljplaner och tar fram förslag på nya planer. Här kan du läsa om 

vad en detaljplan är och de olika stegen i detaljplaneprocessen.

1. Vad är en detaljplan?
En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas 
och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar om vad du 
och andra får och inte får göra inom planområdet. Det är 
plan- och bygglagen som styr hur stadsplaneringen ska gå 
till. Enligt lagen ska vi pröva om marken är lämplig att bygga 
på och om byggnadens utformning är lämplig, och den ger 
fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.

2. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när en detaljplan ska göras. Initiativet till 
att starta arbetet med en detaljplan kan komma från kommu-
nen själv, från markägare, enskilda personer eller företag. 

Detaljplan krävs generellt i stadsmiljö. Den som till exempel 
vill bygga något inom ett område där detaljplan krävs, 
kan  ansöka om att ändra eller ta fram en ny detaljplan. 
En detaljplan ska bland annat göras för ny sammanhål-
len bebyggelse eller för en ny enstaka byggnad, vars 
användning påverkar omgivningen mycket. En detaljplan 
ska även göras för befintlig bebyggelse, när någon vill 
ändra hur marken ska användas, eller om bebyggelsen 
har så höga kulturhistoriska värden att den ska bevaras. 
Läs mer om när detaljplan krävs på boverket.se. 

3. Var och hur görs en 
detaljplan?
Kommunen avgör var och hur en detaljplan ska göras. Vi 
gör den oftast i kommunens tätbebyggda delar. Planen 
kan till exempel omfatta en mindre del av tätorten, ett 
kvarter eller en enstaka fastighet. Under planarbetet 
gör vi en avvägning mellan allmänna och enskilda 
intressen, som kan påverka hur planen utformas. 

Varje detaljplan har en genomförandetid mellan 5–15 
år. Under denna tid får fastighetsägarna bygga enligt de 
riktlinjer som står i planen – det är det som kallas byggrätt. 
När genomförandetiden är slut finns byggrätten kvar, 
men då har kommunen större möjlighet att ändra planen. 
Detaljplanen ligger till grund för framtida beslut om bygglov.

4. Du kan påverka!
Det är viktigt att alla personer som påverkas av detaljplanen 
får möjlighet att delta i planprocessen. Du kan delta på 
olika sätt: följa planarbetet i våra informationskanaler, 
komma till våra samrådsmöten och ge synpunkter. 

Vi tar hänsyn till och värderar alla synpunkter och 
yttranden som kommer in. Både positiva och negativa 
synpunkter kan vara viktiga för planens utformning. Du 
kan bara påverka sådant som detaljplanen reglerar, till 
exempel bebyggelsens placering och utformning. Exempel 
på saker som inte går att reglera i detaljplanen är hastig-
het på vägar och upplåtelseform på bostäder. Vi vill att 
du skickar in synpunkter skriftligt (gärna digitalt) med 
dina kontaktuppgifter och din fastighetsbeteckning. 

Du kan ta del av alla detaljplaner som är på samråd 
och granskning på vår webbsida: boras.se/detaljplan, i 
stadshuset på våning 6 eller få det skickat hem till dig. 
Om du vill träffa en handläggare kan du boka en tid. 

5. Detaljplanens innehåll
En detaljplan innehåller två delar:

Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.

Planbeskrivning, med texter och illustrationer, som redovi-
sar planens syfte och förutsättningar och ett eller flera exem-
pel på hur det skulle kunna se ut när detaljplanen är färdig. 
Den beskriver hur detaljplanen ska genomföras och redovisar 
organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga 
åtgärder som behövs. Den är inte juridiskt bindande.

6. Detaljplanens skeden
En detaljplan genomgår flera olika skeden innan den får 
laga kraft (börjar gälla) och blir ett juridiskt dokument. 

Uppdrag
Det första skedet kallas för uppdrag. Det innebär att 
kommunen bestämmer om den vill ta fram en ny detaljplan 
för ett område. Initiativet till uppdraget kan komma från 
vem som helst, men Kommunstyrelsen måste godkänna 
initiativet till planuppdraget för att det ska kunna starta. 

Planprocessen.

Efter det tar Samhällsbyggnadsnämnden ett beslut att ge 
oss på Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en 
detaljplan. I detta skede avgörs det om vi behöver göra ett 
planprogram innan vi påbörjar arbetet med en detaljplan. 

Ett planprogram är ett dokument som anger vilka 
förutsättningar och mål som kommande detaljplaner ska 
uppnå. Planprogram innehåller ofta större områden än 
 detaljplaner. Syftet är att redovisa principiella riktlinjer 
och visa alternativa förslag och lösningar på svårigheter 
och  intressekonflikter i ett tidigt skede av planeringen.

