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KALLELSE
Datum

2019-08-26
Instans

Kulturnämnden

Kulturnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i
Kulturhuset, Röda Rummet, måndagen den 26 augusti 2019 kl. 17.00
Sammanträdet inleds med förvaltningsinformation mellan 17.00–18.00 följt av
nämndsammanträde som startar 18.00.
Kulturnämndens sammanträde är öppet för allmänheten.

Sara Andersson
Kulturnämndens Ordförande

Eva-Lotta Franzén
Förvaltningschef

Mitt-S-Samverkan har gruppmöte den 19 augusti kl. 17:00 i Portugallien,
Kulturhuset
Moderaterna och Kristdemokraterna har gruppmöte den 13 augusti kl. 17:00 i
Lill-Knut, Klusterhuset.

Förhinder anmäls alltid till Linnea Dahlin, 033 357676 eller via e-post:
linnea.dahlin@boras.se
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Borås Stad

Datum

Sida

2019-08-19
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Ärende
1.

Upprop och val av protokollsjusterare

2.

Godkännande av föredragningslista

3.

Fredrik Hjelm, stadsantikvarie informerar om Borås Stads arbete
med kulturmiljövård

4.

Verksamhetsinformation Publika möten

5.

Allmänhetens frågestund

6.

Övriga informationsärenden

7.

Delegationsbeslut projekt- och arrangemangsbidrag 2019
Dnr 2019-00039 3.6.1.3

8.

Inkomna och avgivna skrivelser
Dnr 2019-00002 2.1.2.1

9.

Budgetuppföljning till och med juli 2019
Dnr 2019-00030 1.2.4.1

10.

Förslag till budget 2020
Dnr 2019-00092 1.2.4.1

11.

Riskanalys och internkontrollplan 2020, workshop
Dnr 2019-00081 1.2.3.2

12.

Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, från och
med år 2020
Dnr 2019-00078 3.6.7.2

13.

Remiss - Strategi för Borås Stads friluftsliv
Dnr 2019-00082 3.6.8.25

14.

Initiativärende, Borås Stad - värnar om och utvecklar kulturen
Dnr 2019-00068 3.6.1.25

15.

Yttrande över Borås Stads riktlinjer för trädvårdsarbete.
Samrådshandling
Dnr 2018-00015 3.1.2.25

16.

Yttrande över detaljplan för Tullen, Triangeln 8 med flera,
Tullastugan, Borås Stad
Dnr 2018-00059 3.1.1.2

Borås Stad

Datum

Sida

2019-08-19
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Ärende
17.

Yttrande över detaljplan för Norrmalm, Hamstern 1:1 med flera,
Borås Stad. Granskningshandling
Dnr 2019-00055 3.1.1.2

18.

Ansökan om projekt- och arrangemangsbidrag Utomhusbio
Dnr 2019-00088 3.6.1.3

19.

Ansökan om projekt- och arrangemangsbidrag Kurdisk Albansk
filmfestival
Dnr 2019-00087 3.6.1.3

20.

Ansökan om projekt- och arrangemangsbidrag. Afro Spotfash
Dnr 2019-00100 3.6.1.3

21.

Ansökan om bidrag till aktiviteter som främjar integration på
mötesplatser
Dnr 2019-00098 3.6.1.3

22.

Förslag till höjning av avgift för Gianni Versace-utställningen.
Textilmuseet
Dnr 2019-00101 2.4.1.25

23.

Biljetter till Borås Symfoniorkesters konserter hösten 2019

24.

SKL Kulturkonferens 15-17 oktober, ersättare på grund av
återbud

DELEGATIONSBESLUT, projekt- och arrangemangsbidrag
Förening/Enskild
Kören WomenMen

Projekt/arrangemang
Jubileumskonsert för kören
WomenMen

Anmält till Kulturnämnden 2019-08-26 §

1 (1)

Ansöker om
10 000 kr

Beslut
0 kr

Motivering
Ansökan avslås då
Arrangemanget bedöms ha en
god vinstmarginal och
därmed inte vara i behov av
kulturbidrag.
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Linnea Dahlin
Handläggare
033 357676

Datum
2019-08-26

Diarienummer
2019-00002 2.1.2.1

Inkomna och avgivna skrivelser inför Kulturnämndens sammanträde
26 augusti 2019
2017-00058
Samhällsbyggnadsförvaltningen: Detaljplan för Byttorp, Byttorpshörn 1 m. fl., Borås Stad.
Granskningshandling
2017-00058
Kulturförvaltningen: Svar angående detaljplan för Byttorp, Byttorpshörn 1 m. fl., Borås
Stad
2017-00204
Kommunstyrelsen: Kommunstyrelsens beslut 2019-05-20. Uppföljning intern kontrollplan
2018
2018-00118
Statens Konstråd: Samverkansavtal mellan Borås Konsthall och Statens Konstråd
2018-000149
Kommunfullmäktige: Revidering av nämndreglementen i samband med ny mandatperiod
2018-000164
Lokalförsörjningsförvaltningen: Lokalresursbehovsplan för planperioden 2020-2022
2019-00006
Miljöförvaltningen: Klimatkompensationsavgift 2018-2020
2019-00008
Kommunfullmäktige: Borås Stads Riktlinjer för bostadsförsörjning
A 2019-00017
Axiell: Avtalsöverlåtelse Axiell - Bibliotekscentrum
2019-00033
Kommunfullmäktige: Remiss. Plan för samhällsstörningar och extra ordinära händelser
2019-00036
Tekniska nämnden: Förutsättningar för att skapa en skulpturpark i Annelundsparken.
Tekniska nämndens beslut
2019-00059
Kulturförvaltningen: Svar angående förfrågan gällande skulpturen Pojken och delfinen

2019-00077
Kulturförvaltningen: Svar angående detaljplan för Viared, Vindbron, 1,2,3 och del av
Viared 5:1, Söder om Viaredsmotet, Borås Stad
2019-00079
NN: Avtal Knacka på
2019-00080
Lokalförsörjningsförvaltningen: Anslagsframställan för Byttorpskolan om- och tillbyggnad,
kv Kräftan 2, Borås
2019-00083
Kören WomenMen: Ansökan om projekt- och arrangemangsbidrag. Kören Womenmen
2019-00083
Kulturförvaltningen: Delegationsbeslut om avslag på ansökan om projekt- och
arrangemangsbidrag Kören Womenmen
2019-00085
Kommunstyrelsen: Drogpolitisk handlingsplan, rapport 2018, samt Borås Stads
Drogpolitiska handlingsplan 2019. Kommunstyrelsens beslut 2019-05-20
2019-00086
Kulturnämnden: Uppsägning av Göta Bibliotek, Älvsborgsgatan 4, Borås Stad
2019-00089
Kommunfullmäktige: E-petition Utomhusbio i Stadsparken 2019
2019-00089
Kulturförvaltningen: Svar på E-petition Utomhusbio i Stadsparken 2019
2019-00091
Kommunfullmäktige: Borås Stads årsredovisning 2018 med bilagor
2019-00093
Samhällsbyggnadsnämnden: Externgranskning för KILSUND 4
2019-00093
Kulturförvaltningen: Yttrande över externgranskning för KILSUND 4
2019-00097
Kommunfullmäktige: Revidering av regler och riktlinjer för finansverksamheten
2019-00099
Kommunstyrelsen: Kommunstyrelsens beslut, Budget 2020

KULTURNÄMNDEN

10-dagars, 2019-07
Kulturnämnden

Ekonomisk redovisning
2018

2019

Nettoutfall
jan-aktuell
månad
Kulturnämnden

Nämndbudget

Periodiserad
nettobudget

Nettoutfall
jan-aktuell
månad

Avvikelse

Prognos
avvikelse

535

828

483

533

-50

5 316

9 731

5 676

5 712

-36

Biblioteksverksamhet

28 673

50 698

29 574

29 620

-46

Museiverksamhet

13 701

22 389

13 060

13 366

-306

6 038

9 643

5 625

5 855

-230

-400

14 921

25 805

15 053

15 163

-110

-450

16 116

12 005

11 070

935

35 365

20 630

21 450

-820

5 326

-5 326

Kulturadministration

Konst och utställningsverksamhet
Teaterverksamhet
Filmverksamhet

438

Publika möten
Övrig kulturverksamhet
Kulturskolan

329
14 952

Stöd till studieförbund

3 235

Stöd till övrig kulturverksamhet

4 252

Skolbibliotek

-700

-368

Buffert

1 000

583

583

1 000

-5 406

-550

Verksamhetens nettokostnader

92 022

171 575

102 689

108 095

Kommunbidrag

91 496

171 575

102 689

102 689

-526

0

0

-5 406

-550

-5 406

-550

Resultat jfr med kommunbidrag
Godkänt ianspråktagande av ack. resultat
Godkända "öronmärkta" projekt
Resultat jfr med tillgängliga medel

-526

Verksamhetsmått
Biblioteksverksamhet
Verksamhetsmått

Utfall Jul 2018

Budget 2019

Utfall Jun 2019

Utfall Jul 2019

Antal medialån biblioteken i Borås

507 123

900 000

59 981

61 991

Antal besökare biblioteken i Borås

323 471

500 000

37 649

35 925

Utfall Jul 2018

Budget 2019

Utfall Jun 2019

Utfall Jul 2019

Antal besökare Borås museum

16 419

22 000

10 372

3 388

Antal besökare Textilmuseet

25 643

55 000

2 998

2 816

Utfall Jul 2018

Budget 2019

Utfall Jun 2019

Utfall Jul 2019

18 044

20 000

1 297

1 339

688

0

0

0

0

2 500

0

0

Utfall Jul 2018

Budget 2019

Utfall Jun 2019

Utfall Jul 2019

6 378

20 000

40

0

Utfall Jul 2018

Budget 2019

Utfall Jun 2019

Utfall Jul 2019

5 475

5 600

5 211

5 401

Museiverksamhet och kulturminnesvård
Verksamhetsmått

Konst och utställningsverksamhet
Verksamhetsmått
Antal besökare Konstmuseet
Antal besökare på visningar Skulpturbiennalen
Antal besökare på visningar No Limit streetartfestival

Teaterverksamhet
Verksamhetsmått
Antal besökare Stadsteatern

Kulturskola
Verksamhetsmått
Antal elever Kulturskolan

10-dagars, 2019-07
Kulturnämnden
Filmverksamhet
Verksamhetsmått

Utfall Jul 2018

Budget 2019

Utfall Jun 2019

Utfall Jul 2019

5 647

11 500

70

0

Utfall Jul 2018

Budget 2019

Utfall Jun 2019

Utfall Jul 2019

179 474

330 000

20 120

21 151

Antal besökare Röda Kvarn

Kulturhuset
Verksamhetsmått
Antal besökare Kulturhuset

Kommentarer
Prognos för helåret
Prognosavvikelser
Kulturförvaltningens prognos för helåret är -550 tkr. Hela bufferten på 1 000 tkr tas då i anspråk.
Av dessa kommer 450 tkr att äskas som en bokslutsjustering, se nedan under Borås stadsteater.
Biblioteken i Borås
-700 tkr, är Biblioteksverksamhetens prognostiserade underskott.
Biblioteken i Borås gick in i 2019 med ett underskott på ca 1 100 tkr. Efter besparingar av tillfällig art är det beräknade
underskottet för 2019 ca 700 tkr, något som det arbetas med att minska ytterligare. Av de 700 tkr består 400 tkr av en årlig
fakturering för Mediapoolens tjänster för folkbiblioteken, en tjänst som varken har efterfrågats eller används. Så har det sett
ut sedan 2017 och Biblioteken i Borås är mycket frågande till fördelningen av den här fakturan eftersom Mediapoolen
används av skolor, men inte av folkbibliotek.
Biblioteken söker även i år medel från stat, region och kommunalförbund för att kunna bibehålla nuvarande servicenivå och
för att bedriva verksamhetsutveckling. Den balans som finns nu bygger på att den faktiska kostnaden för
skolbiblioteksverksamheten betalas av Grundskoleförvaltningen såsom förväntas och att Borås får ta del av externt sökta
medel för att stärka biblioteksverksamheten.
Borås Konstmuseum
-400 tkr är Borås Konstmuseum prognostiserade underskott. Anledningen är ökade utställningskostnader. Konstmuseet har
under våren arbetat för att förbättra museets arbetsmiljö och som stöd i arbetet har externa konsulter anlitats Kostnaderna
för dessa insatser har tagits från verksamhetsmedel.
Borås stadsteater
-450 tkr gällande personalkostnader. Denna avvikelse kommer Kulturförvaltningen att äska som en bokslutsjustering i
årsredovisningen.
Buffert
+1 000 tkr är avsatta för oförutsedda händelser under året.
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Datum

Instans

2019-08-26

Kulturnämnden
Dnr KUN 2019-00081 1.2.3.2

Katarina Sparre
Handläggare
033 357678

Riskanalys och internkontrollplan 2020
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden beslutar att godkänna riskanalys och intern kontrollplan 2020
och översända dessa till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen för kännedom.
Ärendet i sin helhet
Intern kontroll kan övergripande definieras som en process där både den
politiska och den professionella ledningen och övrig personal samverkar. En
riskanalys görs över troliga risker där sannolikhet och konsekvens bedöms. Om
risken bedöms vara hög (9 och högre) bör riskmomentet kontrolleras under
kommande år. Väljer man att bortse från detta så ska det kommenteras.
Fokus för riskidentifiering inför 2020 har främst varit nya risker inom den egna
verksamheten. Tidigare år har risker på verksamhets- och
förvaltningsövergripande nivå identifierats och dessa är antingen åtgärdade eller
arbetas med i verksamheten. Nämnden har varit delaktig i arbetet med
riskidentifiering genom en workshop.
Arbetet med riskanalysen mynnar ut i en intern kontrollplan. I planen
specificeras riskbilden, vad som ska kontrolleras, hur och när kontrollerna ska
göras. Nämnden kan även välja att i intern kontrollplan ta med risker med låg
samlad bedömning. Den interna kontrollen är en del i arbetet med ständiga
förbättringar och att finna förbättringsområden är en del i
verksamhetsutvecklingen. Utöver den interna kontrollplanen på nämndnivå har
arbetet med intern kontroll även mynnat ut i ett antal förbättringsarbeten som
hanteras på verksamhetsnivå.
Beslutsunderlag
1. Intern kontrollplan – 2020 (Kulturnämnden), 2019-08-06
2. Riskmatris – Intern kontroll – 2020 (Kulturnämnden) 2019-08-06
Beslutet expedieras till
1. 1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se
2. Stadsrevisionen, SRE, diarium@boras.se

Kulturnämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kulturkontoret, P A Halls
Terrass 2

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida
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Sara Andersson
Ordförande
Eva-Lotta Franzén
Förvaltningschef

Intern kontrollplan - 2020 (Kulturnämnden)
Alla röda fält är från Riskanalys 2019 och många av riskerna har inte tagits upp till Internkontrollplanen för 2019.
Inför riskanalysarbetet 2020 föreslås därför att riskerna från 2019 tas bort då dessa antingen är avslutade eller åtgärdade i verksamheterna och bör därför inte
ingå i riskanalysen 2020.
Verksamhet / Process

Riskbild

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Kontrollfrekvens

Kontrollansvarig

Personal- och lönekontroller

Risk för att felaktiga
löner betalas ut

Delegation

Risk att
delegationsordningen
ej följs

Att
delegationsordningen
efterlevs

Stickprov 5 ärenden.
Kontroll av att det inte är
fel person som fattar
beslut i ärenden där
personen har
behörighet/delegation.
Kontroll av att beslut på
delegation kommer till
nämndens kännedom.

Varje år

Nämndsekreterare

Inventarier

Risk för att brand och
stöld uppstår.

9

Att inventarier
registrerats i Borås
Stads
inventariesystem, att
stöldskyddsmärkning
sker.

Inventering 1 gång/år

Varje år

Controller

Samtliga verksamheter

Risk för sårbarhet i
organisationen

9

Antal sjukskrivningar
som påverkar
verksamheten
negativt.

Genomgång av längre
sjukskrivningar och hur
dessa har påverkat
verksamheten.

Varje år

Förvaltningschef

Inköp med kreditkort

Risk för inköp utanför
ramavtal

9

Att inköp med
kreditkort sker inom
ramavtal

Stickprovskontroll (5075 st) av gjorda inköp
med kreditkort

Varje år

Controller

12

Redovisning av
kostnader där inköp
gjorts med kreditkort

Kontroll av hanteringen
av redovisade kostnader
som gjorts med
kreditkort.

Varje år

Controller

Kontroll av inköp
gjorda med kreditkort

Stickprovskontroll 50-75
st.

Varje år

Controller

Administration kopplat
till redovisning av
kostnader av inköp
gjorda med kreditkort

Kontroll av
administrativa rutiner.

Varje år

Chef för ekonomifunktionen

Risk för att
redovisning av
kostnader inte är
transparent

Risk för ökad
administration kopplat
till redovisning av
kostnader

Riskbedömning
4

12

Verksamhet / Process

Riskbild

Hantering av konstsamling

Risk för skador på
konstsamling

Kulturskolan

Risk att ej kunna
uppfylla målsättning
om att alla elever ska
ges plats på
Kulturskolan

Verksamhetsplanering

Svårighet att göra
långsiktiga
planeringar

Säkerhet och trygghet

Risk för otrygghet på
våra mötesplatser/vid
arrangemang

Mål och uppdrag

Risk att verksamhet ej
bedrivs
ändamålsenligt och
effektivt

Riskbedömning
9

9

9

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Kontrollfrekvens

Kontrollansvarig

Rutiner för
konsthantering

Kontroll av rutiner för
konsthanteringen för
den egna
konstsamlingen.

Varje år

Verksamhetschef
Konstmuseet

Att förvaring av konst
är ändamålsenlig

Stickprov på förvaring
av konst.

Varje år

Verksamhetschef
Konstmuseet

Konstinventering

Kontroll av inventering
för konstsamling i syfte
att kvalitetssäkra arbetet
efter systembyte och
personalbyte.

Varje år

Verksamhetschef
Konstmuseet

Målsättning i
förhållande till
resurser

Analys av målsättning i
förhållande till resurser.
Analysen syftar till att
klargöra kostnader per
elev samt vilka effekter
målsättningen ger
utifrån olika perspektiv.

Varje år

Controller
Verksamhetschef Kulturskolan

Översyn

Översyn och analys av
hur
verksamhetsplaneringen
påverkas av den interna
budgetprocessen.

Varje år

Controller

Säkerhetsrutiner

Översyn och
genomgång av
säkerhetsrutiner för
verksamheterna och vid
arrangemang.

Varje år

Verksamhetschef

Förvaltningens arbete
och uppföljning av
mål och uppdrag

Kontroll av alla
förvaltningens uppdrag
och mål i förhållande till
resurser, samt styrning
från kommunala,
regionala och nationella
aktörer. Kontrollen ska
ge svar på hur
förvaltningen arbetar
med tilldelade mål och
uppdrag, hur
prioriteringar görs, samt
hur man arbetar med
analys och
åtgärdsplaner vid

Varje år

Verksamhetsutvecklare
kvalitet
Chef för ekonomifunktionen

Verksamhet / Process

Riskbild

Kontrollmoment

Riskbedömning

Kontrollmetod

Kontrollfrekvens

Kontrollansvarig

ofullständig
måluppfyllelse
Avtalsskrivning Stadsteatern

Risk för att
ogiltiga/felaktiga avtal
skrivs

Marknadsföring och
kommunikation

Risk att vi inte når
målgruppen

6

Kulturhuset och
kulturens rykte

9

Beslutsprocess/ärendehantering

Risk för bristande
information i beslutsoch ärendeprocess

Bidragsgivning

Risk för felaktiga
bidragsutbetalningar

Posthantering

Risk att posthantering
och diarieföring inte
fungerar

Hantering av personuppgifter

Risk att
personuppgifter eller
annan känslig
information röjs

4

Personal

Bristande analys av
verksamheterna

6

uppdrag som inte kan
genomföras

Uppdrag är inte
relevanta eller
genomtänkta

9

Konstsamlingen

dåligt utnyttjande av
resurser, lokaler mm

6

Rutin för
avtalsskrivning

Kontroll och genomgång
av rutiner vid
avtalsskrivning.

Varje år

Verksamhetschef
Stadsteatern

Marknadsföring och
information i
förhållande till
målgrupp

Analys av
marknadsföringsinsatser
och
informationsspridning
kopplat till olika
verksamheter och
målgrupper.

Varje år

Kommunikatör

Ärendehantering och
beslutsprocess

Kontroll av
ärendehantering och
beslutsprocess.

Varje år

Verksamhetsutvecklare
kvalitet
Nämndssekreterare

Kontroll av innehåll i
verksamhetssystem

Kontroll av att innehåll i
verksamhetssystem
uppfyller krav enligt
dataskyddslagen.

Varje år

Informationssäkerhetsansvarig

4

Riskmatris - Intern kontroll - 2020 (Kulturnämnden)
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3

2

4
5

18 19

6

8

3

4

16 20 22

2

Konsekvens

1

2

1

1

2

3

4

Sannolikhet

12

Åtgärd krävs (9-12)

10

Håll under uppsikt (4-8) Totalt: 22

Direkt åtgärd krävs (13-16)
Åtgärd krävs (9-12)
Håll under uppsikt (4-8)
Risken accepteras (1-3)

4
3

2
1

Verksamhet /
Process

Riskn
umm
er

Riskbild

Konsekvens

Sannolikhet

Allvarlig (är så stor att fel helt enkelt
inte får inträffa)
Kännbar (uppfattas som
besvärande för intressenter och
kommunen)
Lindrig (uppfattas som liten av såväl
intressenter och kommunen)
Försumbar (är obetydlig för de olika
intressenterna och kommunen)

Sannolik (det är mycket troligt att fel
ska uppstå)
Möjlig (det finns en möjlig risk för att
fel ska uppstå)

Beskrivning

Riskbe
dömnin
g

Kons
ekve
ns

Sann
olikh
et

Mindre sannolik (risken är mycket
liten för att fel ska uppstå)
Osannolik (risken är praktiskt taget
obefintlig för att fel ska uppstå)

Ti
ll
pl
a
n

Kom
ment
ar

Enhet

Dir
ekt
åt
gä
rd

Verksamhet /
Process

Riskn
umm
er

Riskbild

Beskrivning

Kons
ekve
ns

Sann
olikh
et

Riskbe
dömnin
g

Ti
ll
pl
a
n

Representation
-utbildning

1

Risk för
att
befintliga
resurser
inte
används
ändamåls
enligt

Risk finns
att
representat
ionsreglern
a för Borås
Stad och
Skatteverk
et inte följs
vilket leder
till att
resurserna
inte
används
ändamålse
nligt.
Representa
tion ska
ske med
omdöme
och med
tanke på
kommunen
s bästa.
Anställda
och
förtroendev
alda i
kommunko
ncernen
verkar på
kommunme
dlemmarna
s uppdrag
och ska
vara
sakliga och
opartiska i
sin
tjänsteutöv
ning. Vi
handlar
alltid på ett
sätt som vi
kan
försvara
både inför
allmänhete
n och inom
vår egen
organisatio
n.

4.Allv
arlig

2.Min
dre
sann
olik

8

N
ej

Kundfakturoravgiftsdebiterin
g

Kom
ment
ar

Enhet

Kulturn
ämnde
n

Dir
ekt
åt
gä
rd

Verksamhet /
Process

Riskn
umm
er

Riskbild

Beskrivning

Kons
ekve
ns

Sann
olikh
et

Riskbe
dömnin
g

Ti
ll
pl
a
n

Upphandling

2

Risk att
lagen om
offentlig
upphandli
ng (LOU)
inte följs

Risk att
upphandlin
gar inte
görs enligt
LOU och
Borås
Stads
upphandlin
gsregler
och policys

4.Allv
arlig

2.Min
dre
sann
olik

8

N
ej

Upphandling

3

Risk att
ramavtal
inte följs

Risk att
ramavtal
tillämpas
felaktigt
och att
leverantör
som ej är
upphandlad
korrekt
används för
inköp i
verksamhet
en. Borås
Stad kan
genom
detta
riskera att
stämmas
för
avtalsbrott
om
ramavtalets
delar ej
uppfylls
korrekt.

3.Kä
nnbar

3.Möj
lig

9

N
ej

Följs
upp
på
enhe
tsniv
å.

Kulturn
ämnde
n

Kontanthanteri
ng

4

Risk för
felaktig
hantering
av
kontanta
medel

Risk att
riktlinjerna
kopplat till
hantering
av kontanta
medel inte
följs. En
osäkerhet i
hanteringe
n av
kontanta
medel kan
leda till
svinn.

3.Kä
nnbar

2.Min
dre
sann
olik

6

N
ej

Form
ulera
s
som
en ny
risk.

Kulturn
ämnde
n

Kom
ment
ar

Enhet

Kulturn
ämnde
n

Dir
ekt
åt
gä
rd

Verksamhet /
Process

Riskn
umm
er

Riskbild

Beskrivning

Personal- och
lönekontroller

5

Risk för
att
felaktiga
löner
betalas ut

Risk att
felaktiga
belopp
utbetalas
till personer
som ej är
anställda
av Borås
Stad,
felaktiga
belopp går
ut till
personal
eller att
staden
bryter mot
ATL
(Arbetstidsl
agstiftninge
n) eller
andra avtal
och lagar
inom det
personalrät
tsliga
området

Risk att
delegatio
nsordning
en ej följs

Risk att fel
person
fattar beslut
i ärenden
där denne
ej har
behörig
delegation.
Risk att
delegations
beslut inte
redovisas
till nämnd.

Risk för
att brand
och stöld
uppstår.

Risk för att
förmögenh
etsskyddan
de
kontroller ej
genomförs
enligt
Borås
Stads
riktlinjer.

Delegation

Inventarier

Verksamhetsk
ontroller

6

Kons
ekve
ns

2.Lin
drig

Sann
olikh
et

Riskbe
dömnin
g

2.Min
dre
sann
olik

4

Ti
ll
pl
a
n

Kom
ment
ar

Enhet

Kulturn
ämnde
n

Kulturn
ämnde
n

3.Kä
nnbar

3.Möj
lig

9

J
a

Kulturn
ämnde
n

Dir
ekt
åt
gä
rd

Verksamhet /
Process

Riskn
umm
er

Riskbild

Beskrivning

Kons
ekve
ns

Sann
olikh
et

Riskbe
dömnin
g

Ti
ll
pl
a
n

Samtliga
verksamheter

7

Risk för
sårbarhet
i
organisati
onen

Verksamhe
ten kan
påverkas
negativt av
en delvis
liten och
personbun
den
personalsty
rka. Kan
medföra
försämrad
kvalitet,
begränsad
e öppetider
eller i
värsta fall
stänging/ut
ebliven
aktivitet.

3.Kä
nnbar

3.Möj
lig

9

J
a

Kulturn
ämnde
n

Leverantörsfak
turor

8

Risk för
felaktiga
utbetalnin
gar till
oegentlig
a
leverantör
er

Risk finns
att
utbetalning
ar görs till
oegentliga
leverantöre
r. En
felaktig
hantering
av
leverantörsf
akturor kan
leda till att
felaktiga
belopp
betalas ut
till
oegentliga
leverantöre
r.

4.Allv
arlig

2.Min
dre
sann
olik

8

N
ej

Kulturn
ämnde
n

Kom
ment
ar

Enhet

Dir
ekt
åt
gä
rd

Verksamhet /
Process

Riskn
umm
er

Riskbild

Beskrivning

Kons
ekve
ns

Sann
olikh
et

Riskbe
dömnin
g

Ti
ll
pl
a
n

Kom
ment
ar

Enhet

Leverantörsfak
turor

9

Risk för
ökade
påminnel
seavgifter
på grund
av
förfallna
fakturor

Risk finns
att fakturor
inte betalas
i tid vilket
ökar
kostnadern
a för
exempelvis
dröjsmålsrä
ntor och
påminnelse
avgifter. I
långtgåend
e fall
hamnar
fakturorna
hos
inkassobol
agen med
risk för
ökade
inkassokost
nader.

3.Kä
nnbar

3.Möj
lig

9

N
ej

Hålls
unde
r
uppsi
kt på
enhe
tsniv
å.

Kulturn
ämnde
n

Dir
ekt
åt
gä
rd

Verksamhet /
Process

Riskn
umm
er

Riskbild

Beskrivning

Kons
ekve
ns

Sann
olikh
et

Riskbe
dömnin
g

Ti
ll
pl
a
n

Inköp med
kreditkort

10

Risk för
inköp
utanför
ramavtal

Alla inköp i
kommunen
ska så
långt det är
möjligt ske
hos
avtalslever
antör och
mot
faktura. När
ordersyste
m saknas
är det
rekvisition
som gäller
för
erhållande
av faktura.
Borås Stad
eftersträvar
så liten
kontanthant
ering som
möjligt,
handkassor
och
betalkort
kan i
undantagsf
all beviljas.
Syftet med
betalkortet
är inte att
det ska
utgöra ett
alternativ
till inköp
mot faktura
utan att det
ska
minimera
behovet av
frekventa
personliga
utlägg.
Många
inköpare
med
möjlighet till
alternativa
betalningsl
ösningar så
som
exempelvis
kreditkort
ökar
riskerna för
att inköp
görs
utanför
ramavtal,
att
redovisning
en av
kostnadern
a inte blir
transparent
samt ger
en ökad
administrati

3.Kä
nnbar

3.Möj
lig

9

J
a

Kom
ment
ar

Enhet

Kulturn
ämnde
n

Dir
ekt
åt
gä
rd

Verksamhet /
Process

Riskn
umm
er

Riskbild

Beskrivning

Kons
ekve
ns

Sann
olikh
et

Riskbe
dömnin
g

Ti
ll
pl
a
n

Inköp med
kreditkort

11

Risk för
att
redovisni
ng av
kostnader
inte är
transpare
nt

Alla inköp i
kommunen
ska så
långt det är
möjligt ske
hos
avtalslever
antör och
mot
faktura. När
ordersyste
m saknas
är de
rekvisition
som gäller
för
erhållande
av faktura.
Borås Stad
eftersträvar
så liten
kontanthant
ering som
möjligt.
Handkasso
r och
betalkort
kan i
undantagsf
all beviljas.
Syftet med
betalkortet
är inte att
det ska
utgöra ett
alternativ
till inköp
mot faktura
utan att det
ska
minimera
behovet av
frekventa
personliga
utlägg.
Många
inköpare
med
möjlighet till
alternativa
betalningsl
ösningar så
som
exempelvis
kreditkort
ökar
riskerna för
att inköp
görs
utanför
ramavtal,
att
redovisning
en av
kostnadern
a inte blir
transparant
samt ger
en ökad
administrati

3.Kä
nnbar

4.Sa
nnoli
k

12

J
a

Kom
ment
ar

Enhet

Kulturn
ämnde
n

Dir
ekt
åt
gä
rd

Verksamhet /
Process

Riskn
umm
er

Riskbild

Beskrivning

Kons
ekve
ns

Sann
olikh
et

Riskbe
dömnin
g

Ti
ll
pl
a
n

Inköp med
kreditkort

12

Risk för
ökad
administr
ation
kopplat till
redovisni
ng av
kostnader

Alla inköp i
kommunen
ska så
långt det är
möjligt ske
hos
avtalslever
antör och
mot
faktura. När
ordersyste
m saknas
är de
rekvisition
som gäller
för
erhållande
av faktura.
Borås Stad
eftersträvar
så liten
kontanthant
ering som
möjligt.
Handkasso
r och
betalkort
kan i
undantagsf
all beviljas.
Syftet med
betalkortet
är inte att
det ska
utgöra ett
alternativ
till inköp
mot faktura
utan att det
ska
minimera
behovet av
frekventa
personliga
utlägg.
Många
inköpare
med
möjlighet till
alternativa
betalningsl
ösningar så
som
exempelvis
kreditkort
ökar
riskerna för
att inköp
görs
utanför
ramavtal,
att
redovisning
en av
kostnadern
a inte blir
transparant
samt ger
en ökad
administrati

3.Kä
nnbar

4.Sa
nnoli
k

12

J
a

Kom
ment
ar

Enhet

Kulturn
ämnde
n

Dir
ekt
åt
gä
rd

Verksamhet /
Process

Riskn
umm
er

Riskbild

Beskrivning

Kons
ekve
ns

Sann
olikh
et

Riskbe
dömnin
g

Ti
ll
pl
a
n

Hantering av
konstsamling

13

Risk för
skador på
konstsaml
ing

Brister i
hantering,
inventering
och
förvaring av
konstsamli
ng kan
orsaka
skador på
konst. Ett
nytt system
för
inventering
av
konstsamli
ng har
introducera
ts samtidigt
som det
har varit en
hög
personalom
sättning i
verksamhet
en. Detta
utgör en
risk för att
inventering
en inte är
fullständig
och rutin
för
hantering
av konst
inte är
aktuell.
Konstsamli
ngen har
ett stort
ekonomiskt
värde och
affektionsv
ärde för
kommunen
vilket gör
det särskilt
angeläget
att
kvalitetssäk
ra arbetet.

3.Kä
nnbar

3.Möj
lig

9

J
a

Kom
ment
ar

Enhet

Kulturn
ämnde
n

Dir
ekt
åt
gä
rd

Verksamhet /
Process

Riskn
umm
er

Kulturskolan

Verksamhetspl
anering

14

Riskbild

Beskrivning

Risk att ej
kunna
uppfylla
målsättni
ng om att
alla
elever
ska ges
plats på
Kulturskol
an

Kulturskola
n har som
målsättning
att kunna
bereda
plats till alla
barn och
unga som
efterfrågar
det. Det är
idag många
sökande till
Kulturskola
ns
verksamhet
och det
finns en
risk att inte
kunna möta
efterfrågan
på grund
av
resursbrist.

Svårighet
att göra
långsiktig
a
planering
ar

Utställninga
r och
arrangema
ng behöver
ofta bokas
och
planeras på
flera års
sikt,
samtidigt
som den
interna
budgetproc
essen och
planeringen
sker på ett
års sikt.
Detta kan
innebära
svårigheter
och
osäkerhet
samt kan
medföra
budgetund
erskott då
avtalen
redan
skrivits.
Risken
avser
främst
Textilmuse
et,
Konstmuse
et och
Stadsteater
n.

Kons
ekve
ns

Sann
olikh
et

Riskbe
dömnin
g

Ti
ll
pl
a
n

Kom
ment
ar

Enhet

Kulturn
ämnde
n

3.Kä
nnbar

3.Möj
lig

9

J
a

Kulturn
ämnde
n

Dir
ekt
åt
gä
rd

Verksamhet /
Process

Säkerhet och
trygghet

Riskn
umm
er

Riskbild

Beskrivning

Risk för
otrygghet
på våra
mötesplat
ser/vid
arrangem
ang

Risk för att
hot och
våld
uppstår
mot
personal
eller
besökare
på våra
mötesplats
er eller
arrangema
ng uppstår.
Öppna
mötesplats
er med
generösa
öppettider
medför
ibland
ensamarbe
te vilket
utgör en
särskild
sårbarhet.
Risken
finns för
alla
verksamhet
er men
särskilt de i
Kulturhuset
,
Kulturskola
n och
biblioteken.

Kons
ekve
ns

Sann
olikh
et

Riskbe
dömnin
g

Ti
ll
pl
a
n

Kom
ment
ar

Enhet

Kulturn
ämnde
n

Dir
ekt
åt
gä
rd

Verksamhet /
Process

Riskn
umm
er

Riskbild

Beskrivning

Kons
ekve
ns

Sann
olikh
et

Riskbe
dömnin
g

Ti
ll
pl
a
n

Mål och
uppdrag

15

Risk att
verksamh
et ej
bedrivs
ändamåls
enligt och
effektivt

Det finns
svårigheter
att täcka
upp för
grundverks
amheten i
takt med att
nya
uppdrag
tillkommer
utan att
resurser
tillförs.
Förvaltning
en får
många
uppdrag
från olika
aktörer
vilket ger
svårigheter
i
helhetssyn
kopplat till
alla
uppdrag.
Uppdragen
kommer
även från
nationellt
och
regionalt
håll och
kräver
uppföljning
vid sidan
av om de
system
som Borås
Stad
använder.
Bristande
helhetssyn
kopplat till
alla mål,
uppdrag
och
styrdokume
nt som
gäller för
förvaltninge
n ger
svårighet
för
nämnden
och
förvaltnings
ledningen
att styra
och leda
verksamhet
en.

3.Kä
nnbar

3.Möj
lig

9

J
a

Kom
ment
ar

Enhet

Kulturn
ämnde
n

Dir
ekt
åt
gä
rd

Verksamhet /
Process

Riskn
umm
er

Avtalsskrivning
Stadsteatern

Marknadsförin
g och
kommunikation

16

Riskbild

Beskrivning

Risk för
att
ogiltiga/fel
aktiga
avtal
skrivs

Personal
saknar
juridisk
kompetens
vilket ger
en
osäkerhet
vid
avtalsskrivn
ing.
Felaktigt
skrivna
avtal kan
generera
ekonomisk
a förluster
och
felaktiga
resultat.
Risken
avser
främst
Stadsteater
n.

Risk att vi
inte når
målgrupp
en

Kulturförval
tningens
målsättning
är att nå ut
till alla
boråsare
med
kulturutbud
et.
Eftersom
målgruppe
n är bred
krävs
många
olika
kanaler för
att nå ut.
Det finns
svårigheter
i att nå nya
grupper/be
sökare än
de som
redan idag
nyttjar
kulturutbud
et.

Kons
ekve
ns

Sann
olikh
et

Riskbe
dömnin
g

Ti
ll
pl
a
n

Kom
ment
ar

Enhet

Kulturn
ämnde
n

2.Lin
drig

3.Möj
lig

6

Kulturn
ämnde
n

Dir
ekt
åt
gä
rd

Verksamhet /
Process

Riskn
umm
er

Riskbild

Beskrivning

Kons
ekve
ns

Sann
olikh
et

Riskbe
dömnin
g

Marknadsförin
g och
kommunikation

17

Kulturhus
et och
kulturens
rykte

Det finns
risk att
publik och
besökare
uteblir pga
av en
negativ bild
av kulturen
och
verksamhet
erna i
Kulturhuset
,
Stadsteater
n och
Konstmuse
et.

3.Kä
nnbar

3.Möj
lig

9

Risk för
bristande
informatio
ni
beslutsoch
ärendepr
ocess

Nämnden
upplever
svårigheter
i
information
sflöde
kopplat till
beslut och
ärendehant
ering.
Försenade
eller
bristande
underlag
ger
svårigheter
i
beslutsfatta
nde. Ett
nytt
verksamhet
ssystem för
ärendehant
eringCiceron har
införts
vilket också
kan öka
risken för
otydlighet i
processen
då det är
ett nytt
system
som vi
behöver
lära oss.

Risk för
felaktiga
bidragsut
betalning
ar

Risk för att
bidrag till
Studieförbu
nden inte
fördelas på
rätt sätt.

Beslutsprocess
/ärendehanteri
ng

Bidragsgivning

18

Ti
ll
pl
a
n

Kom
ment
ar

Enhet

åtgär
der
sker
unde
r
höste
n
2019

Kulturn
ämnde
n

Kulturn
ämnde
n

2.Lin
drig

2.Min
dre
sann
olik

4

Kulturn
ämnde
n

Dir
ekt
åt
gä
rd

Verksamhet /
Process

Riskn
umm
er

Posthantering

Riskbild

Beskrivning

Risk att
posthante
ring och
diarieförin
g inte
fungerar

Risk att
posthanteri
ng och
diarieföring
inte
fungerar

Kons
ekve
ns

Sann
olikh
et

Riskbe
dömnin
g

Ti
ll
pl
a
n

Kom
ment
ar

Enhet

Kulturn
ämnde
n

Hantering av
personuppgifte
r

19

Risk att
personup
pgifter
eller
annan
känslig
informatio
n röjs

Det finns
en risk att
personupp
gifter eller
annan
känslig
information
kopplat till
brukare/an
vändare
röjs. Den
nya
dataskydds
lagen
kräver
anpassning
ar och nya
rutiner i
verksamhet
er i syfte att
skydda
medborgar
nas
rättigheter.
Det finns
en risk att
lagen inte
efterlevs
utifrån att
man inte
har hunnit
få kunskap
och säkra
sina rutiner
för arbetet.

2.Lin
drig

2.Min
dre
sann
olik

4

Kulturn
ämnde
n

Personal

20

Bristande
analys av
verksamh
eterna

Uppdrag
och projekt
som
genomförs,
hur vet vi
att vi fått
den effekt
vi önskat?
Vilka
analysverkt
yg och
analyser
ska
genomföra
s?

2.Lin
drig

3.Möj
lig

6

Kulturn
ämnde
n

Dir
ekt
åt
gä
rd

Verksamhet /
Process

Riskn
umm
er

Riskbild

Beskrivning

Kons
ekve
ns

Sann
olikh
et

Riskbe
dömnin
g

Ti
ll
pl
a
n

uppdrag kan
inte
genomföras

21

Uppdrag
är inte
relevanta
eller
genomtän
kta

Följer
uppdragen
reglemente
och syfte,
diskrepans
mellan
ambition
och vad
som är
realistisk
genomförb
art. Målbild
och
indikatorer

3.Kä
nnbar

3.Möj
lig

9

J
a

Konstsamlinge
n

22

dåligt
utnyttjand
e av
resurser,
lokaler
mm

bör
förbättra
samverkan

2.Lin
drig

3.Möj
lig

6

Kom
ment
ar

Enhet

Kulturn
ämnde
n

Kulturn
ämnde
n

Dir
ekt
åt
gä
rd

Sida

SKRIVELSE

Emma Gerdien
Handläggare
033 357042
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Datum

Instans

2019-08-26

Kulturnämnden
Dnr KUN 2019-00078 3.6.7.2

Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden,
från och med år 2020
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden tillstyrker de föreslagna framtida bidragsformerna för Fritidsoch folkhälsonämnden med tillägget att det fortsatt ska utredas hur
Kulturnämndens föreningar ska kunna ingå i samma bidragssystem i syfte att
uppnå en större likvärdighet och rättvisa i bidragsfördelningen mellan kulturrespektive fritidsföreningarna i Borås stad.