Samråd 
När kommunen har tagit fram ett förslag på detaljplan, 
skickas det ut på samråd till remissinstanser och de som 
påverkas av detaljplanen. Samrådet innebär att invånare 
får möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen. Det är 
i detta skede som det är enklast för dig att kunna påverka 
planens innehåll och utformning. Ju längre fram i planarbetet 
vi kommer, desto fler saker blir svårare att ändra. 

Efter samrådstiden sammanställer och kommenterar vi alla 
synpunkter i ett dokument som kallas samrådsredogörelse. 
Detta dokument är viktigt för att Samhällsbyggnads-
nämndens politiker ska kunna ta beslut. Synpunkter 
leder ofta till att planförslaget arbetas om och planen 
kan därför skilja sig åt mellan de olika skedena.

Granskning
Efter samrådet bearbetas planförslaget och Samhälls-
byggnadsnämnden fattar beslut att det ska ställas ut för 
granskning. Det innebär att remissinstanser och de som 
påverkas av förslaget har möjlighet att lämna synpunkter 
en sista gång. Om du har synpunkter på detaljplanen ska du 
lämna in dem skriftligt (gärna digitalt) innan gransknings-
tiden är slut. Efter granskningstiden sammanställer och 
redovisar vi synpunkterna i ett granskningsutlåtande. Vi 
skickar utlåtandet till dem som inte har fått sina synpunk-
ter tillgodosedda. Om förslaget ändras mycket efter 
granskningen kommer detaljplanen att granskas igen. 

Begränsat förfarande
Om detaljplanen är av begränsad betydelse som en 
större allmänhet inte har ett intresse för, kan vi handlägga 
detaljplanen med ett så kallat begränsat förfarande. Våra 
remissinstanser och de som påverkas av planförslaget får då 
möjlighet att lämna synpunkter. Om ingen har synpunkter 
skickar vi ut information till en samrådskrets. Därefter 
kan  Samhällsbyggnadsnämnden anta detaljplanen.

Antagande
Samhällsbyggnadsnämnden antar (godkänner)  detaljplanen. 
När det gäller planer som är principiellt viktiga, ska 
 Kommunfullmäktige anta detaljplanen. I det här skedet 
får du, som vi bedömer inte har fått dina synpunkter 
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tillgodosedda, ett meddelande om att planen har antagits. 
Du får även en så kallad besvärshänvisning, som ger dig 
information om hur du kan överklaga planen om du vill det. 

Överklagande
Du har rätt att överklaga kommunens beslut att anta detalj-
planen. Det kan du bara göra om du har skickat in dina 
synpunkter skriftligt och inte har fått dem tillgodosedda. Om 
du vill överklaga ska du skicka överklagandet till kommunen 
inom tre veckor från den dag som beslutet publiceras på 
 kommunens anslagstavla. Kommunen skickar sedan överkla-
gandet till Mark- och miljödomstolen som prövar överklagan-
det och fattar ett nytt beslut, vilket kan ta cirka sex månader. 

Om du inte är nöjd med Mark- och miljödomstolens 
beslut kan det också överklagas till Mark- och miljöver-
domstolen. För att Mark- och miljööverdomstolen ska 
ta upp ärendet behövs först ett prövningstillstånd. 

Laga kraft 
Om ingen överklagar kommunens beslut att anta 
 detaljplanen, får detaljplanen laga kraft (börjar gälla) 
och blir ett  juridiskt dokument efter tre veckor. Då 
kan fastigheter  bildas som överensstämmer med den 
nya planen. De som vill bygga kan även få bygglov i 
det nya detaljplanerade området. Detaljplanen får även 
laga kraft, om ett överklagande inte går igenom.

Ordlista

Allmänna intressen = intressen hos allmänheten, 
exempelvis bostadsbyggnation, gator och allmänhetens 
tillgång till natur, parker och andra miljöer.

Enskilda intressen = intressen hos den 
enskilda personen eller byggherren, exempelvis 
möjlighet att bygga ut på en specifik plats. 

Remissinstanser = kommunnämnder, bolag, myndigheter 
såsom Länsstyrelsen och Trafikverket, med flera. 

https://www.boras.se/anslagstavlan


samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress

 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad, 501 80 Borås 
besöksadress 

Kungsgatan 55, 501 80 Borås
tel

033-35 85 00 
e-post

detaljplanering@boras.se
 webbsida 

boras.se/detaljplan
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