Ärendet i sin helhet
Fritids- och folkhälsonämnden har utarbetat förslag till framtida bidragsformer
för föreningar och organisationer så att dessa kan driva och utveckla sina
verksamheter. Förslaget har föregåtts av ett grundligt förarbete med
utbildningar och dialogmöten. Kulturförvaltningen och kulturnämnden har
varit representerade i detta arbete. Även kulturföreningar, som främst får
ekonomiskt stöd från kulturnämnden, har deltagit i informationsmötena.
Ett av syftena med Kulturförvaltningens deltagande i detta arbete har varit att
undersöka om kulturnämndens bidrag skulle kunna administreras från Fritidsoch folkhälsoförvaltningen så att alla föreningar i kommunen har mer likvärdiga
ansökningsvillkor. Denna ambition har ännu inte uppnåtts, främst beroende på
nämndernas olika bedömningssystem. Kulturnämnden premierar i första hand
den konstnärliga kvaliteten på aktiviteten/arrangemanget, medan Fritids- och
folkhälsoförvaltningen har ett mer kvantitativt sätt att bevilja bidrag baserat på
antal medlemmar och aktiviteter. Förvaltningarna bör fortsatt utreda på vilket
sätt ett mer rättvist sätt att bevilja bidrag till kultur- respektive fritidsföreningar
ska kunna uppnås och hur ett samarbete kring detta kan ske mellan
förvaltningarna.
Kulturnämnden tillstyrker de föreslagna framtida bidragsformerna för Fritidsoch folkhälsonämnden med tillägget att det fortsatt ska utredas hur
Kulturnämndens föreningar ska kunna ingå i samma bidragssystem i syfte att
uppnå en större likvärdighet och rättvisa i bidragsfördelningen mellan kulturrespektive fritidsföreningarna i Borås stad. Kulturnämnden ser även positivt på
att föreningar med egna lokaler och får bidrag från kulturnämnden, också kan
söka lokalbidrag från Fritid- och folkhälsonämnden.

Kulturnämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kulturkontoret, P A Halls
Terrass 2

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad

2(2)

Beslutsunderlag
1. Förslag till utformning av framtida bidragsformer för Fritids- och
folkhälsonämnden
2. Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden från och med år 2020.
Beslut
3. Missiv. Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden från och med år
2020
Beslutet expedieras till
1. FF.diarium@boras.se

Sara Andersson
Ordförande
Eva-Lotta Franzén
Förvaltningschef

Sida

MISSIV
Datum

2019-05-14

1(2)
Instans

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2019-00091 3.6.7.2

Remiss: Nya bidragsregler för Fritids- och
folkhälsonämnden, från och med år 2020
Remissinstanser
1. Arbetslivsnämnden
2. Grundskolenämnden
3. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
4. Individ- och familjeomsorgsnämnden
5. Kulturnämnden
6. Sociala omsorgsnämnden
7. Vård- och äldrenämnden
8. Kommunstyrelsen
9. AB Bostäder i Borås
10. Borås TME
11. Föreningar och organisationer i Borås Stad
Remissvaren ska ha kommit in till Fritids- och folkhälsonämnden senast den
2019-08-31. Remissvaren skickas i elektronisk form till FF.diarium@boras.se
gärna i både Word- och PDF-format och med filnamn som innehåller
remissinstansens namn. Ange diarienummer FOFN 2019-00091 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 Fritids- och folkhälsonämnden.
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.
Separata protokollsutdrag skall inte sändas.

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

501 80 Borås

Besöksadress

Sturegatan 38

Hemsida

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad

2(2)

Hans Andersson
Handläggare
033 357376

Förslag till utformning av framtida
bidragsformer för Fritids- och
folkhälsonämnden.

Värdegrund för Borås Stads bidragsregler
Borås Stad ska stödja och skapa förutsättningar för föreningar och organisationer att utveckla sin
verksamhet. Det ekonomiska stödet ska vara likvärdigt och rättvist samt utgå från tydliga
principer. Det ges utifrån de intentioner som finns i stadens Överenskommelse med
civilsamhället.
I Överenskommelsen framgår bland annat att ”Staden tar tillvara de idéburnas erfarenheter och
särskilda kvaliteter och visar respekt för deras självständighet och oberoende.
Föreningslivet i Borås har en lång tradition av goda företrädare och ett stort ideellt engagemang.
Staden vill stötta dessa goda krafter och ge föreningar som väljer att vara goda förebilder och
arbeta för allas lika värde och för att motverka diskriminering, användandet av våld, alkohol och
droger. Utbildning och fortbildning av ledare och övriga funktionärer är en viktig insats för att nå
ett inkluderande, jämställt och hållbart samhälle.
Vi ser föreningar och organisationer som viktiga bärare av demokratiutveckling, som medskapare
till ett gott liv och som viktiga aktörer för att upprätthålla och utveckla en jämlik folkhälsa i
Borås. Detta sker genom att erbjuda en meningsfull fritid för stadens invånare. Genom att
sysselsätta barn och ungdomar samt vuxna i aktiviteter och arrangemang skapas bryggor mellan
generationer, kön och ursprung.
Föreningar och organisationer är en förutsättning för att skapa arrangemang och tävlingar på
såväl nationell som internationell nivå. Dessa initiativ ska stöttas och uppmuntras från staden.
Borås Stads ekonomiska stöd till det civila samhället ska utgå från tillit och följas upp utifrån
Överenskommelsen principer om självständighet och oberoende, dialog, kvalitet, långsiktighet,
öppenhet och insyn.

Kategorisering med underliggande bidragsboxar.
Bidragen är kategoriserade utifrån vad Borås Stad ger stöd till.

Varje kategori innehåller en beskrivning över vilken verksamhet som bidraget avser att stödja.
Under varje kategori finns bidragsboxar med villkor och fördelningsmodell.
Föreningar kan välja eller söka ur en eller flera bidragsboxar med utgångpunkt av vad de har för
verksamhet.
För att visualisera för föreningar vilka bidrag de kan söka utifrån vad de är för ”typ av förening”
finns vägledande matris. Se bilaga 1.
Där inget annat nämns söks bidrag via Fritids- och folkhälsoförvaltningens digitala
bidragssystem.
Nedan följer kategorier för bidragsstödet.

Stöd till

Stöd till

Föreningars
existens och
organisering

Barn och
ungdomsverksamhet

Lokaler och
anläggningar

Stöd till

Stöd till

Riktade
insatser

Ungas egen
organisering

Stöd till
Lika rättigheter
och
möjligheter

Stöd till
Utveckling av
föreningsverks
amhet

Stöd till

Stöd till
Evenemang

Grundläggande krav

Detta är regler som gäller samtliga bidragsformer. Om synnerliga skäl förekommer kan det göras
avsteg från reglerna i bidragen. Då krävs ett beslut i Fritids- och folkhälsonämnden.
•

Föreningen och verksamheten ska följa värdegrunden för Borås stads bidrag.
Det är inte tillåtet att föreningen:
- Bedriver verksamhet med inslag av eller propaganda för rasism, nazism, extremism
eller annat främlingsfientligt uttryck.
- Exkluderar någon på grund av ålder, kön, etnisk tillhörighet, religions- eller trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning/könsuttryck.
- Nyttjar alkohol, narkotika eller dopningspreparat i sin verksamhet.

•

Föreningen och dess verksamhet som kan få bidrag ska vara godkänd av Borås Stad och
ha sitt säte i Borås, dessutom ska föreningen uppfylla följande:
- Minst två medlemsmöten per år varav ett är årsmöte
- Godkända stadgar
- Registrerad hos skatteverket med ett organisationsnummer
- Ett bank- eller plusgironummer

•

Medlemskapet i föreningen är personligt och medlemsavgiften ska vara minst 50
kr/person. Familjemedlemsavgift och andra anpassade gruppavgifter tillåts inte för att få
ett högre bidrag.
Man får bara bidrag för medlemmar bosatta i Borås Stad.
Borås Stad har rätt att begära in dokumentation/handlingar för att kontrollera
föreningarna.
Om en förening är skyldig Borås Stad pengar får kommunen dra av den summan från
bidraget.

•
•
•

Följande föreningsformer kan inte få bidrag:
•
•
•
•
•
•
•

Ekonomiska föreningar.
Fackliga föreningar.
Skol- och föräldraföreningar samt elevorganisationer.
Företagsföreningar
Kamratföreningar.
Hyresgäst- och villaföreningar.
Vägföreningar

Följande verksamhet/aktiviteter är inte bidragsgrundande:
•
•
•
•
•
•
•

Religiös verksamhet, religiösa studier eller likande.
Deltagare i studiecirklar anordnad av studieförbund.
Supportermedlemmar.
Deltagare i verksamhet som markant skiljer sig från föreningens huvudsyfte.
Deltagare i kurs som tar avgift per gång.
Läxläsning och hemspråksundervisning (Finns statliga medel att söka)
Odefinierad barn- och ungdomsverksamhet eller Fritidsgårdsverksamhet

Stöd till föreningars existens och organisering
Borås Stad vill ge ett grundstöd till föreningsverksamhet och de föreningar som arbetar för att
förbättra villkoren och bevaka intressen för personer med funktionsnedsättningar och äldre.
Staden vill också stödja att barn och unga skall få en aktiv uppväxt. Människor med ursprung i
andra länder ska få möjlighet att bevara och utveckla sin kultur och sina seder samt få möjlighet
att inkluderas i samhället.
Bidragsformer; Grundbidrag

Grundbidrag
Syfte:

•

Genom en bred föreningsverksamhet ge möjlighet till ett rikt utbud och meningsfull
fritid för barn och unga.

•

Att stimulera pensionärsföreningar och funktionshinderföreningar till en meningsfull
fritid och att vara en röst i samhället för lika rättigheter och möjligheter.

•

Att tillvarata olika etniska gruppers kultur och underlätta integration i det svenska
samhället.

Målgrupp
Bidragsberättigad medlem i föreningar med:
• Barn- och ungdomsverksamhet avser medlemmar i åldern 7-25 år
• Pensionärsföreningar
• Funktionshinderföreningar avser medlemmar från 7 år och ingen övre åldersgräns.
• Etniska föreningar avser medlemmar från 7 år och ingen övre åldersgräns.
Villkor:
•
•
•
•
•

Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven.
Redovisa årliga handlingar senast en månad efter föreningens årsmöte.
Verksamhetsåret ska omfatta minst 6 månader.
Föreningen måste ha minst 15 bidragsberättigade medlemmar.
Bidraget kräver att föreningen redovisar minst 30 aktiviteter för bidragsberättigade
medlemmar. För funktionshinderföreningar gäller 20 aktiviteter.

Fördelningsmodell
Belopp utgår med 100 kr per bidragsberättigad medlem.

Stöd till barn och ungdomsverksamhet
Med stöd till barn- och ungdomsverksamhet menas det traditionella stödet till exempelvis
idrotten, scouterna, nykterhetsrörelsen och liknande organisationsformer. Dessa organisationer
har en lång tradition som bärare av sunda demokratiska, ideologiska och moraliska värderingar
som omsatts i en beprövad verksamhetsidé. Att finnas i ett positivt socialt sammanhang och röra
på sig är viktigt för barns utveckling och mående. Att ha en aktiv livsstil som ung ökar också
sannolikheten att man fortsätter med detta genom livet och får en bättre hälsa även i vuxen ålder.
Bidragsformer; Aktivitetsstöd och Verksamhetsstöd

Aktivitetsstöd
Syfte
Att ge ett rättvist stöd som främjar verksamhet för barn och ungdomar.
Målgrupp
Stödet ges till föreningar med godkänd barn- och ungdomsverksamhet. Stödet omfattar
framförallt stöd till idrottsföreningar men även föreningar med liknande organisationsform,
exempelvis scoutföreningar och nykterhetsföreningar.
Villkor
• Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven.
• Föreningen ska ha minst 15 medlemmar i åldern 7-25 år
• Stödet omfattar åldersgruppen från och med kalenderåret 7 år till och med kalenderåret
25 år.
• Aktiviteten ska bestå av minst tre deltagare, vara återkommande och ledarledd samt pågå i
minst 60 minuter. Ledaren ska ha fyllt minst 15 år.
• En deltagare får endast räknas en gång per dag. En naturlig grupp får inte delas i flera
grupper.
• Närvaro skall föras i direkt anslutning till aktiviteten.
• Kommunen kan begära av förening att planerade aktiviteter anmäls på förhand.
• Aktiviteten ska arrangeras av lokalföreningen, inte av någon riks- eller
distriktsorganisation.
• Ansökan görs digitalt via Fritids- och folkhälsoförvaltningens bidragsystem.
• Entrébelagda arrangemang ger inte rätt till bidrag, inte heller kursverksamhet eller
kommersiella arrangemang.
• Ansökan inlämnas senast 25 februari för höstens aktiviteter och 25 augusti för vårens.
• Om en förening lämnar oriktiga uppgifter kan bidraget dras in. Det kan också medföra att
alla aktiviteter på kortet stryks.
• Aktiviteter som ligger till grund för andra bidrag summeras enligt höst/vår. (Exempel;
aktiviteter mellan perioden 2018-07-01 - 2018-12-31 läggs ihop med aktiviteter mellan
2019- 01-01 - 2019-06-30 och bildar underlag för antal aktiviteter 2020).
Fördelningsmodell
• Belopp utgår med 20 kr per grupp samt 7,50 kr per deltagare upp till 20 deltagare.

Verksamhetsstöd
Syfte

Att föreningar som håller i aktiviteter för barn och unga får ett verksamhetsstöd för ökade
kostnader som blir i samband med att föreningen växer. Ju större föreningen är ju större är i regel
kostnader för exempelvis administration, personal, lokaler och anläggningar.

Målgrupper

Stödet ges till föreningar med godkänd barn- och ungdomsverksamhet. Stöd omfattar framförallt
stöd till idrottsföreningar men även föreningar med liknande organisationsform, exempelvis
scoutföreningar och nykterhetsföreningar.

Villkor
•
•
•
•

Uppnår villkor för aktivitetsstödet.
Föreningar eller samorganisationer som når upp till nedanstående nivåer enligt
fördelningsmodellen har rätt till verksamhetsbidrag.
Föreningar som har anställd personal via bidraget ska regelbundet närvara vid Fritids- och
folkhälsoförvaltningens träffar som anordnas ca fyra gånger/år.
Bidraget administreras av Fritids- och folkhälsoförvaltningen och betalas ut per automatik
kvartalsvis och justeras med inlämnandet av grundbidrag.

Fördelningsmodell

Belopp under 35 000 kr betalas automatiskt ut vid ett tillfälle varje år. Övriga bidrag betalas ut
automatiskt fyra gånger/år. Bidraget behöver inte aktivt sökas av föreningen.
Nivå

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Medlemmar 7-25 år

25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
400
500
600

Aktiviteter

150
200
250
350
450
550
700
850
1 000
1 250
1 400
1 550
1 700
1 850
2 000

Bidrag

10 000 kr
22 500 kr
35 000 kr
50 000 kr
75 000 kr
100 000 kr
125 000 kr
150 000 kr
175 000 kr
200 000 kr
225 000 kr
250 000 kr
300 000 kr
325 000 kr
350 000 kr

Stöd till lokaler och anläggningar
Lokaler och anläggningar är viktiga och många gånger en förutsättning för föreningar att bedriva
verksamhet.
Innan stöd till lokaler och anläggningar utgår görs en samlad bedömning utifrån verksamhetens
behov, möjlighet till samlokalisering och utifrån värdet av lokalen i området.
Bidragsformer; Stöd till hyrda lokaler, stöd till samlingslokaler, driftbidrag till egna lokaler,
driftbidrag till idrotts- och friluftsanläggningar, stöd till ny-, om- och tillbyggnad och stöd still
större nybyggnationer.

Stöd till hyrda lokaler
Stödet till hyrda lokaler är viktigt för att jämna ut och förbättra förutsättningarna där kommunens
lokaler för föreningsverksamhet inte uppfyller verksamhetens behov.
Stadens ambition är att lokaler används i så stor utsträckning som möjligt. Därför behovsprövas
varje lokalbidragsansökan i syfte att samnyttja lokaler mellan föreningar och verksamheter.
Syfte
Att stödja föreningar som har behov av att hyra en lokal.
Målgrupp
Föreningar som har bidragsberättigad verksamhet.
Villkor:
•
•
•
•
•
•
•
•

Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven.
Lokalen ska vara godkänd av Fritids- och folkhälsoförvaltningen och ligga i Borås Stad.
(Bedömning utifrån föreningens behov, nyttjandegrad och samlokalisering.)
Godkänd storlek på lokalen beror på hur många bidragsgrundande medlemmar
föreningen har enligt tabellen nedan.
Föreningar med aktivitetsstöd för barn och ungdomsverksamhet ska ha minst 70
aktiviteter per år.
Etniska föreningar och pensionärsföreningar ska redovisa minst 70 aktiviteter per år.
Funktionshinderföreningar ska redovisa minst 20 aktiviteter per år.
Föreningens lokaler ska användas minst 10 timmar i veckan.
Godkända kostnader för hyrd lokal är hyra, uppvärmning, lösöreförsäkring och el.

Fördelningsmodell: Bidraget är 90 procent av kostnaderna, dock högst 600 kr/m2.

Bidragsgrundande medlemmar, antal
15-50
51-100
101-150
151-200
201-250
251-300
301-350
351-400
401-450
451-

Bidragsyta, m2
50
90
110
130
150
170
190
210
250
300

Stöd till samlingslokaler
Klubbstugor och hembygdsgårdar har traditionellt utnyttjats av traktens invånare. Att många kan
mötas under ett och samma tak under enkla former är viktigt för alla.
Syfte
Att ge föreningar utan egen lokal möjlighet att tillfällig hyra ändamålsenliga lokaler och samtidigt
ge bygdegårdsföreningar med egna hembygdsgårdar incitament för att hyra ut dessa.
Målgrupp
Föreningar som har bidragsberättigad verksamhet och som inte är behov av egna lokaler.
Villkor:
•
•

Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven.
Lokalen ska vara godkänd av Fritids- och folkhälsoförvaltningen och ligga i Borås Stad.
Med allmän samlingslokal avses lokal som godkänts av Fritids- och folkhälsonämnden, se
förteckning nedan, och hyr ut till minst tre bidragsberättigade föreningar/år. Lokalen ska
kunna disponeras för förenings- och studieverksamhet, och vara utrustad så att den med
små ommöbleringar kan användas för olika verksamheter.

•

Bidragsberättigade är verksamheter som riktar sig till Borås Stads invånare och som
bedrivs av förening eller studieförbund som är godkänd av Fritids- och
folkhälsoförvaltningen.

•

Kursverksamhet med avgift för varje gång är inte bidragsberättigad, inte heller
verksamhet som har till syfte att ge ekonomiskt överskott. Verksamhet som syftar till
ekonomiskt överskott kan dock vara bidragsberättigad om den anordnas högst två gånger
per år. Bidragsberättigad verksamhet gäller kl. 08.00-23.00. Övrig tid debiteras hela
lokalkostnaden hyresgästen.

•

Godkända lokaler är: Hemgården, Folkets park Dalsjöfors, Gingri bygdegårdsförening,
Rångedala bygdegårdsförening, Seglora bygdegårdsförening, DHR:s lokaler på
Ribbingsgården samt Parkhallen. Ytterligare objekt kan tillfälligt läggas till om särskilda
skäl föreligger.

Fördelningsmodell
Kommunen betalar 80 procent av hyran till lokalägaren, dock högst 1 500 kr per tillfälle.
Resterande 20 procent debiteras hyresgästen, undantaget Parkhallen där bidraget betalas direkt till
föreningen.

Driftbidrag till egna lokaler
Klubbstugor och föreningshus har vuxit fram och bidragit till att samhällen har haft
samlingsplatser för många ändamål.
Syfte
Att ge föreningar med egna klubbstugor ett bidrag till drift och mindre underhåll av befintliga
klubbstugor.
Målgrupp
Bidragsberättigade föreningar som har egna klubbstugor.
Villkor
• Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven.
• Lokalen ska vara godkänd av Fritids- och folkhälsoförvaltningen och ligga i Borås Stad.
• Lokalen skall kunna hyras ut i rimlig omfattning till andra föreningar.
• Föreningar med aktivitetsstöd för barn och ungdomsverksamhet ska ha minst 70
aktiviteter per år.
• Etniska föreningar och pensionärsföreningar ska redovisa minst 70 aktiviteter per år.
• Funktionshinder föreningar ska redovisa minst 20 aktiviteter per år.
• Föreningens lokaler ska användas minst 10 timmar i veckan.
• Föreningar måste vara certifierad som Säker och trygg förening.
Fördelningsmodell
Bidrag utgår med ett fast belopp på 300 kronor/m2 enligt tabellen nedan.
Bidragsgrundande medlemmar, antal
15-50
51-100
101-150
151-200
201-250
251-300
301-350
351-400
401-450
451-

Bidragsyta, m2
50
90
110
130
150
170
190
210
250
300

Driftbidrag för föreningsägda anläggningar
Syfte
Att föreningar som driver egna idrotts- och friluftsanläggningar ska ha möjlighet att driva och
underhålla anläggningarna.
Målgrupp
Föreningar som driver egna idrotts- och friluftsanläggningar.
Villkor
• Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven.
• Anläggningen ska vara godkänd av Fritids- och folkhälsoförvaltningen och ligga i Borås
Stad.
• Anläggningen skall kunna hyras ut i rimlig omfattning till andra föreningar.
• Föreningar med aktivitetsstöd för barn och ungdomsverksamhet ska ha minst 70
aktiviteter per år.
Fördelningsmodell
Bidraget betalas ut automatiskt varje år av Fritids- och folkhälsoförvaltningen. För tennishall,
manege och bågskyttehall får man ett grundbidrag på 4 000 kr plus 15 kr/m2, detta gäller även de
lokaler som betecknas som ”Samlingslokaler”, dock ej DHR och Parkhallen. Se mer under
bidraget ”Stöd till samlingslokaler”. För nedanstående utgår ett engångsbelopp varje år enligt
nedan:
Typ av objekt

Bidrag

Typ av objekt

Bidrag

Boulebanor/bana

400 kr

Skyttebanor

2 500 kr

Bågskyttebana (ute)

2 500 kr

Bågskyttebana fält

2 500 kr

Ett extra bidrag till skjutbanor
med tekniska hjälpmedel.
Golfbana/hål

2 500
kr/bana
2 000 kr

Båthamnar

3 000 kr

Gokartbana

8 000 kr

Båtsport/vattenskidanläggning 4 000 kr

Konstsnöspår minst 1 km

20 000 kr

Discgolfbana/hål

400 kr

Motocrossbana

15 000 kr

Elljusspår/km

9 000 kr

Paddock med elbelysning

6 000 kr

Endurobana

3 000 kr

Rallycrossbana

15 000 kr

Fotbollsplan gräs 11-manna

30 000 kr

Tennisbana asfalt

3 000 kr

Fotbollsplan gräs 7-manna

15 000 kr

Tennisbana grus

6 000 kr

Hinderbana/styrketräning

5 000 kr

Tennisbana konstgräs

3 000 kr

Konstgräsplan 11-manna

25 000 kr

Tennisbana paddel

3 000 kr

Stöd till ny, om eller tillbyggnad (Anläggningsbidrag)
Syfte

Bidraget är ett stöd för att göra omfattande ny-, om- eller tillbyggnad av föreningsägd lokal eller
anläggning.

Målgrupp

Alla föreningar som får något kommunalt bidrag kan söka anläggningsbidrag.

Villkor
•

Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven.
• Kompletta ansökningshandlingar ska lämnas till Fritids- och folkhälsoförvaltningen
senast 2 månader innan arbetet kan påbörjas.
• Åtgärden skall vara genomförd senast två år efter beslut.
• Bidrag lämnas inte när totalkostnaden är mindre än 20 000 kr, inte heller till projekt som
har påbörjats före ansökan.
• Kommunen beaktar hur viktig anläggningen är för kommunen och dess föreningsliv.
Föreningens antal medlemmar i bidragsgrundande ålder beaktas också, liksom hur aktiv
föreningen är.
• Eget arbete får räknas med 100 kr/tim.

Fördelningsmodell
Fritids- och folkhälsoförvaltningen beslutar om bidraget.
•
•
•

Bidraget är 40 procent av totalkostnaden, dock högst 120 000 kr
För arbeten omfattandes energibesparande åtgärder lämnas bidrag på 50 %.
Om särskilda skäl föreligger kan både belopp och procentsatser ändras.

Stöd till större nybyggnationer (Anläggningslån)
Syfte

Anläggningslånet ska stödja större ny- eller ombyggnationer av fritidsanläggningar och
verksamhetslokaler som kommunen ser som angelägna.
Målgrupp
Alla föreningar kan söka anläggningslån.

Villkor
• Kompletta ansökningshandlingar ska lämnas till Fritids- och folkhälsoförvaltningen
•
•
•
•
•

•

senast den 31 maj.
Objektet får inte vara påbörjat innan Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige har
beslutat om bidraget.
Bygget ska vara färdigt och redovisat inom två år från bidragsbeslutet.
Föreningen måste opartiskt och i skälig omfattning samt på skäliga villkor upplåta
lokalen/anläggningen till andra brukare.
Eget arbete får räknas med 100 kr/tim.
Om ägandet till anläggningen ändras, eller om användningen upphör och inte ersätts av
annan godtagbar fritidsaktivitet, ska hela lånet återbetalas. Annars löper lånet utan ränta
och amortering i 30 år, varefter det avskrivs.
Kommunen beaktar hur viktig anläggningen är för kommunen och dess föreningsliv.

Kommunen prioriterar ansökningarna enligt följande kriterier:
- Aktivitetsytor för barn och ungdomar.
- Allmänhetens behov av anläggning/lokal.
- Föreningens verksamhet för barn och ungdomar.
- Föreningens möjlighet att driva anläggningen ekonomiskt.
- Nyttjandegrad
- Jämställdhet/Integration
- Föreningens interna behov av anläggningen, liksom storleken i förhållande till antalet
medlemmar.
- Hänsyn tas också till om föreningen fått bidrag från exempelvis Boverket eller
- Riksidrottsförbundet

Fördelningsmodell
•
•

Anläggningslån är 40 procent av kostnaderna, dock högst av Kommunfullmäktige
beslutat belopp.
Fritids- och folkhälsonämnden fattar beslut i augusti och tillskriver KS förslag på vilka
som ska få stöd. Föreningen får besked senast i december samma år.

Stöd till lika rättigheter och möjligheter
Denna kategori gäller stöd som utgår till organisatoriskt arbete för lika rättigheter och möjligheter
i samhället. Lika rättigheter anknyter i detta sammanhang till FN:s allmänna förklaring och
konventioner om människans rätt att inte i något avseende bli diskriminerad. Huvudsakligen
handlar det om målgrupper som bedöms behöva stöd för sin organisation och för sin
verksamhet, då de på olika sätt bidrar till samhällsnyttan. Verksamheten det handlar om är att
göra sociala insatser, påverka och sprida kunskap samt kamratstödsverksamhet.
Bidragsformer; Stöd till sociala insatser och verksamhetsbidrag funktionshinderföreningar.

Stöd till sociala insatser
Syfte

Fritids- och folkhälsoförvaltningens bidrag till sociala föreningar är ett riktat stöd till
verksamheter för kommunens invånare. Föreningarnas verksamheter ska ge förutsättningar för
ett brett utbud av frivilligt socialt arbete i öppna former och till mötesplatser för enskilda
människor och för olika grupper.

Målgrupp

Föreningar som har kamratstödjande verksamhet och som utför socialt arbete.
Verksamheten ska avlasta och vara ett komplement till insatser som görs inom individ- och
familjeomsorgens och/eller socialpsykiatrins ansvarsområden.

Villkor
•
•

Föreningens ska uppfylla de grundläggande kraven (gäller ej kravet på medlemsavgift).
Ansökan ska vara inlämnad till Fritids- och folkhälsoförvaltningen senast den 30
september avseende kommande verksamhetsår. Bidraget söks för ett år i taget.

Fördelningsmodell

Bidragets storlek beslutas varje år av Fritids- och folkhälsonämnden. Kvinnojourens bidrag
baseras på beslut i kommunstyrelsen.

Verksamhetsbidrag funktionshinderföreningar
Syfte
Att stödja föreningar som arbetar för personer med funktionsvariationers rättigheter och
möjligheter i samhället.
Målgrupp
Föreningar vars syfte handlar om att arbeta för personer med funktionsvariationers rättigheter
och möjligheter i samhället.
Villkor
•
•
•
•

Förening ska uppfylla de grundläggande kraven
Varje aktivitet ska bestå av minst fyra deltagare.
Föreningen ska redovisa sina aktiviteter två ggr/år till Fritids- och folkhälsoförvaltningen,
senast 10 januari för höstens verksamhet och senast 10 juli för vårens.
Föreningar som når upp till nedanstående nivåer enligt fördelningsmodellen har rätt till
verksamhetsbidrag.

Fördelningsmodell
Föreningar som redovisar verksamhet enligt kolumnerna nedan beviljas ett verksamhetsbidrag.
Bidraget betalas ut automatiskt två gånger/år och behöver inte aktivt sökas av föreningen.

Nivå
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Antal medlemmar
50
75
125
175
225
275
325
375
425

Antal aktiviteter
50
75
125
175
225
275
325
375
425

Bidrag
15 000 kr
30 000 kr
45 000 kr
60 000 kr
75 000 kr
100 000 kr
125 000 kr
150 000 kr
175 000 kr

Riktade insatser
Riktade insatser är ett bidrag till organisationer i det civila samhället som har beslutats för ett
speciellt ändamål, en speciell insats eller en speciell verksamhet i kommunen. Det kan ha olika
syften, fördelas enligt olika kriterier och är förenat med olika typer av krav när det gäller ansökan,
medfinansiering, redovisning och uppföljning
Bidragsformer; Stöd till nämndens förfogande, Aktiveringsbidrag alt. Inkluderingsbidrag,
orienteringskartor, idéburnas gemensamma organisering, idrottsskola och socialt riktat bidrag.

Riktat bidrag
Det riktade bidraget ger nämnden möjlighet att stödja specifik verksamhet som inte inryms i de
andra reglerna, men som ligger inom nämndens ansvarsområde.

Nämndens förfogande
Syfte
Nämnden kan bevilja ett bidrag till en förening vars ansökan inte stämmer överens med befintliga
stödformer. Nämnden beslutar varje ärende för sig och besluten är inte normgivande.
Målgrupp
Alla föreningar som uppfyller de grundläggande kraven.
Villkor
•

Nämnden beslutar varje ärende för sig och är inte normgivande.

Fördelningsmodell
I nämndens beslut framgår också fördelningsmodell.

Aktiveringsbidrag/inkluderingsbidrag
Detta stöd avser nå personer som ännu inte är delaktiga i föreningslivet. Förhoppningen är att
stärka möjlighet till inflytande och delaktighet för fler boråsare. Samverkan ses som en
framgångsfaktor för att beredda kompetens. De som befinner sig i ett sammanhang och upplever
att de kan vara med och påverka mår också bättre. Bidraget ges som ett tillfälligt stöd.

Syfte
Bidraget syftar till att stödja föreningar att genomföra aktiverande och/eller inkluderande insatser
för grupper av människor som riskerar att hamna i eller redan befinner sig i utanförskap eller
isolering. En prioriterad grupp är äldre ensamma människor. Målsättningen är en ökad mångfald i
föreningarnas ordinarie verksamhet.

Målgrupp
Föreningar som uppfyller de grundläggande kraven.

Villkor
•
•
•
•
•
•
•

Initiativet ska vara nytt och rikta sig till nya målgrupper.
Stödet riktar sig inte till redan föreningsaktiva.
Verksamheten ska vara öppen för alla och tydligt kommunicerad.
Bidraget ska redovisas senast 6 månader efter beslutet meddelats.
Projekt som syftar till samverkan/samarbete prioriteras
Insatserna kan vara del av löpande verksamhet men ska ha ett preciserat mål, ett tydligt
start- och slutdatum samt ha en fastställd budget/kostnadsberäkning.
Ansökan görs löpande under året och söks i förhand.

Fördelningsmodell
Bidrag utgår med max 10 000 kr. Bidrag lämnas inte till summor under 2 000 kr.

Orienteringskartor
Syfte
Att underlätta för föreningarna att underhålla befintliga kartor samt producera nya.
Målgrupp
Föreningar som har orientering som verksamhet
Villkor
•
•
•
•

Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven
Kartan ska finnas med i orienteringsföreningarnas sammanslutning för kartproduktion
Kartan ska vara färdigritad och redovisad senast två år efter beviljad ansökan
Karta som färdigställts med föreningsstöd ska i rimlig omfattning upplåtas till andra
orienteringsföreningar och Borås Stad utan kostnad.

Fördelningsmodell
•

Bidraget är 8 250 kr/km2 för ny-ritning av karta och 4 000 kr/km2 för revidering.

Idéburnas gemensamma organisering
Syfte
I Överenskommelsen framgår bland annat att ”Staden tar tillvara de idéburnas erfarenheter och
särskilda kvaliteter och visar respekt för deras självständighet och oberoende”. Borås Stads
ekonomiska stöd till det civila samhället ska utgå från tillit och följas upp utifrån
Överenskommelsen principer om självständighet och oberoende, dialog, kvalitet, långsiktighet,
öppenhet och insyn. Att föreningar samordnar och organiserar sig är viktigt för att de skall kunna
stödja varandras utveckling. Idéburnas gemensamma organisering är också viktigt för samtalet
med staden.
Målgrupp
De idéburna organisationerna
Villkor
• Undertecknad Överenskommelse med Borås Stad

Fördelningsmodell
Maxbelopp är 10 000 kr och motsvarar stöd till en förstudie kring IOP eller annan driftsform
med Borås Stad.

Socialt riktat stöd till ungdomsverksamhet
Förutsättningarna för att bedriva föreningsaktiviteter skiljer sig mellan olika områden. Det finns
ofta inte samma möjligheter till inkomster och vuxenstöd i områden som definieras som socialt
utsatta områden. Det riktade bidraget skall kompensera och stödja utveckling i föreningar som
verkar i områden som räknas som socialt utsatta.
Syfte
Bidraget ska täcka de extra kostnader som föreningen har utöver vad som är normalt. Exempel
på extra kostnader: information till medlemmar på annat språk, resor till matcher eller tävlingar,
ledarutbildning för föräldrar och i övrigt medel för att främja jämlika förhållanden. Det kan även
vara kostnader för att starta och bedriva verksamhet i socialt utsatta områden.
Målgrupp
Bidraget ska stödja de föreningar som har godkänd verksamhet för barn och ungdomar 7 – 25 år
i socialt utsatta områden som definieras i Borås Stads välfärdsbokslut.
Villkor
• Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven
• Ansökan lämnas till Fritids- och folkhälsoförvaltningen senast 15 november tillsammans
med kostnadsberäkning.
• Föreningen ska motivera varför den bör få bidrag.
• Bidraget avser kommande verksamhetsår.
• Kostnader ska redovisas 15 december bidragsåret.
Fördelningsmodell
•
•

Minimibelopp för bidraget är 10 000 kr, och maxbelopp är 250 000 kr.
Fritids- och Folkhälsonämnden beslutar om bidraget.

Idrottsskola
Föreningar som tar emot Idrottsskola bidrar till att barn får prova idrotter och får en bra start på
ett aktivt liv. Idrottsskolans deltagare är inte medlemmar i föreningen, men föreningen får ändå
tillgodoräkna sig de grupper som besöker dem och få bidrag för dessa tillfällen.
Syfte:
Ge förutsättningar till föreningar att ta emot Idrottsskola
Målgrupp
Idrottsföreningar
Villkor
• Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven.
•

Gruppernas ledare för närvaro i anslutning till tillfället.

Fördelningsmodell
• Förening som tar emot grupp får 450 kr/tillfälle.
•

Bidraget betalas ut två gånger per år.

Stöd till ungas egen organisering
Staden vill stödja ungas egen organisering och initiativ där unga väljer att organisera sig
tillsammans och/eller att göra något tillsammans med andra ungdomar.
Föreningsformen är ett alternativ för de unga som vill organisera sig utifrån en mer formell och
representativ demokrati. Ett annat alternativ för unga är att inte organisera sig i en föreningsform
men ändå bedriva en verksamhet som är öppen för alla. Staden tycker att båda delar är viktigt.
Bidragsformer; Projektpeng och Stöd till politiska ungdomsorganisationer.

Projektpeng
Syfte
Att stödja tillfälliga projekt som genomförs av unga för unga.
Målgrupp
Ungdomsföreningar och privatpersoner (10-25 år) som vill skapa fritids och/eller hälsorelaterade
projekt.
Villkor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ansökan sker löpande och i samverkan med Öppen ungdomsverksamhet.
Att ni som ungdomar är aktiva i planering, genomförande och uppföljning av projektet är
en förutsättning för att söka pengar.
Att er aktivitet riktar sig till flera ungdomar i området. Ju fler som gynnas, desto större
chans att er ansökan blir beviljad.
Ni ska tydligt förklara varför projektet ska genomföras.
Om projektet riktas till en specifik grupp måste ni tydligt motivera varför.
Renodlade nöjesaktiviteter till exempel biobesök, paintball och så vidare som inte kräver
någon större planering eller förarbete kommer inte beviljas.
Projekt som inspirerar till fler ungdomsproducerade aktiviteter i området ser vi som något
positivt.
Syftet med projektet får inte vara att tjäna pengar. Projekt får ha som delaktivitet att samla
in pengar för att bekosta en större öppen aktivitet.
Samma personer/grupp får inte söka för samma projekt igen.
Man kan inte ansöka om nya pengar om man inte lämnat in redovisning av projekt.

Fördelningsmodell
• Varje projekt är unikt och bedöms tillsammans med handledare från Öppen
ungdomsverksamhet. Bidraget är max 3 000 kr

Stöd till politiska ungdomsorganisationer
Syfte
Bidraget ska stimulera ungdomar till ett politiskt engagemang.
Målgrupp
Politiska ungdomsföreningar vars moderpartier finns representerade i Kommunfullmäktige.
Villkor
•
•
•

Föreningarna ska lämna en kort redogörelse över hur tidigare bidrag har använts.
Politiska ungdomsföreningar kan inte söka andra bidrag från Fritids- och
folkhälsonämnden samt Kulturnämnden.
Ansökan ska vara inlämnad före den 31 maj.

Fördelningsmodell
Grundbidrag
• Varje förening som redovisar 10-20 medlemmar mellan 14-25 år erhåller ett grundbidrag
på 0,15 GN.
• Varje förening som redovisar 21-40 medlemmar mellan 14-25 år erhåller ytterligare ett
grundbidrag på 0,15 GN.
Bidrag per fullmäktigemandat
• Förening/krets eller samarbetsorganisation som har minst 40 bidragsberättigade
medlemmar
• Mellan 14-25 år erhåller 0,15 GN per fullmäktigemandat/år, som moderpartiet har i
fullmäktige.
• Även om det finns flera föreningar inom samma riksförbund som uppnår 40
bidragsberättigade medlemmar utbetalas endast ett bidrag per riksförbund.
• GN = 52 141 kr (2015)

Stöd till utveckling av föreningsverksamhet
Staden stödjer folkbildningen. I takt med att samhället förändras behöver även föreningslivet
förändras och utvecklas. Borås Stad erbjuder och stödjer föreningar som certifieras sig till en
Säker och trygg förening.
Bidragsformer; Startbidrag och Stöd till utveckling av Säker och trygg förening.

Startbidrag
Syfte
Startbidraget är avsett att stödja nybildande av förening som enligt Borås Stad klassats som
bidragsgrundad verksamhet.
Villkor
• Uppfylla de grundläggande kraven
• Föreningen ska ha minst 15 bidragsberättigade medlemmar.
• Föreningen kan lämna in ansökan om startbidrag så snart föreningen är bildad och
uppfyller kraven om bidragsgrundad verksamhet.
• Till ansökan ska bifogas: föreningens stadgar, protokoll från första sammanträdet, intyg
att föreningen har eget plus- eller bankgiro, organisationsnummer samt förteckning över
styrelsens medlemmar.
• Beviljat startbidrag innebär inte automatiskt att föreningen är godkänd för alla bidrag från
Borås Stad. När föreningen har redovisat ett års verksamhet avgörs om föreningen ska
omfattas av Borås Stads övriga bidrag.
Fördelningsmodell
Ett engångsbelopp utgår med 5 000 kr.

Stöd till utveckling av föreningar (Säker och trygg förening)
Syfte
Borås Stad stödjer föreningar som certifierat sig enligt konceptet Säker och trygg förening.
Genom certifieringen får föreningarna ett säkerhetstänkande i föreningslivet och på så sätt kan de
minimera risker.

Målgrupp
•

Alla föreningar

Villkor
•
•
•
•
•

Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven
Certifiering sker en gång om året, där fem parametrar följs upp enligt separat bilaga för
Säker och trygg förening.
Ansökan sker på separat blankett och lämnas till Fritids- och folkhälsoförvaltningen när
alla punkter i certifieringsmallen är ifyllda senast den 31 augusti.
Återcertifiering sker vartannat år då senast den 30 september.
Om föreningen inte återcertifierar sig uteblir bidraget.

Fördelningsmodell
Föreningar med egna lokaler får 10 000 kr vid certifieringstillfället och därefter 6 000 kr per år.
Föreningar som hyr lokaler får 7 500 kr vid certifieringstillfället och därefter 4 000 kr per år.
För övriga föreningar som certifierades sig är bidraget 5 000 kr vid certifieringstillfället och
därefter 2 000 kr per år.

Stöd till evenemang
Bidragsformer; Arrangörsbidrag

Arrangörsbidrag
Borås Stad vill uppmuntra föreningar att ta initiativ till att söka och konkurrera om stora och små
arrangemang till staden. Vi har idag ett välvilligt och professionellt föreningsliv som i samarbete
med staden genomfört lyckade evenemang.
Syfte
Med detta stöd ska evenemang på nationell eller internationell nivå kunna genomföras.
Målgrupp
Arrangörsbidrag kan sökas av alla föreningar som får kommunalt bidrag.
Villkor
• Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven.
• Ansökan ska vara Fritids- och folkhälsoförvaltningen tillhanda senast två månader före
evenemanget.
• Beviljat bidrag ska redovisas senast tre månader efter evenemanget.
Bedömningskriterier
En samlad bedömning av attraktionskraft för Borås Stad, publik och antal deltagare samt
nivå/status på evenemanget ligger till grund för bidragsbeslutet. Fritids- och
folkhälsoförvaltningen avgör i varje enskilt fall och beslutet är inte normgivande.

Nya bidragsregler Fritids- och folkhälsonämnden
Förändringar
Den bidragsberättigade åldern för barn- och ungdomsföreningar föreslås ändras från 6-20 år till
7-25 år.
Den bidragsberättigade åldern för Funktionshinderföreningar och etniska föreningar höjs från 6
år till 7 år och ingen övre åldersgräns finns.
Grundbidraget föreslås bli 100 kr/bidragsberättigad medlem för alla föreningar (barn- och
ungdomsföreningar har idag 150 kr/medlem, pensionärer 60 kr/medlem och etniska föreningar
50 kr/medlem). Funktionshinderföreningar påverkas inte då de redan har 100 kr/medlem).
Antalet deltagare för godkänd aktivitet för barn- och ungdomsföreningar ändras från fem till tre.
Aktivitetsstödet sänks från 25 kr till 20 kr/grupp och från 8,50 kr till 7,50 kr/deltagare för att
helheten i förslaget ska inrymmas i nuvarande bidragsram.
Ansökningsperioden för aktivitetsstödet ändras till den 25/2 respektive 25/8 från dagens 15/2
respektive 15/8.
Läxläsning och hemspråksundervisning föreslås inte längre vara bidragsberättigad aktivitet.
Föreningar hänvisas söka statsbidrag istället.
Föreningar med egna klubbstugor/föreningshus föreslås få ett fast driftbidrag på 300 kr/m2
istället för dagens lokalbidrag. Bidragsytan anpassas till antalet medlemmar i bidragsberättigad
ålder enligt tabell 1 (se nedan).
Föreningar som hyr lokaler föreslås få ett lokalbidrag på max 600 kr/m2. (Idag har barn- och
ungdomsföreningar och etniska föreningar 400 kr/m2, funktionshinderföreningar 850 kr/m2.
Pensionärsföreningar som hyr lokaler i Träffpunkt Simonsland har 90 % av kostnaden och några
pensionärsföreningar som förut tillhört de gamla kommundelsförvaltningarna har 100 % bidrag.
Bidragsytan anpassas till antalet medlemmar i bidragsberättigad ålder enligt tabell 1 (se nedan).
De lokaler som idag benämns som samlingslokaler får ett driftstöd på 4 000 kr + 15 kr/m2 varje
år om lokalen uppfyller villkoren för samlingslokal.
Alla lokaler som Borås Stad ger bidrag till ska utnyttjas minst 10 timmar/vecka.
Eget arbete värderas till 100 kr/tim. vid ansökan om anläggningsbidrag eller anläggningslån.
Antalet nivåer i verksamhetsbidraget utökas från nio till 15 enligt tabell 2 (se nedan).
Nytt bidrag; Aktiverings och/eller inkluderingsbidrag
Nytt bidrag; Idéburnas gemensamma organisering
Aktivitetsstöd till föreningar som tar emot Idrottsskolan tas bort, istället höjs grundersättningen
till från 250 kr till 450 kr/tillfälle.
Tillagt i bestämmelserna är Öppen ungdomsverksamhets ”Projektpeng”.
Startbidrag till nybildade godkända föreningar har höjts från 3 000 kr till 5 000 kr.

Tabell 1.

Bidragsgrundande medlemmar, antal
15-50
51-100
101-150
151-200
201-250
251-300
301-350
351-400
401-450
451-

Bidragsyta, m2
50
90
110
130
150
170
190
210
250
300

Tabell 2.
Nivå

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Medlemmar 7-25 år

25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
400
500
600

Aktiviteter

150
200
250
350
450
550
700
850
1 000
1 250
1 400
1 550
1 700
1 850
2 000

Bidrag

10 000 kr
22 500 kr
35 000 kr
50 000 kr
75 000 kr
100 000 kr
125 000 kr
150 000 kr
175 000 kr
200 000 kr
225 000 kr
250 000 kr
300 000 kr
325 000 kr
350 000 kr
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Fritids- och folkhälsonämnden
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Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden,
från och med år 2020
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner förslaget till nya
bidragsbestämmelser och sänder det på remiss till berörda föreningar och
instanser.
Sammanfattning
Fritids- och folkhälsonämnden gav 2017 förvaltningen i uppdrag att se över
nuvarande bidragsbestämmelser för att modernisera och anpassa
bestämmelserna till ett modernt bidragssystem inom nuvarande budget.
Ärendet i sin helhet
Nuvarande bidragssystem bygger på den senaste stora bidragsutredningen som
genomfördes 1996. Sedan dess har man ”lappat och lagat” i takt med
föreningarnas önskemål eller helt enkelt för att systemet varit alltför trögt.
Ambitionsnivån har varit att hitta ett gemensamt bidragsystem som passar över
alla förvaltningar, exempelvis Kulturförvaltningens föreningar och
Stadsledningskansliets bidrag till Lokal utveckling. I nuläget har vi inte nått ända
fram med detta, men ambitionen kvarstår och arbetet kommer fortlöpa under
året.
Förslaget till nytt bidragssystem bygger på ett omvänt tankesätt där vi utgår från
vilket stöd föreningarna är i behov av snarare än vilken föreningskategori man
tillhör. I det sammanhanget har det blivit naturligt att slå samman några bidrag
och utjämna vissa skillnader mellan olika kategorier av föreningar.
Den bidragsberättigade åldern för barn- och ungdomsverksamhet var under
åren 1996-2013 4-20 år. 2013 höjdes den undre åldersgränsen till 6 år, således
blev den nya åldern 6-20 år som är den nuvarande bidragsberättigade åldern. I
det nya bidragssystemet föreslås en ändrad ålder för bidragsberättigad barn- och
ungdomsverksamhet till 7-25 år. Ändringen föreslås dels för att underlätta för
idrottsföreningarna (Riksidrottsförbundets bidragsålder är 7-25 år) men till
största delen för att vi vill påverka föreningarna att inte börja allt för tidigt med
organiserad verksamhet och samtidigt ge incitament för att påverka till ett
längre idrottande, därav den högre åldern 25 år.
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Till följd av de organisationsförändringar som staden gjort (från Kommundelar
till Stadsdelar och nu senast till fackförvaltningar) så har vissa bidrag ärvts av
den senare organisationen. Vid den senaste omorganisationen 2017 följde
således lokalbidragen för pensionärsföreningar med från
Stadsdelsförvaltningarna till Vård- och äldreförvaltningen och vid årsskiftet
2019 till Fritids- och folkhälsoförvaltningen. Under denna period har
Träffpunkt Simonsland, med införandet av lokalbidrag till pensionärsföreningar
i huset, blivit den naturliga mötesplatsen för många av våra
pensionärsorganisationer. Det visar sig nu att lokalstödet till de olika
pensionärsföreningarna ser väldigt olika ut beroende på var i staden man har sin
lokal och det har sin naturliga förklaring i att stadens organisation har
förändrats. Därför föreslås nu att allt lokalstöd likställs oberoende typ av
förening samt lokalens läge.
Beslutsunderlag
1. Missiv – Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, från och med
år 2020
2. Förslag nya bidragsregler 2020
3. Ändringar i korthet
Samverkan
Fritids- och folkhälsoförvaltningen har samverkat med Föreningsrådet i Borås
som representerar civilsamhället, Grundskoleförvaltningen om statsbidrag till
läxläsning och hemspråksundervisning, Vård- och äldreförvaltningen om
lokalbidrag till pensionärsföreningar, Sociala omsorgsnämnden om stöd till
sociala föreningar samt Stadsledningskansliet om medel för Lokal utveckling.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen har också samverkat direkt med
civilsamhället genom föreläsningar och workshops.
Remissförfarandet
Fritids- och folkhälsoförvaltningen kommer att bjuda in till informationsmöten
under remisstiden, i maj och augusti månad, för att informera och svara på
eventuella frågor och konsekvenser av det nya bidragssystemet. Remissvar ska
vara inlämnat senast 31 augusti 2019.
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Stöd till Kulturföreningar
De båda presidierna för Fritids- och folkhälsonämnden och Kulturnämnden är
överens om att stödet till kulturföreningarna, på sikt, bör ingå i motsvarande
bidragssystem, och ges samma förutsättningar som övriga föreningar i Borås.
Arbetet med att anpassa nuvarande stöd till kulturföreningarna till det nya
bidragssystemet kan implementeras till 2021.
Beslutet expedieras till
1. Berörda nämnder och kommunala bolag
2. Föreningar och organisationer i Borås Stad

Håkan Eriksson
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-05-14
Fritids- och
folkhälsonämnden

§ 81

Dnr FOFN 2019-00091 3.6.7.2

Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden,
från och med år 2020
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner förslaget till nya
bidragsbestämmelser och sänder det på remiss till berörda föreningar och
instanser.
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar även att ge förvaltningen i uppdrag att
räkna på hur ett alternativ med bibehållen åldersgräns 6-20 år kan utformas.
Sammanfattning av ärendet
Fritids- och folkhälsonämnden gav 2017 förvaltningen i uppdrag att se över
nuvarande bidragsbestämmelser för att modernisera och anpassa
bestämmelserna till ett modernt bidragssystem inom nuvarande budget.
Beslutsunderlag
Nuvarande bidragssystem bygger på den senaste stora bidragsutredningen som
genomfördes 1996. Sedan dess har man ”lappat och lagat” i takt med
föreningarnas önskemål eller helt enkelt för att systemet varit alltför trögt.
Ambitionsnivån har varit att hitta ett gemensamt bidragsystem som passar över
alla förvaltningar, exempelvis Kulturförvaltningens föreningar och
Stadsledningskansliets bidrag till Lokal utveckling. I nuläget har vi inte nått ända
fram med detta, men ambitionen kvarstår och arbetet kommer fortlöpa under
året.
Förslaget till nytt bidragssystem bygger på ett omvänt tankesätt där vi utgår från
vilket stöd föreningarna är i behov av snarare än vilken föreningskategori man
tillhör. I det sammanhanget har det blivit naturligt att slå samman några bidrag
och utjämna vissa skillnader mellan olika kategorier av föreningar.
Den bidragsberättigade åldern för barn- och ungdomsverksamhet var under
åren 1996-2013 4-20 år. 2013 höjdes den undre åldersgränsen till 6 år, således
blev den nya åldern 6-20 år som är den nuvarande bidragsberättigade åldern. I
det nya bidragssystemet föreslås en ändrad ålder för bidragsberättigad barn- och
ungdomsverksamhet till 7-25 år. Ändringen föreslås dels för att underlätta för
idrottsföreningarna (Riksidrottsförbundets bidragsålder är 7-25 år) men till
största delen för att vi vill påverka föreningarna att inte börja allt för tidigt med
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-05-14
Fritids- och
folkhälsonämnden

organiserad verksamhet och samtidigt ge incitament för att påverka till ett
längre idrottande, därav den högre åldern 25 år.
Till följd av de organisationsförändringar som staden gjort (från Kommundelar
till Stadsdelar och nu senast till fackförvaltningar) så har vissa bidrag ärvts av
den senare organisationen. Vid den senaste omorganisationen 2017 följde
således lokalbidragen för pensionärsföreningar med från
Stadsdelsförvaltningarna till Vård- och äldreförvaltningen och vid årsskiftet
2019 till Fritids- och folkhälsoförvaltningen. Under denna period har
Träffpunkt Simonsland, med införandet av lokalbidrag till pensionärsföreningar
i huset, blivit den naturliga mötesplatsen för många av våra
pensionärsorganisationer. Det visar sig nu att lokalstödet till de olika
pensionärsföreningarna ser väldigt olika ut beroende på var i staden man har sin
lokal och det har sin naturliga förklaring i att stadens organisation har
förändrats. Därför föreslås nu att allt lokalstöd likställs oberoende typ av
förening samt lokalens läge.

Vid protokollet
Johanna Jönsson
Nämndsekreterare

Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Justeras 2019-05-21.
Håkan Eriksson (C)
Ordförande

Christer Lundberg (S)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2019-05-22.
Rätt utdraget intygar:

Johanna Jönsson
Nämndsekreterare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ulrika Kullenberg
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Datum

Instans

2019-08-26

Kulturnämnden
Dnr KUN 2019-00082 3.6.8.25

Yttrande över remiss - Strategi för Borås Stads
friluftsliv
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden tillstyrker remissen Strategi för Borås Stads friluftsliv.
Ärendet i sin helhet
Fritids- och folkhälsonämnden har fått i uppdrag av Kommunfullmäktige att ta
fram en friluftsplan för Borås Stad. Efter dialog med berörda förvaltningar har
behovet av en gemensam strategi, snarare än plan, identifierats. Strategin anger
avgörande vägval för friluftslivet i Borås och avser att ligga till grund för det
fortsatta arbetet.
Borås förtätas som ett resultat av ökad befolkningsmängd och det är viktigt att
bevara värdefull mark som annars tas i anspråk när staden växer. Strategin
syftar till att säkerställa och utveckla befintliga och nya friluftsområden, för
dagens och kommande generationer.
Kulturnämnden ställer sig positiv till strategin och dess inriktningar gällande
ökad tillgänglighet för alla, rätt planering av dessa områden och insatser, vård av
natur och friluftsområden, anpassning av utbud för olika behov med tillämplig
information samt ökad samverkan för spridning av kunskap och förståelse för
ekosystem och natur.
Kulturnämnden är särskilt intresserad av samverkan och utbyte gällande de
områden där kulturförvaltningens kompetensområden bidrar aktivt till att
strategins inriktningar säkerställs och utvecklas för medborgarnas bästa med
fokus på att:




förstärka områdens egenskaper och karaktär utifrån landskapstyper,
kultur- och naturvärden
utveckla befintliga och nya friluftsområden med olika
upplevelsekaraktär
tillsammans utveckla friluftsupplevelser anpassat för barn och unga

Beslutsunderlag
1. Strategi för Borås Stads friluftsliv, Dnr FOFN 2019-00047
2. Borås Stads Strategi för Borås Stads friluftsliv
3. Missiv, Strategi för Borås Stads friluftsliv
Beslutet expedieras till
1. Fritid- och folkhälsoförvaltningen, FF.diarium@boras.se

Kulturnämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kulturkontoret, P A Halls
Terrass 2

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl
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Sara Andersson
Ordförande
Eva-Lotta Franzén
Förvaltningschef

Sida

MISSIV
Datum

2019-05-14

1(3)
Instans

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2019-00047 3.6.8.25

Remiss: Strategi för Borås Stads friluftsliv
Remissinstanser
1. Arbetslivsnämnden
2. Fritids- och folkhälsonämnden
3. Förskolenämnden
4. Grundskolenämnden
5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
6. Individ- och familjeomsorgsnämnden
7. Kulturnämnden
8. Lokalförsörjningsnämnden
9. Miljö- och konsumentnämnden
10. Samhällsbyggnadsnämnden
11. Servicenämnden
12. Sociala omsorgsnämnden
13. Tekniska nämnden
14. Vård- och äldrenämnden
15. Kommunstyrelsen
16. Överförmyndarnämnden
17. AB Bostäder i Borås
18. Borås TME
19. Borås Djurpark
20. Borås Energi och Miljö AB
21. Borås Elnät
22. Borås Parkerings AB
23. Industribyggnader i Borås AB

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress
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24. Fristadbostäder AB
25. Viskaforshem AB
26. AB Toarpshus
27. AB Sandhultsbostäder
28. Borgstena IF
29. Borås Fältrittklubb
30. Borås Gif
31. Borås Skidlöparklubb
32. Bredareds IF
33. Brämhults Ryttarsällskap
34. Dalsjöfors Goif
35. Hestra IF
36. IK Ymer
37. Kakas Ridklubb
38. Rydboholms SK
39. SOK 68 Sandared
40. Tämta Ridklubb
41. Boråskretsen av Scouterna
42. Borgstena Hembygdsförening
43. Bredareds Hembygdsförening
44. Dannike Hembygdsförening
45. Fristads Hembygdsförening
46. Gingri Hembygdsförening
47. Hedareds Byalag
48. Hembygdsförengen Borgstena Framtid

49. Kinnarumma Hembygdsförening
50. Ljushults Hembygdsförening
51. Rångedala Hembygdsförening
52. Sandhults Hembygdsförening
53. Seglora Hembygdsförening
54. Tämta Hembygdsförening
55. Viareds Natur och Hembygdsförening
56. Vänga Hembygdsförening

57. Äspereds Hembygdsförening
58. Borås NSF-scoutkår
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59. Kinnarumma Scoutkår
60. Brämhults Scoutkår
61. Dalsjöfors Scoutkår
62. KFUM/K Scoutkår Borås
63. KFUM/K Scoutkår Fristad
64. S:T Örjans Scoutkår Borås
65. Sandareds Scoutkår
66. Stiftelsen Borås Scoutkår
67. Viskafors Scoutkår
68. Studiefrämjandet Sjuhärad
69. Medborgarskolan
70. Sensus Studieförbund
71. Studieförbundet Vuxenskolan Sjuhärad
72. Friluftsfrämjandet Borås
73. Odenslunds 4H-gård
74. Unga Örnar Borås
Remissvaren ska ha kommit in till Fritids- och folkhälsonämnden senast den
2019-09-30. Remissvaren skickas i elektronisk form till FF.diarium@boras.se
gärna i både word- och pdf-format och med filnamn som innehåller
remissinstansens namn. Ange diarienummer FOFN 2019-00047 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 Fritids- och folkhälsonämnden.
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.
Separata protokollsutdrag skall inte sändas.
Åsa Skytt Jansson
Handläggare
033 357219

• Strategi
Program
Plan
Policy
Riktlinjer
Regler

Borås Stads

Strategi för
Borås Stads friluftsliv

Borås Stads
styrdokument
Aktiverande

strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås
program – verksamheter och metoder i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande

policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav

Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: XXXX
För uppföljning och revidering ansvarar: Fritids- och
folkhälsonämnden
Gäller för: XXXX
Dnr:
Dokumentet gäller till och med: 2023
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Strategi för
Borås Stads friluftsliv
Friluftslivet bidrar till att förbättra folkhälsan och öka förståelsen för naturen. Friluftsoch rekreationsområden kan skapa förutsättningar för att öka den fysiska aktiviteten,
främja socialt deltagande, interaktion mellan människor och mellan människor och natur.
Friluftsområdena ger människor möjlighet att mötas, vilket skapar förutsättningar för
ökad integration och social sammanhållning.
Målet för Sveriges friluftslivspolitik är att stödja människors möjligheter att vistas i naturen
och utöva friluftsliv. Detta sker med allemansrätten som grund. Alla människor ska ha
möjlighet att få naturupplevelser, välbefinnande, social gemenskap och ökad kunskap om
natur och miljö. Friluftslivet är i förändring. Nya former av friluftsaktiviteter uppstår och
nya grupper av människor gör olika val av aktiviteter i sitt umgänge med naturen.
Borås är en växande kommun. Staden förtätas som ett resultat av ökad befolkningsmängd
och därför är det viktigt att bevara värdefull mark som annars tas i anspråk när staden
växer. När staden växer ökar konkurrensen av olika intressen för marken och strategin
syftar därför till att säkerställa och utveckla befintliga och nya friluftsområden, för dagens
och kommande generationer.
Borås har goda förutsättningar för ett varierat och rikt friluftsliv då kommunen består av
varierad natur med olika karaktärer och utgör ett vackert mosaiklandskap med över 1 000
vattenspeglar. Närheten till natur skapar goda förutsättningar för både det vardagliga och
organiserade friluftslivet. Trots närheten till naturen begränsas ibland tillgängligheten på
grund av barriärer, så som järnvägar och vägar.

Borås stads friluftsprogram bygger på de tio nationella friluftsmålen:

Tillgänglig natur för alla
Starkt engagemang och samverkan
Allemansrätten
Tillgång till natur för friluftsliv
Attraktiv tätortsnära natur
Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling
Skyddade områden som resurs för friluftslivet
Ett rikt friluftsliv i skolan
Friluftsliv för god folkhälsa
God kunskap om friluftslivet
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Definition, avgränsning och ansvar
Definitionen av friluftsliv som Borås Stad har valt att utgå från är:
”Vistelse utomhus i natur- eller kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser
utan krav på tävling”. (SFS 2003:133)
Definitionen rymmer ett brett perspektiv av vad friluftsliv är och omfattar på så vis vitt
skilda aktiviteter, även vardagliga aktiviteter och vistelse i den bostadsnära naturen. För
att tillgodose olika behov krävs fysisk planering och bred samverkan avseende utbud.
Aktiviteter som inte är motorbundna ska gynnas. Miljölagen, Terrängkörningslagen och
Sjölagen reglerar organiserad och oorganiserad motortrafik på land och i vatten. Buller och
höga hastigheter stör djurlivet och är därför inte på naturens villkor. Strategin omfattar
hela kommunens geografiska yta, både land och vatten.
För att utveckla friluftslivet i Borås stad behövs en bred samverkan mellan kommunala
nämnder och bolag. Samverkan behöver också ske med andra aktörer som har relevant
kunskap om friluftsliv, så som föreningsliv och andra ideella organisationer. Fritids- och
folkhälsonämnden ansvarar för att följa upp strategin.

Strategiska inriktningar
Inriktningarna anger kommunens strategier för att säkerställa och utveckla tillgången till
ett varierat friluftsliv i olika miljöer.
För att säkerställa tillgången till ett varierat friluftsliv ska Borås stad:
Öka tillgängligheten för alla genom att

•
•
•
•
•

Prioritera aktiviteter som är kostnadsfria.
Prioritera aktiviteter som inte kräver stora mängder utrustning.
Prioritera aktiviteter som kan utövas av många.
Säkerställa tillgången till naturen för kommunens pedagogiska verksamheter.
Samverka med befintliga föreningar och ideella organisationer.

Planera rätt med friluftslivet i fokus genom att

• Säkerställa att hänsyn tas till viktiga natur- och rekreationsområden vid
framtagandet av detaljplaner.

• Identifiera och förvärva strategiskt viktiga områden för friluftsliv.
• Säkerställa att ekosystemtjänster alltid finns med tidigt i planeringen av
bebyggelse och av friluftsområden.
Vårda naturen och friluftsområdena så att

• De är väl skötta utan att städa bort naturvärden.
• De är tillgängliga, attraktiva och användbara utifrån områdets karaktär.
• Områden där många rör sig, exempelvis vid entréer och gångvägar, prioriteras.
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För att utveckla tillgången till ett varierat friluftsliv ska Borås stad:
Anpassa utbudet utifrån olika behov genom att

• Förstärka områdenas egenskaper och karaktär utifrån landskapstyp,
kultur- och naturvärden.

• Utveckla befintliga och nya friluftsområden med olika upplevelsekaraktär
och svårighetsgrad.

• Tillsammans med de pedagogiska verksamheterna utveckla ett friluftsliv
anpassat för barn och unga.
Anpassa informationen genom att

• Erbjuda information på olika språk och till invånare med särskilda behov.
• Ha uppdaterad och gärna digital information på plats och i anslutning till
naturområden och friluftsanläggningar.

• Skapa tydliga entréer, skyltning och hänvisningar på området.
Öka kunskapen om och förståelsen för naturen genom att

• Sprida kunskap om Allemansrätten, biologisk mångfald och ekosystemtjänster.
• Samverka med civilsamhället för att nå fler invånare.
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Postadress 501 80 Borås Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
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Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2019-00047 3.6.8.25

Strategi för Borås Stads friluftsliv
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner Strategi för Borås Stads friluftsliv
och översänder remissen för yttrande till berörda nämnder och bolag.
Sammanfattning
Fritids- och folkhälsonämnden har fått i uppdrag av Kommunfullmäktige att ta
fram en friluftsplan för Borås Stad. Efter dialog med berörda förvaltningar har
behovet av en gemensam strategi, snarare än plan, identifierats. Strategin anger
avgörande vägval för friluftslivet i Borås och avser att ligga till grund för det
fortsatta konkreta arbetet. Fritids- och folkhälsonämnden översänder Strategi
för Borås Stads friluftsliv för yttrande till berörda nämnder och bolag.
Strategin för Borås Stads friluftsliv har arbetats fram i samverkan med Tekniska
förvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljöförvaltningen,
Grundskoleförvaltningen, Strategiska samhällsplaneringsavdelningen, Mark och
exploatering och Fritids- och folkhälsoförvaltningen.
Borås är en växande kommun. Staden förtätas som ett resultat av ökad
befolkningsmängd och därför är det viktigt att bevara värdefull mark som
annars tas i anspråk när staden växer. När staden växer ökar konkurrensen av
olika intressen för marken och strategin syftar därför till att säkerställa och
utveckla befintliga och nya friluftsområden, för dagens och kommande
generationer.
Ärendet i sin helhet
Strategin tar hänsyn till andra styrande dokument i staden, så som Vision 2025,
Översiktsplanen, Grönområdesplanen, Borås stads miljömål, plan för spår och
leder och cykelplanen.
Definitionen av friluftsliv som Borås Stad har valt att utgå från är ”Vistelse
utomhus i natur- eller kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser
utan krav på tävling”. Strategin bygger på de 10 nationella friluftsmålen.
Definitionen rymmer ett brett perspektiv av vad friluftsliv är och omfattar på så
vis vitt skilda aktiviteter, även vardagliga aktiviteter och vistelse i den
bostadsnära naturen. För att tillgodose olika behov krävs fysisk planering och
bred samverkan avseende utbud. Strategin omfattar hela kommunens
geografiska yta, både land och vatten.

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

501 80 Borås

Besöksadress

Sturegatan 38

Hemsida

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad

2(2)

För att utveckla friluftslivet i Borås stad behövs en bred samverkan mellan
kommunala nämnder och bolag. Samverkan behöver också ske med andra
aktörer som har relevant kunskap om friluftsliv, så som föreningsliv och andra
ideella organisationer.
Strategins inriktningar anger kommunens strategier för att säkerställa och
utveckla tillgången till ett varierat friluftsliv i olika miljöer och för olika
målgrupper. Strategin fokuserar på att:
- Öka tillgängligheten för alla
- Planera rätt med friluftslivet i fokus
- Vårda naturen och friluftsområdena
- Anpassa utbudet utifrån olika behov
- Anpassa informationen
- Öka kunskapen om och förståelsen för naturen
Beslutsunderlag
1. Förslag till Strategi för Borås Stads friluftsliv
2. Missiv
Beslutet expedieras till
1. Borås Stads nämnder och bolag

Håkan Eriksson
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-05-14
Fritids- och
folkhälsonämnden

§ 77

Dnr FOFN 2019-00047 3.6.8.25

Strategi för Borås Stads friluftsliv
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner Strategi för Borås Stads friluftsliv
och översänder remissen för yttrande till berörda nämnder och bolag.
Sammanfattning av ärendet
Fritids- och folkhälsonämnden har fått i uppdrag av Kommunfullmäktige att ta
fram en friluftsplan för Borås Stad. Efter dialog med berörda förvaltningar har
behovet av en gemensam strategi, snarare än plan, identifierats. Strategin anger
avgörande vägval för friluftslivet i Borås och avser att ligga till grund för det
fortsatta konkreta arbetet. Fritids- och folkhälsonämnden översänder Strategi
för Borås Stads friluftsliv för yttrande till berörda nämnder och bolag.
Strategin för Borås Stads friluftsliv har arbetats fram i samverkan med Tekniska
förvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljöförvaltningen,
Grundskoleförvaltningen, Strategiska samhällsplaneringsavdelningen, Mark och
exploatering och Fritids- och folkhälsoförvaltningen.
Borås är en växande kommun. Staden förtätas som ett resultat av ökad
befolkningsmängd och därför är det viktigt att bevara värdefull mark som
annars tas i anspråk när staden växer. När staden växer ökar konkurrensen av
olika intressen för marken och strategin syftar därför till att säkerställa och
utveckla befintliga och nya friluftsområden, för dagens och kommande
generationer.
Beslutsunderlag
1. Förslag till Strategi för Borås Stads friluftsliv
2. Missiv
Vid protokollet
Johanna Jönsson
Nämndsekreterare

Justerandes signatur

Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-05-14
Fritids- och
folkhälsonämnden

Justeras 2019-05-21.
Håkan Eriksson (C)
Ordförande

Christer Lundberg (S)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2019-05-22.
Rätt utdraget intygar:

Johanna Jönsson
Nämndsekreterare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sida

SKRIVELSE

Catharina Sparre
Handläggare
033 357676

1(2)

Datum

Instans

2019-08-26

Kulturnämnden
Dnr KUN 2019-00068 3.6.1.25

Initiativärende, Borås Stad - värnar om och utvecklar
kulturen
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden beslutar att utreda möjligheten med en app som
”Tidsmaskinen” eller liknande för att skapa olika digitala rundvandringar i
Borås Stad
Ärendet i sin helhet
Borås har utvecklats till en kulturstad med många upplevelser för både invånare
och besökare med skulpturer, street art, konst och teater utöver den långa
textilhistorien.
Ett initiativförslag har inkommit för att göra kulturen mer tillgänglig även
utanför fasta öppettider där man själv kan välja vad man vill se och uppleva
genom en app.
Flertalet kommuner har någon form av app men de flesta hanterar synpunktsoch felanmälan. Ystads kommun har en app som publicerar nyheter och där
pushnotiser kan skickas ut till användare vid extraordinära händelser, t ex
inställda skolskjutsar vintertid.
De kommuner som har en upplevelse app är bland andra Helsingborg med
”Guide Helsingborg” som hjälper till och guidar dig i staden, på utställningar, i
parker och bland sevärdheter med ljud, bild och video. Flera kommuner i Skåne
har ”Tidsmaskinen” som är utvecklad av Lunds Universitet. Det är en GPSbaserad applikation med rundvandringar längs en tänkt slinga eller tur/retur
guidningar med vibration. Den sköts av olika hembygdsföreningar som lägger
in sitt material i appen. Man har nu gått ett steg vidare och utvecklat Shuttle
utifrån ”Tidsmaskinen”. Det är en personlig guide som fungerar såväl inomhus
som utomhus, t ex i ett museum, en park eller på en stadsvandring. Ytterligare
ett exempel är Framtid Fristad som har fyllt sin app med text, bild, ljud och
frågor. I appen finns 14 offentliga konstverk som med olika uttryck och i olika
material berikar Fristad konstnärligt.
Fördelen med en app är att man själv kan avgöra var och när man vill utforska
ett område utan att vara beroende av guider eller öppettider. Dock krävs det att
innehållet är både uppdaterat och relevant.

Kulturnämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kulturkontoret, P A Halls
Terrass 2

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad
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I initiativärendet föreslås följande:

Att kulturförvaltningen utreder möjligheten att för Borås Stad införa en
app (t ex ”Tidsmaskinen”) för att på ett lämpligt sätt kunna göra
rundvandringar i centrum av staden.

Att, när utredningen genomförs, denna tar hänsyn till samtliga delar av
Borås Stad

Att verka för att Kulturförvaltningen fortsatt ska ha uppdraget att
vidmakthålla och utveckla denna metod, för att synliggöra och informera
allmänheten i Borås Stad om de kulturella värden som är tillgängliga.
I Borås stad finns idag appen ”MyBoras” som främst riktar sig till ungdomar.
Här finns information om mötesplatser, evenemangskalender mm och under
Intressen ligger information om Bibliotek, Kulturskola, Museer, Pussel samt
Simhallar och badplatser.
Om en ny app ska införas i Borås Stad bör man utreda hur andra kommuner
gjort och vad användarna anser om appen. Några frågeställningar är; Hur och
av vem används appen? Vilka resurser krävs för att underhålla den? Vem kan
lägga in information i appen? Vem säkerställer kvalitet på innehållet? Vilka
kostnader uppskattas för att informera och marknadsföra appen?
Om den även ska vara tillgänglig för olika kulturföreningar, museer och andra
aktörer bör dessa ansvara för sitt innehåll och att korrekt information
publiceras och fortsätter att publiceras, annars riskerar det att bli en inaktuell
information eller bristande innehåll.
Beslutsunderlag
1. Initiativärende. Borås Stad - värnar om och utvecklar kulturen 2019-05-06
Beslutet expedieras till
1. M och KD i Kulturnämnden
2. Blocksekreterare, M och KD i Borås Stad
3. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se

Sara Andersson
Ordförande
Eva-Lotta Franzén
Förvaltningschef

INITIATIVÄRENDE
2019-05-13

Borås Stad – värnar om och utvecklar kulturen.
Borås stad har under flera år utvecklats starkt, även inom kulturen, vilket har
uppmärksammats - såväl internationellt som nationellt.
På mode- och textilmässor världen över är Borås en välkänd stad, och ett gott
rykte är grundmurat sedan decennier tillbaka.
Välkänd är också Borås målmedvetna satsning på teater, konst, skulpturer och
Street Art.
Under hela året har vi även fasta guidningar till våra olika kulturetablissemang,
och under vår, sommar och höst utökar vi med ett brett utbud av guidningar
utomhus. Till dessa fordras det en stor stab av personal, och dessa måste
genomföras vid fast angivna tider.
Lunds Universitet har utvecklat en app (”Tidsmaskinen”), i vilken man kan lägga in
egna rundvandringar digitalt. Den har även använts med stor framgång i ett
flertal andra kommuner i Skåne, och har i dagarna införts i Fristad genom
”Framtid Fristad” försorg. Ett förnämligt initiativ, som manar till efterföljd.
I appen lyssnar man på information om de skulpturer och väggmålningar som
ingår i just den rundvandringen som man har valt. Det kan bli fler rundvandringar
om man delar upp området i olika delområden.
En av fördelarna med appen är att intresserade själva kan välja tid och område
för rundvandringen och att den kan användas hur många gånger som helst.
En annan fördel är att man inte behöver vara beroende av någon guide.
Kulturnämnden föreslås besluta:
- Att kulturförvaltningen utreder möjligheten att för Borås Stad införa en
app (t ex ”Tidsmaskinen”) för att på ett lämpligt sätt kunna göra
rundvandringar i centrum av staden.
- Att, när utredningen genomförs, denna tar hänsyn till samtliga delar av
Borås Stad, d v s att de delar av kommunen (bl a Fristad) som kan inordnas
i samma app, samtidigt inordnas i lämplig form.
- Att verka för att Kulturförvaltningen fortsatt ska ha uppdraget att
vidmakthålla och utveckla denna metod, för att synliggöra och informera
allmänheten i Borås Stad om de kulturella värden som är tillgängliga.
För Moderaterna och Kristdemokraterna
Lotta Löfgren Hjelm (M)
Marie Jöreteg (M)
Falco Güldenpfennig (KD)

Sida

SKRIVELSE

1(1)

Datum

Instans

2019-08-26

Kulturnämnden
Dnr KUN 2018-00015 3.1.2.25

Ulrika Kullenberg
Handläggare
033 358952

Yttrande över Borås Stads riktlinjer för trädvårdsarbete.
Samrådshandling
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden tillstyrker förslaget till Riktlinjer för trädvårdsarbete i Borås
Stad.
Sammanfattning
Kulturförvaltningen ser positivt på förslaget till Riktlinjer för trädvårdsarbete i
Borås Stad.
Ärendet i sin helhet
Med förslaget till riktlinjer för trädvårdsarbete ska stadsnära träd i Borås Stad
skyddas och bevaras. Beståndet ska också ges förutsättningar att förbli vitalt
och säkert.
I riktlinjerna betonas särskilt att karaktäristiska träd och trädmiljöer samt träd i
historiska kulturmiljöer ska skyddas. Trädens betydelse för kulturmiljöer är ofta
av stor vikt och Kulturförvaltningen ser mycket positivt på att detta framhålls i
riktlinjerna.
Beslutsunderlag
1. Samråd 2 Borås Stads riktlinjer för trädvårdsarbete, 2019-06-27
2. Riktlinjer för trädvårdsarbete i Borås Stad
3. Missiv, Borås Stads riktlinjer för trädvårdsarbete, 2019-06-27
Beslutet expedieras till
1. Tekniska nämnden, tek.diarium@boras.se

Sara Andersson
Ordförande
Eva-Lotta Franzén
Förvaltningschef

Kulturnämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kulturkontoret, P A Halls
Terrass 2

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

MISSIV
Datum

2019-06-27
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Instans

Tekniska nämnden
Dnr TEN 2019-00377 3.3.5.0

Samråd 2: Borås Stads Riktlinjer för trädvårdsarbete
Samrådsinstanser
1. Kommunstyrelsen
2. Fritids- och folkhälsonämnden
3. Kulturnämnden
4. Lokalförsörjningsnämnden
5. Miljö- och konsumentnämnden
6. Samhällsbyggnadsnämnden
7. Servicenämnden
8. Borås Energi och Miljö AB
9. Borås Elnät AB
10. Borås Kommuns Parkerings AB
11. Borås Djurpark AB
12. AB Bostäder i Borås
13. Fristadbostäder AB
14. AB Toarpshus
15. AB Sandhultsbostäder
16. Viskaforshem AB
17. Industribyggnader i Borås AB
Yttrandena ska ha kommit in till Tekniska nämnden senast den 2019-09-15.
Yttrandena skickas i elektronisk form till TEK.diarium@boras.se
Ange diarienummer TEN 2019-00377 och samrådsinstansens namn i
ämnesraden på e-postmeddelandet.
Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna
kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av yttranden som
ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Tekniska nämnden.
Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade
ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda

Tekniska nämnden
Postadress

501 80 Borås

Besöksadress

Kungsgatan 57

Hemsida

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad
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yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med
nämndens/styrelsens beslut.
Separata protokollsutdrag skall inte sändas.
Anton Spets
Handläggare
033 357422

Strategi
Program
Plan
Policy
• Riktlinjer
Regler

Borås Stads

Riktlinjer för
trädvårdsarbete

Borås Stads
styrdokument
Aktiverande

strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås
program – verksamheter och metoder i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande

policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav

Fastställd av: Kommunfullmäktige
Datum: XX 2019
Revideras av: Tekniska nämnden
Gäller för: Kommunstyrelsen, Fritids- och folkhälsonämnden, Kulturnämnden,
Lokalförsörjningsnämnden, Miljö- och konsumentnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Servicenämnden, Tekniska nämnden, Borås Energi och Miljö AB,
Borås Elnät AB, Borås kommuns Parkerings AB, Borås Djurpark AB, AB Bostäder i
Borås, Fristadbostäder AB, AB Sandhultsbostäder, AB Toarpshus, Viskaforshem
AB, Industribyggnader i Borås AB
Gäller till och med: 2023
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Riktlinjer för trädvårds
arbete i Borås Stad
Borås Stad bör verka för att beståndet av urbana träd och stadsnära trädmiljöer i
kommunen bevaras samt ges förutsättningar för att förbli vitala och säkra.

Betydelsefulla urbana träd och stadsnära trädmiljöer
Solitära träd och trädmiljöer bör bevaras då de har stora biologiska, estetiska, historiska
och arkitektoniska värden. De har också ekonomiska och pedagogiska värden. Med varje
enskilt äldre och större träd som går förlorat försvinner dessa värden. Således är skyddet
på individnivå viktigt och bör respekteras av alla aktörer inom kommunen.
Borås Stad bör verka för att karaktäristiska träd och trädmiljöer samt träd i historiska
kulturmiljöer och träd med biologisk betydelse skyddas. Det innebär att vid exploatering
och detaljplanering skyddas värdefulla befintliga träd och trädmiljöer genom kartläggning,
tydliga skydds- och buffertzoner under byggnationstiden samt för- och efterbesiktning.
Exempel trädmiljöer är:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Almarna vid Hemgården, Allégatan
Skogstallarna i och omkring stadsdelarna Byttorp och Tullen
Flertalet olika sorters alm i stadsdelen Norrby
Ekarna i och omkring Ollonstupet i stadsdelen Trandared och Hulta
Björkarna i och omkring stadsdelen Sjöbo
Askallén genom orten Bredared
Stora torgets trädarkader med glanslind
Bok- och tallbeståndet i Annelundsparken
Skogstallarna i serviceorten Fristad
Skogsalmarna på kvarteret Svanen

Exempel solitära karaktäristiska träd är:
•
•
•
•

Lönnen vid Anna Lindhs park
Eken vid Alingsåsvägen
Almen i Sinnenas park
Tallen vid Ramnavallen

Trädens behov av livsrum bör beaktas vid detaljplanering
och projektering
Träd bör beredas tillräckligt med fredat utrymme för att få en god tillväxt samt nå naturlig
slutstorlek för sin art. För det krävs utrymme enligt branschstandard både ovan och under
mark.

Skydd av träd vid markanvändning ovan och under jord
Vid nyttjande av kommunens mark, till exempel markarbeten, evenemang eller
uppställning avsätts tillräckligt med utrymme så att träd inom området ej påverkas. Med
tillräckligt utrymme menas trädets dropzon + 2 meter i en cirkel runt trädets stam, enligt
branschstandard. På så vis skyddas trädets rötter, stam samt krona från oavsiktlig påverkan.
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Vikten av att träds vitalitet säkerställs och vid behov
förbättras
Borås Stads trädvårdsarbete bör ske med miljöhänsyn och med metoder som främjar
trädens hälsa på lång sikt, samt upprätthålla säkerheten för människor och egendom.
Gröna ytor där träd kan erbjudas goda livsrum ska i största möjliga mån bibehållas samt
där det ges möjlighet även utökas.

Kompensationsåtgärder
Negativa konsekvenser på befintligt trädbestånd bör uppvägas med kompensationsåtgärder.
Ekologisk kompensation kan till exempel ske genom skötselåtgärder, återplantering,
restaurering av skadade miljöer eller långsiktigt skydda naturområden som tidigare saknar
skydd.

Verka för ökad kunskap om träd
Borås Stad bör verka för ökad kunskap och ett ökat intresse för träd och deras positiva
inverkan på stadsmiljön i form av ekosystemtjänster. En ökad förståelse för träd och dess
värde innebär i förlängningen att färre träd skadas och fälls i samband med exploatering,
byggnation samt vid större evenemang.
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Postadress 501 80 Borås Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
Telefon 033-35 70 00 e-post boras.stad@boras.se Webbplats boras.se
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SKRIVELSE

1(1)

Datum

Instans

2019-06-27

Tekniska nämnden
Dnr TEN 2019-00377 3.3.5.0

Anton Spets
Handläggare
033 35 74 22

Samråd 2 för Borås Stads Riktlinjer för trädvårdsarbete
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar att skicka omarbetat förslag på Borås Stads
Riktlinjer för trädvårdsarbete på samråd 2 till berörda nämnder och styrelser
enligt bifogat missiv.
Ärendet i sin helhet
Tekniska nämnden har efter Marie Fridéns (M) motion: TRÄD i en vacker stad,
fått i uppdrag av Kommunfullmäktige att ansvara för att styrdokument om träd
tas fram i enlighet med motionens intentioner.
Tekniska nämnden har tagit fram Riktlinjer för trädvårdsarbete och sänt ut
dessa på samråd enligt Tekniska nämndens beslut 2017-12-21. De synpunkter
som inkom under samrådet har beaktats.
Då samtliga berörda nämnder och styrelser inte fått tillfälle att yttra sig skickar
Tekniska nämnden det omarbetade förslaget på samråd 2 till samtliga berörda
nämnder och styrelser.
Beslutsunderlag
1. Förslag till Borås Stads Riktlinjer för trädvårdsarbete
2. Missiv
Beslutet expedieras till
1. Berörda nämnder och styrelser i Borås Stad

Jan Idehed
Ordförande
Gunnar Isackson
Förvaltningschef

Tekniska nämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kungsgatan 57

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl
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Ulrika Kullenberg
Handläggare
033 357676
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Datum

Instans

2019-08-26

Kulturnämnden
Dnr KUN 2018-00059 3.1.1.2

Yttrande över detaljplan för Tullen, Triangeln 8 med
flera, Tullastugan, Borås Stad. Granskningshandling
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden tillstyrker förslaget till detaljplan för Tullen, Triangeln 8 med
flera, Tullastugan, Borås Stad och vidhåller tidigare framförda synpunkter på
detaljplaneförslaget.
Ärendet i sin helhet
Kulturnämnden tillstyrkte planförslaget 2018-05-21, inga förändringar har
tillkommit i granskningshandlingen varför Kulturnämnden tillstyrker
densamma. Kulturnämnden ser mycket positivt till förslaget till detaljplan men
vill betona vikten av eventuellt bullerplank utformas på ett sätt som varken
utestänger förbipasserandes möjligheter att uppleva kulturmiljön eller orsakar
ogynnsamt mikroklimat längs med husfasaden.
Beslutsunderlag
1. Kulturnämndens beslut § 90 2018-05-21
2. Underrättelse till granskning för detaljplan för Tullen, Triangeln 8 m.fl.,
Tullastugan, Borås Stad
3. Inbjudan till samråd för detaljplan för Tullen, Triangeln 8 m.fl.,
Tullastugan, Borås Stad

Beslutet expedieras till
1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se, dnr BN2017-1230.

Sara Andersson
Ordförande
Eva-Lotta Franzén
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GRNASKNING
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§ SBN 2019–000170
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Underrättelse till granskning för detaljplan för Tullen, Triangeln
8 m.fl., Tullastugan, Borås Stad
Hej!
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad gör just nu en detaljplan, som finns ute på granskning. Du får den här
inbjudan för att vi vill veta vad du tycker. Granskningstiden pågår 7 juni - 7 juli.

Syfte och område
Detaljplanens syfte är föreslå hur den befintliga Tullastugan och de
tillhörande ekonomibyggnaderna ska användas i framtiden på
lämpligaste sätt, samt att reglera skydds- och varsamhetsbestämmelser.
Detta för att kunna bevara deras kulturhistoriska värde. Syftet är också
att göra det möjligt att ge byggrätt inom de bakomliggande fastigheterna
för bostäder som med varsamhet ska anpassas till den befintliga miljön.
Området ligger utmed Göteborgsvägen, intill Tullarondellen.
Planområdets storlek är cirka 2700 kvadratmeter. Marken i området ägs
av Borås Stad. Området är inte detaljplanelagt sedan tidigare.

Planen har tidigare varit på samråd. De synpunkter som har kommit
in finns sammanställda i en samrådsredogörelse, som du kan ta del
av i slutet av planbeskrivningen.

Ta del av handlingarna
Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga på vår webb: boras.se/detaljplan under ”Planer öppna
för synpunkter”, och i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du kommer så att ansvarig
handläggare kan ta emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, skickar vi handlingarna
till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Har du synpunkter på detaljplanen?
Skicka synpunkter/remissvar senast den 7 juli via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange planens
diarienummer (BN2017-1230), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill gärna ha
synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem. Det går även att skicka
synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås.
Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna
synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella
hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan
granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.

Kontaktuppgifter för mer information
Planarkitekt Zilka Cosic, tel: 033-35 85 96, e-post: zilka.cosic@boras.se
Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tel: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se
Hälsningar från
Samhällsbyggnadsnämnden, 2019-06-07

Dp

Detaljplan för Tullen,
Triangeln 8 m.fl. (Tullastugan)
Granskning

BN 2017-1230

Sammanfattning
Detaljplanens syfte är föreslå hur den befintliga Tullastugan
och de tillhörande ekonomibyggnaderna ska användas i
framtiden på lämpligaste sätt, samt att reglera skydds- och
varsamhetsbestämmelser. Detta för att kunna bevara deras
kulturhistoriska värde. Syftet är också att göra det möjligt
att ge byggrätt inom de bakomliggande fastigheterna för
bostäder som med varsamhet ska anpassas till den befintliga
miljön. Tullastugan är ett av stadens bästa exempel på
utkastsbebyggelse från slutet av 1800-talet. Tullastugan idag
är i dåligt skick och är i stort behov av upprustning.
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Planbeskrivning
Detaljplan för Tullen, Triangeln 8 m.fl. , Tullastugan, Borås Stad, upprättad den 20 maj 2019.

1. Inledning
Planens syfte

Detaljplanens syfte är föreslå hur den befintliga Tullastugan
och de tillhörande ekonomibyggnaderna ska användas i
framtiden på lämpligaste sätt, samt att reglera skydds- och
varsamhetsbestämmelser. Detta för att kunna bevara deras
kulturhistoriska värde. Syftet är också att göra det möjligt
att ge byggrätt inom de bakomliggande fastigheterna för
bostäder som med varsamhet ska anpassas till den befintliga
miljön.

Planområde

Området ligger utmed Göteborgsvägen, intill Tullarondellen.
Planområdets storlek är ca 2700 kvm. Marken i området ägs
av Borås Stad.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-09-27 i beslut
§232 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
upprätta detaljplan för Tullen Triangeln 8 m.fl.
Den 23 mars 2018 beslutade planchefen via delegation från
Samhällsbyggnadsnämnden att sända ut detaljplanen på
samråd (§ Pl 2018-000005). Samrådet ägde rum den 26 mars
– 30 april 2018. Inkomna synpunkter finns sammanställda i
en samrådsredogörelse.

Preliminär tidplan
Samråd		
Granskning
Antagande
Laga kraft

1 kvartalet 2018
2 kvartalet 2019
3 kvartalet 2019
3 kvartalet 2019

Gällande detaljplan

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

Kommunala beslut

2. Bebyggelse

Området är inte detaljplanelagt sedan tidigare.

Borås Stad köpte fastigheterna Triangeln 8, 9 och 10 efter
beslut i Kommunstyrelsen 2008-06-16. Avsikten var att
bevara Tullastugan som var i dåligt skick.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-06-12 i beslut §319 att ge
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan
Tullen, Triangeln 8 som inkluderar skyddsbestämmelser
för Tullastugan med eventuell byggrätt för bakomliggande
fastigheter.

Bebyggelsestruktur

Fastigheten ligger i kanten av ett småskaligt bostadsområde
där den är omringad av terränganpassade enbostadshus och
flerbostadshus uppförda i 1 till 2 våningar med inredd vind.
Husen i området är byggda i olika perioder under 1900-talet
och har därför varierande stilar och materialval.

Planområde Triangeln 8 m.fl.
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Strax norr om fastigheten övergår bostadsbebyggelsen i kuperad skogsmark. Nära intill fastigheten löper Göteborgsvägen
som tidigare var infartsväg till staden från väster. På andra
sidan Göteborgsvägen, ligger ett verksamhetsområde med
byggnader utförda i varierande stilar i 1-2 våningar.

Ny bebyggelse

Planförslaget går ut på att möjliggöra en byggrätt för
bostadsändamål på bakomliggande fastigheterna. Byggrätten
som tillkommer tillåter byggande av parhus eller kedjehus i
max två våningar med sadeltak. I och med att bakomliggande
fastigheter har en kuperad terräng ska den nya bebyggelsen
anpassas efter den.

Stadsbild och gestaltning

På grund av de kulturhistoriska värden som finns på platsen
idag är det viktigt att den nya bebyggelsen samspelar med den
befintliga Tullastugan. Därför måste den nya bebyggelsen ta
hänsyn till Tullastugans utformning och materialval.
Som inspiration i utförande av den nya bebyggelsen kan de
danska husen på Hestra vara förebild.

Tullastugans uthus

Historik och kulturmiljöer

Nuvarande bebyggelse tillhörande fastigheterna Triangeln 8
och 9 utgörs av den så kallade Tullastugan och två mindre
ekonomibyggnader i form av en jordkällare och ett uthus.
Bostadshuset är uppfört år 1834 och fastigheten ägdes då
av Fläskjums Wägbolag som tros vara de som står bakom
uppförandet.
Byggnaden har fått namnet Tullastugan då dess ursprungliga
funktion var att inrymma Katrinebergs vägtull, troligtvis
är det även detta namn som senare gett stadsdelen namnet
Tullen.
Tullastugans jordkällare

Tullastugan
DETALJPLAN
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Tullastugans baksida

Tullastugans detaljer - framdörr
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Tullastugans detaljer - fönster
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Tullverksamheten avvecklades omkring år 1873 varefter
fastigheten köptes av målare Johan Emil Lönnqvist och
byggnaden blev efter det till bostad. Tills det att stadsdelen
Tullen planlades på 1950-talet så låg fastigheten Triangeln
8 och 9 tillsammans med Tullastugan utanför stadsplanerat
område.

genom sin placering i staden och i samverkan med den
senare tillkomna bebyggelsen även ett kontinuitetsvärde
då den är en del av stadens utveckling.

Tullastuga dokumenterades i samband med en kulturhistorisk
bebyggelseinventering som genomfördes av Älvsborgs
länsmuseum på uppdrag av Borås kommun mellan åren
1996-1998. Inventeringen blev grunden till Borås kommuns
kulturmiljöprogram som upprättades år 2000 och där Tullastugan med tillhörande ekonomibyggnader finns utpekat som
kulturhistoriskt värdefullt.

Offentlig och kommersiell service

Tullastugan är en av de bästa representanterna för stadens
utkantsbebyggelse uppförd under 1800-talet och kan
därför tillmätas ett högt kulturhistoriskt värde. Detta värde
förstärks av stugans välbevarade detaljer och karaktär samt
att denna byggnadstyp är mycket sällsynt i Borås. Byggnaden
tillmäts därför ett högt dokumentvärde både ur ett byggnadsoch samhällshistoriskt perspektiv.

Tillgänglighet

Bostäder

Planförslaget innebär att ca 3 nya bostäder kan skapas.

Inom en radie av 1 km från planområdet finns det 5
förskolor av vilka Hällegårdens förskola är närmast med
ca 600 meters avstånd. Närmsta grundskola är Hestra
Midgårdskolan med årskurs F-6 som ligger ca 700 meter
från planområdet. Kommersiell service finns inom en
kilometer på Byttorps torg där mataffär och bageri finns.

Planområdet är relativt platt i södra delen där Tullastugan
och dess komplementbyggnader är lokaliserade men
har en mer kuperad terräng i den norra delen. För att
underlätta tillgängligheten samt skydda skyddsvärda träd
på fastigheten görs anläggning med fördel på de ytor som
är mer plana.

Tullastugan är ett gott exempel på sin tids byggande och
tillsammans med ekonomibyggnaderna och omgivningen
bedöms den ha ett miljöskapande värde. Tullastugan tillmäts

Illustration på hur tillkommande byggnad.
DETALJPLAN
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3. Gator och trafik
Gatunät

Infrastrukturen runt området är utbyggd och planområdet
nås från Göteborgsvägen. Hastigheten på gatan är 50 km/h,
vilket gäller generellt i Borås centrala stadsdelar.

Gångtrafik

Stadsdelen Tullen kopplas samman med ett nät av gångvägar,
som underlättar framkomligheten i den relativt kuperade
stadsdelen. Längs alla större vägar i området finns trottoarer
som möts av utbyggda gång- och cykelvägar som leder till
målpunkter i Borås.
Ett populärt gångstråk som sträcker sig norr om planområdet
har en gemensam koppling med de omkringliggande fastigheterna till Göteborgsvägen. Denna koppling får inte täppas
till eller skymmas.

Biltrafik och bilparkering

Planområdet ligger intill Tullarondellen, i korsningen mellan
Göteborgsvägen och Fjällgatan. Med bil når man planområdet från Göteborgsvägen. Anordning av parkeringsplatser ska
ske på kvartersmark.
Området har god tillgänglighet med kollektivtrafik och
cykelförbindelse i riktning mot Borås centrum. Planområdet
har därmed mycket goda förutsättningar för att de boende
ska välja andra färdmedel än bil vilket talar för att det är
positivt med förtätning med bostäder i aktuellt läge.
CYKELVÄG

I ÅVS Noden Borås tas hänsyn till en övergripande befolkningstillväxt i olika delar av staden och således ingår den
tillväxt som det aktuella planområdet genererar. Ytterligare
trafikutredning bedöms inte vara nödvändig.

Cykeltrafik och cykelparkering

I området är det möjligt att ta sig fram med cykel. Cykelvägen
går söder om planområdet längs Göteborgsvägen och leder
in mot centrum förbi vackra kultur- och naturmiljöer som
Ramnasjön. Cykelväg finns även tillgänglig norr om planområdet, där man passerar Kolbränningen med vacker miljö.
Cykelparkering ska lösas inom kvartersmarken.

Kollektivtrafik

Planområdet har ett bra kollektivtrafikläge. Inom en radie
av 100 meter finns en busshållplats för både stadsbussar och
regionsbussar som avgår som tätast varje kvart. På lång sikt
finns det möjlighet att utveckla kollektivtrafiken i området.

Angöring och utfarter

Ett utfartsförbud införs i planområdets som angränsar till
Tullarondellen och där sikten är skymd och därmed inte
anses vara säker nog. In- och utfart kommer att ske via
befintlig infart.

Riksintressen

Inga riksintressen berörs.

CYKELVÄG

PLANOMRÅDESGRÄNS
CYKELVÄG

REGIONBUSLINJE
BUSSHÅLLPLATS

Busskarta och GC-vägar kring Triangeln 8 m.fl.
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4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för
vatten och avlopp.

ker den småskaliga upplevelsen. Kommunens intention är
att delar av träden ska sparas som en del i utemiljön för att
bevara den sammanhängande grönstruktur som återfinns
inom angränsande fastigheter.

Dagvatten

Inom fastigheten finns skyddsvärda träd som markerats ut på
kartan, vilket inkluderar en ek, ett äppelträd och en ask.

Värme

Det finns också tre stycken tallar i norra delen av området
som inte är markerade som skyddsvärda men som är återkommande karaktärsträd som återfinns på flera ställen inom
stadsdelarna Tullen.

Ingen förbindelsepunkt avseende dagvatten upprättas för
fastigheten. Dagvatten måste tas om hand inne på fastigheten
genom infiltration.

I närområdet finns tillgång till fjärrvärme.

El, tele och fiber

Området kommer att anslutas till el och teleledningar.

Avfall

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

5. Mark
Natur och vegetation

Grönområdesplan

Grönområdesplanen är ett vägledande dokument för samverkan av stadens grönområden och förtätning av bebyggelse.
Grönområden har en stor betydelse för människors fysiska
och psykiska hälsa men även för växt och djurlivets spridningskorridorer och passager.
Grönområdesplanen har klassificerat Borås värdefulla
naturområden enligt en fyrgradig skala. Området kring sjön
Kolbränningen som ligger norr om planområdet har utpekats
som klass II-mycket högt värde.
Inom planområdet finns en koppling till ett gångstråk som
leder från Göteborgsvägen till dessa naturområden. Det är
därför viktigt att denna koppling ej täpps till eller skyms.

På tomten kring Tullstugan finns varierande buskar och
fruktträd som bidrar till en trädgårdskaraktär vilket förstär-

Tullastugans utemiljö
DETALJPLAN
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Lek och rekreation

Den närmsta lekplatsen är Arkturus som ligger ca 450 meter
från planområdet. Planområdet ligger i nära anknytning till
Kolarskogen och Byttorpssjön. Här finns flera rekreationsvärden i form av promenadstråk, fiske-, bad- och grillplatser
samt skog med mycket höga naturvärden.

Skyddad natur

Inom planområdet finns det tre skyddsvärda träd. Ett av
dem är ett äppelträd som ligger närheten av Tullastugan och
som bidrar med småskalighet till utemiljön. Det andra är en
ek som ligger i norra delen av planområdet och det tredje
skyddsvärda trädet är en hamlad ask som ligger på gränsen
mellan fastigheten Triangeln 8 och Göteborgsvägen.
För att inte skada trädens vitalitet ska skyddsavstånd till
trädets droppzon hållas. Med droppzon menas ett område
kring trädet som skyddar trädens rötter vid arbeten (helst
fysiskt skydd) och där man inte gräver, kör med tunga
fordon, har upplag eller uppställningsplats för fordon etc.
Träden har markerats på plankartan och skyddas med en
planbestämmelse (n) som kräver marklov vid åtgärder som
berör trädet och dess rotsystem.

Fornlämningar och kulturminnen

Några kända fornlämningar finns inte inom planområdet.
Tullastugan och dess ekonomibyggnader är minnesbärande
för hela stadsdelens historia och är goda exempel på stadens
tidiga utkantsbebyggelse. Genom rivningsförbud och varsamhetsbestämmelser kan de identitetsbärande byggnaderna
skyddas och bevaras för framtiden.

Äppleträd - ett utav träden som är skyddade.

Geoteknik och Radon

Enligt översiktlig inventering utgör marken normalriskområde vad avser radon.

6. Vatten
Översvämningsrisk

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

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.

Miljökvalitetsnormerna för grund- och ytvatten bedöms inte
påverkas negativt av föreslagen användning i planen.

Hamlad ask - ett utav träden som är skyddade.
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8. Störningar på platsen
Buller

Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en målsättningsnorm. I förordningen skriver regeringen: det ska eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på
människors hälsa. Normen följs när strävan är att undvika
skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller.
Planområdet i dagsläget är utsatt för buller från Göteborgsvägen som är en trafikerad väg. Därför har en bullerutredning
tagits fram (Gärdhagen Akustik AB 2018-02-20). Med hjälp
av utredningen visas förslag på hur området kan bebyggas så
att risken för att människor blir störda av buller minimeras.
För tillkommande hus på bakomliggande fastigheter kan
bullerklaven vid fasaden för bostäder, som PBL anger, lösas
genom att bygga genomgående bostäder. På det sättet kan
rum med en tyst sida mot norr skapas utan att behöva ha ett
störningsskydd.
När det gäller bullernivåerna vid fasaden för Tullastugan
uppfyller de visserligen riktlinjer för trafikbuller vid bostad i
förordningen utan några åtgärder. Om åtgärder ska tillämpas
för att sänka bullernivåerna vid fasaden kan ett bullerplank
anläggas. Eftersom området har ett kulturhistoriskt värde har
bullerplankets utformning reglerats i plankartan. Det finns
möjlighet att tillämpa ytterligare åtgärder på insidan av huset.
För kontorsändamål behöver inga externa åtgärder tillämpas.

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.

Luftkvalitet

För att undvika att människor andas in skadliga halter av
luftföroreningar har Regeringen utfärdat en förordning med
miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, luftkvalitetsförordningen (2010:477). Normerna syftar till att skydda
människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs
genom vårt medlemskap i EU.
Luftvårdsförbundet Luft i Väst utför kontinuerliga luftföroreningsmätningar av PM10 (partiklar) och NO2 i Kungsgatan i centrala Borås. Mätningarna har de senaste fem åren
visat att miljökvalitetsnormen för partiklar inte överskrids
och inte heller miljömålet. Gällande kvävedioxid överskrids
miljömålet vissa år, men inte miljökvalitetsnormerna.
Göteborgsvägen har inte ett slutet rum såsom Kungsgatan
och är inte lika mycket trafikerad. Därför bedöms området
troligtvis inte ha höga luftföroreningshalter. Topografi och
bebyggelse påverkar inte halterna negativt. Därmed behöver
åtgärder inte vidtas.

Ekvivalent bullernivå utan bullerskydd.

Vy över Göteborgsvägen vid Tullastugan.
DETALJPLAN
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PLANKARTA
Grundkarta

Mätklass II
Koordinatsystem plan: SWEREF 99 13 30
Höjdsystem: RH 2000

n

Grundkarta inom planområdet
Upprättad 2018-03-08

10

Fastighetsredovisning
Upprättad 2018-03-08

N

9

e1 50, q1,
f1, k4,5
BC1K1

6

8
7

Lr

q1,2, k1,2,3

ILLUSTRATIONSKARTA

10

192,4

191,3

193,5

186,49

9

6

8
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PLANBESTÄMMELSER

2

TRIANGELN

GRÄNSER

Plangräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK

Kvartersmark

3

5

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning saknas gäller
bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning och utformning är tillåten.

B

Bostäder (parhus eller kedjehus) som med varsamhet ska anpassas till
platsens kulturhistoriska värde.

BC1K1

Bostäder, samlingslokal och kontor med möjlighet för mindre
hantverksförsäljning.

GATA

Gata.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER
Begränsningar av markens bebyggande
Byggnad får inte uppföras.
Marken får förses med komplementbyggnader som ska utformas med
hänsyn till huvudbyggnaden och ekonomibyggnadernas karaktär med en
maximal byggnadshöjd 3,5 meter.
g

Marken ska vara tillgänglig för en gemensamhetsanläggning för trafik.

Mark och vegetation
n

Träd ska bevaras.

Utfartsförbud
Körbar utfart får inte anordnas.

Utnyttjandegrad/ fastighetsindelning
e1

Största byggnadsarea i m2 inom egenskapsgränsen.

Utformning
0,0

14
13

00-00

f1

Högsta byggnadshöjd i meter.
Byggnad ska utformas med takvinkel inom angivet intervall.
Ny bebyggelse ska utformas i trä och med hänsyn till huvudbyggnadens
(Tullastugans) karaktär.

f2

Bebyggelsen ska terränganpassas.

f3

Plank och staket ska utformas i trä och med hänsyn till huvudbyggnadens
(Tullastugans) karaktär. Plank eller staket som placeras vid gränsen mot
vägen ska utföras med en max höjd av 1,5 meter så att den inte skymmer
huset helt.

Rivningsförbud och skyddsbestämmelser

Illustrationkartans beteckningar
Befintligt hus

q1

Befintliga byggnader får inte rivas.

q2

Ursprungliga ytterdörrar och fönstersnickerier ska bevaras.
Tilläggsisolering och kompletterande isolerglas får endast tillföras på
insidan.

Varsamhetsbestämmelser
k1

Nybyggnation

TRIANGELN
5

3

Garage/Carport
Träd

Grundkartans beteckningar
Fastighetsgräns
Servitutsgräns
0:00 / 0:000

Fastighetsbeteckning
Byggnader, fasadlinjer redovisade
Byggnader, takens begränsningslinjer redovisade

194,7

Fasadmaterial ska vara stående locklistpanel i trä, likt ursprungligt.
Utvändig tilläggsisolering är inte tillåten. Underhåll ska ske med faluröd
slamfärg.

k2

Taktäckning ska vara rött enkupigt lertegel.

k3

Sockel utformas och underhålls med natursten likt befintlig.

k4

Fönstersnickerier och dörrar utformas likt ursprungliga i trä. Nya
fönsteröppningar och portar ska anpassas och utformas med hänsyn till
byggnadens särdrag och ursprungliga funktion.

k5

Jordkällare ska utformas i natursten likt ursprunglig. Dörrar ska vara av
trä.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år från den dagen planen vunnit laga kraft.

Väg

Utökad lovplikt

Rutnätspunkt
Slänt

Bygglov krävs för åtgärder som berörs av varsamhets- och/eller skyddsbestämmelser.
För dessa åtgärder tas ingen bygglovsavgift ut.

Stig

Marklov krävs för åtgärder som berör alla skyddsvärda trädet och dess rotsystem.

Mur
Staket
Träd

INFORMATION

Planavgift debiteras vid bygglov

Detaljplan för Tullen

Granskningshandling

Triangeln 8 m.fl.,
Tullastugan

Beslutsdatum
Samråd

Inst

2018-02-15

DEL.

Granskning

2019-05-28

Borås Stad, Västra Götalands län

SBN

Godkännande

Upprättad 2019-05-06

Antagande

Michaela Kleman
Plan- och bygglovschef
Skala 1:000 A1, 1:2000 A3
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Laga kraft

Zilka Cosic
Planarkitekt
50

100 m

BN 2017-1230

Tullastugans utemiljö utan bullerplank.

Tullastugans utemiljö med bullerplank.
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Vy över Tullastugan utan bullerplank.

Vy över Tullastugan med bullerplank.
DETALJPLAN
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9. Planbestämmelser
Kvartersmark

Kvartersmarken har tilldelats bestämmelsen B vilket innebär
att marken får användas för bostadsändamål. Del av planområdet kring Tullstugan har också tilldelats bestämmelserna
C1 som tillåter samlingslokal och K1 som tillåter kontor för
mindre hantverksförsäljning.

k3 reglerar utformning av husets sockel. Med bestämmelsen
k4 regleras utformning av nya öppningar som kan tillkomma
på den befintliga ekonomibyggnaden som i dagsläget bara
har en dörr medan bestämmelsen k5 reglerar materialval av
jordkällaren.

Byggnadernas utformning och begränsningar av markens
bebyggelse har reglerats med egenskapsbestämmelser inom
egenskapsgränsen. En del av marken är markerad med
prickar vilket betyder att byggnad inte får uppföras på den
delen av marken. På del av marken som är markerad med
kryss tillåts utbyggnad av endast uthus och komplement
byggnader som ska utformas med hänsyn till Tullastugans
karaktär.
Tillkommande husen ska anpassas till terrängen.

Bestämmelsen g markerar den del av marken som är avsedd
för att vara tillgänglig för en gemensamhetsanläggning för
trafik. Det betyder att den delen av marken ska vara tillgänglig för omkringliggande fastigheter att använda som in- och
utfart. För att säkerställa en bra trafiklösning är det reglerat
att in- och utfart får ske bara på den delen av vägen. Resten
av gränsen mellan planområdet och vägen är markerad med
ett utfartsförbud.
Inom planområdet finns tre träd markerade med n. Dessa
träd är skyddsvärda och får inte tas bort utan marklov.
Med bestämmelsen e1 regleras största byggnadsarea inom
egenskapsgränsen. Byggnadsareans storlek är inskriven i
plankartan bredvid bestämmelsen e1.

Plats för en gemensamhetsanläggning.
Plats för en gemensamhetsanläggning.

Byggnadernas utformning är reglerad med bestämmelsen
högsta byggnadshöjd och bestämmelsen byggnad ska utformas med
takvinkel inom angiven intervall. Eftersom planområdet har en
kulturhistoriskt värdefull miljö är det reglerat, med bestämmelsen f, att tillkommande byggnader och eventuellt plank
eller staket ska utformas i trä och med hänsyn till befintliga
byggnader (Tullastugan).
Tullastugan och dess tillhörande komplementbyggnader har
ett stort kulturhistoriskt värde och därför har ett rivningsförbud lagts till med bestämmelsen q1. Med bestämmelsen
q2 skyddas Tullastugans ursprungliga detaljer. Den anger att
byggnadens ursprungliga ytterdörrar och fönstersnickerier
ska bevaras och att tilläggsisolering samt kompletterande
isolerglas får endast tillföras på insidan.
Genom varsamhetsbestämmelser regleras byggnadens
utformning. Detaljer som är reglerade med varsamhetsbestämmelser får bytas ut mot nya som är utformade enligt
bestämmelserna. Med bestämmelsen k1 regleras byggnadens
fasad, dess materialval och färg samt placering av tilläggsisolering. Bestämmelsen k 2 reglerar takets materialval medan
16

Gångstråket mot Kolbränningen får ej täppas till.
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

10. Övergripande beslut

11. Konsekvenser

Vision 2025

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

Hösten 2012 antogs ”Borås 2025” av Kommunfullmäktige
som ett underlag för kommunens vision- och översiktsplanarbete. Visionen består av sju strategiska målområden och varje
målområde har flera stycken strategier. Följande strategi berör
denna detaljplan:
»»

Vi behåller och utvecklar de natur- och kulturvärden
som finns i Borås.

Översiktlig planering

Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhällsbyggnadsmål och spelregler för hållbar utveckling. Följande
spelregler är relevantas för detaljplanen:
»»

Bostäder ska ha nära till grönområden av hög kvalitet.

»»

Skydda bebyggelse med kulturhistoriskt bevarandevärde
mot åtgärder som påverkar området negativt.

»»

Ta hänsyn till lokal tradition samt stads- och landskapsbild vid placering och utformning av bebyggelse.

»»

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

De samhällsbyggnadsmål som är relevanta för detaljplaneförslaget är:
»»

God arkitektur och estetisk kvalitet samt trygga,
tillgängliga och vackra utemiljöer i samspel med
identitet och historia

Miljömål

Behovsbedömning

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan
har gjorts. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte behövs.

12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning

Fastighetsägaren ansvarar för samtliga åtgärder, utförande
och kostnader gällande byggnads- och anläggningsarbeten
inom kvartersmark. Det innefattar byggnationer med tillhörande anläggningar och anslutningar, parkering samt in- och
utfart till området.
Borås Energi och Miljö AB ansvarar för utbyggnad av
allmänna anläggningar avseende vatten och spillvatten.
Fastighetsägaren ansvarar för utbyggnaden av densamma
inom kvartersmark samt framtida drift och underhåll. Se
rubrik 4. Teknisk försörjning.
Borås Elnät AB ansvarar för utbyggnad av allmänna anläggningar till förbindelsepunkt vid tomtgräns. Fastighetsägaren
ansvarar för utbyggnad samt framtida underhåll av allmänna
anläggningar för el inom kvartersmark. Se rubrik 4. Teknisk
försörjning.
För utbyggnad av fiber ansvarar den fiberleverantör som
fastighetsägaren tecknar avtal med. Se rubrik 4. Teknisk
försörjning.

Borås Stad verkar för att skapa en bra stadsmiljö genom målet
Hållbar samhällsplanering. Denna detaljplan bidrar till att målet
uppnås då den innebär utbyggnad av hus i träd och upprustning av det befintliga samt skydd för värdefulla träd.

Avtal

De nationella miljömålen God bebyggd miljö och Frisk luft med
tillhörande delmål innebär att ny bebyggelse i första hand
ska placeras för anslutning till fjärrvärme och med goda
förutsättningar för kollektivtrafik. Planen främjar hushållning av mark och resurser och möjliggör bebyggelse i ett
kollektivtrafiknära läge.

Ledningar

Planen bevarar äldre bebyggelse och skydda kulturhistoriskt
arv värnar Borås Stads identitet. Kulturminneslagens
inledande bestämmelser slår fast att ”det är en nationell
angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö”.
Högre kunskap om värdefulla kulturmiljöer i form av äldre
bebyggelse kan stärka Borås Stads identitet.

DETALJPLAN

När detaljplanen vunnit laga kraft ska markanvisningstävling
ske. De avtal som kan komma bli aktuella därefter är markanvisningsavtal, exploateringsavtal samt köpeavtal.

Följande ledningsägare har ledningar inom eller i nära anslutning till planområdet:
»»

Borås Stad, gatubelysning

»»

Borås Energi och Miljö AB, fjärrvärme, vatten och
avlopp

»»

Borås Elnät AB, el

»»

Splitvision, fiber

»»

Skanova, tele
17

Vid kommande anläggnings- och byggnadsarbeten skall utföraren i god tid kontakta berörda ledningsägare för utsättning.
Ytterligare ledningar, okända av Borås Stad, som berörs av
detaljplanen kan finnas. Detta ligger på utförararens ansvar
att undersöka.

13. Administrativa frågor

Fastighetsrättsliga frågor

Handläggning

Fastighetsägare
Detaljplanen omfattar fastigheten Borås Triangeln 4 som är
en privatägd fastighet, samt fastigheterna Borås Triangeln 8,
9, 10 och 11 som ägs av Borås Stad.
Gemensamhetsanläggning
En gemensamhetsanläggning kan bildas för att säkerhetsställa en gemensam in- och utfart för fastigheterna Triangeln 4,
8, 9, 10, 11 och 12. Triangeln 12 ligger utanför planområdet.
Fastighetskonsekvenser Triangeln 4
Fastigheten Triangeln 4 får del i den gemensamhetsanläggning som bildas för att säkerhetsställa in- och utfart.

Genomförandetid

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

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

Planavgift

Planavgift enligt taxa tas ut vid prövning av lovärenden.

Planunderlag

Följande Utredningar utgör underlag för detaljplanen:
Fastighetskonsekvenser Triangeln 8, 9, 10 och 11
Byggrätt för bostäder (B) tillskapas inom kvartersmarken för
Triangeln 10.
Fastigheterna Triangeln 8, 9, 10, 11 kan genom fastighetsreglering bilda en eller flera fastigheter i framtiden.
Fastigheterna Triangeln 8, 9, 10 och 11 får del i den gemensamhetsanläggning som bildas för att säkerhetsställa in- och
utfart.

Ekonomi

Samtliga åtgärder inom kvartersmark bekostas av fastighetsägaren. Det innebär samtliga utredningar, tillstånd och
utbyggnader av tekniska anläggningar samt byggnader.
Detaljplanen tillskapar ny byggrätt för bostäder (B) inom
kvartersmark för Triangeln 10, vilket ökar fastighetens
marknadsvärde.

»»

Bullerutredning (Gärdhagen Akustik AB, 2018-02-20).

Medverkande tjänstepersoner

Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbyggnadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med
representanter från kommunala förvaltningar.
Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman		
Plan- och bygglovschef		

Zilka Cosic
Planarkitekt

Stadsledningskansliet - Mark och exploatering

Jenny Pagmén
Mark- och exploateringsingenjör

Vad gäller eventuellt upprättande av servitut och eventuell
ansökan om förrättning enligt ledningsrättslagen är detta
något som respektive huvudman ansvarar för och bekostar.
Borås Energi och Miljö AB (BEM) får kostnader för
framdragning till tomtgräns/omläggning av vatten och
spillvatten.
Borås Energi & Miljö AB får intäkter genom anslutningsavgifter då den nya fastigheten inom planområdet ansluts till
det allmänna va-nätet.

Plankostnader

Planavgift debiteras vid bygglov.
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DETALJPLAN
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Samrådsredogörelse
Detaljplan för Tullen, Triangeln 8 m.fl., Borås Stad, upprättad den 20 maj 2019.

Sammanfattning
Samråd enligt PBL 5:11 avseende planförslag upprättat den
9 mars 2018 har ägt rum under tiden 26 mars 2018 – 30
april 2018 och har annonserats i Borås Tidning den 28 mars
2018. Berörda markägare har underrättats med brev till
granskningen. Under samråds har detaljplanen varit anslagen
i Stadshuset. Handlingarna har även varit tillgängliga på
kommunens hemsida
15 remissinstanser och 2 sakägare har skickat in yttranden
under samrådstiden.
Yttrandena har lett till att detaljplanen har reviderats på några
punkter, vilket framgår av kommentarerna till respektive
yttrande och sammanfattningen nedan. Planens innehåll
vad avser markanvändning och principer är i allt väsentligt
bibehållet.

Ändringar i planförslaget

Granskningshandlingen innebär efter revideringsförfarande
följande ändringar jämfört med samrådshandlingen:

1. Yttranden från remisspart

21

S1 Kommunstyrelsen	

21

S2 Länsstyrelsen	

21

S3 Trafikverket	

21

S4 Tekniska nämnden

21

S5 Borås Energi och Miljö	

21

S6 Borås Elnät	

21

S7 Lantmäterimyndigheten

21

S8 Förskolenämnden	

22

S9 Kulturnämnden	

22

S10 Polismyndigheten

22

S11 Sociala omsorgsnämnden			

22

S12 Naturskyddsföreningen 			

22

S13 Skanova					

22

S14 Västtrafik. 

22

S15 Miljö- och konsumentnämnden 

22

2. Yttranden från sakägare

22

S16 Fastighetsägare till Triangeln 4 

23

S17 Fastighetsägare till Triangeln 5 		

23

Beslutsförslag

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta:
»»

»»

På plankartan har en justering av användningsgränsen
gjorts på fastigheten Triangeln 10. Därmed också
ändring på prick- och kryssmarken.

»»

att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen samt

»»

att skicka ut detaljplanen på granskning

En användningsbestämmelse som tillåter samlingslokal
på fastigheten Triangeln 8 och 9 har lagts till.

»»

Planbestämmelser avseende exploateringsgraden på
fastigheten Triangeln 10 har justerats till 250 istället för
270.

»»

Ändring i planbeskrivningen har gjorts under stycket
”Ny bebyggelse” och ”Bostäder” på sidan 5 och 7
där man beskriver vad man får bygga och hur många
bostäder det tillför.

»»

Förtydligande i genomförandebeskrivningen har gjorts
under stycket ”Fstighetsrättliga frågor” för att tillgodose lantmäteriets synpunkter.

Handläggning

Borås Stad köpte fastigheterna Triangeln 8, 9 och 10 efter
beslut i Kommunstyrelsen 2008-06-16. Avsikten var att
bevara Tullastugan som var i dåligt skick.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-06-12 i beslut §319 att ge
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan
Tullen, Triangeln 8 som inkluderar skyddsbestämmelser
för Tullastugan med eventuell byggrätt för bakomliggande
fastigheter.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-09-27 i beslut
§232 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
upprätta detaljplan för Tullen Triangeln 8 m.fl.
Den 23 mars 2018 beslutade planchefen via delegation från
Samhällsbyggnadsnämnden att sända ut detaljplanen på
samråd (§ Pl 2018-000005). Samrådet ägde rum den 26 mars
– 30 april 2018. Inkomna synpunkter finns sammanställda i
denna samrådsredogörelse.
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1. Yttranden från remisspart
S1 Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår att möjlighet till föreningsliv bör
säkerställas i planen. Kommunstyrelsen tillstyrker i övrigt
planförslaget.

Kommentar

En bestämmelse som tillåter föreningsliv har lagts till.

S2 Länsstyrelsen

S7 Lantmäterimyndigheten

För utfartsfrågan i området reserveras ett ”g-område”
enligt plankartan. Under rubriken fastighetsrättsliga frågor
i planbeskrivningen anges vidare att ”gemensamhetsanläggning bildas”, som om detta är något som sker per automatik
i och med att planen vunnit laga kraft. Här bör redovisas att
gemensamhetsanläggning kan bildas efter det att ansökan
inlämnats till och prövats av lantmäterimyndigheten. Redovisningen av vilka fastigheter som är tänkta att ingå i gemensamhetsanläggningen är också vilseledande eftersom även
den prövningen görs i samband med lantmäteriförrättningen.

Länsstyrelsen har inget att erinra mot föreslagen detaljplan.

S3 Trafikverket

Detaljplanen ligger inom utredningsområdet för Götalandsbanan, framtida höghastighetsbana mellan Stockholm
och Göteborg. Planerings- och utredningsarbete pågår för
närvarande av de olika delsträckorna.
Den aktuella detaljplanen ligger inom en av de korridorer
som kan bli aktuell för järnvägens sträckning mellan
Göteborg och Borås, den mörkgröna korridoren. Den som
planerar åtgärder här bör informera sig om planeringsläget
för den framtida järnvägen, för att kunna ta ställning till
förutsättningarna för genomförande av den planerade
åtgärden. Vi rekommenderar er alltså att hålla er uppdaterade
om läget för planeringen av höghastighetsbanan.
Trafikverket har i övrigt inget att erinra mot planförslaget
och ser fram emot fortsatt deltagande i ärendet.

Kommentar
Noterat.

S4 Tekniska nämnden

Beträffande kommande fastighetsbildning beskrivs att de
berörda fastigheterna kan ombildas genom fastighetsreglering, men det finns heller inget i planförslaget som hindrar
att avstyckning sker från Triangeln 10.
Inom det utfartsskaft som för närvarande betjänar Triangeln
10 ges enligt planförslaget möjlighet att uppföra komplementbyggnader. Här borde även redovisas en yta som, efter
att planförslaget antagits, kan fungera som utfart för Triangeln 10 fram till reservatet för gemensamhetsanläggning.
Förslagsvis i form av prickad mark.
På plankartan redovisas tre träd, vilka enligt egenskapsbestämmelsen ”n” ska skyddas. Under administrativa bestämmelser anges vidare att ”marklov krävs för åtgärder som
berör trädet och dess rotsystem.” Här bör anges antingen
vilket av de tre träden som avses, eller om bestämmelsen ska
gälla samtliga tre träd.

Kommentar

Planbeskrivningen har uppdaterats under rubriken fastighetsrättsliga frågor.

Tekniska nämnden tillstyrker förslaget till detaljplan.

S5 Borås Energi och Miljö

Första stycket under rubriken Dagvatten ska tas bort.

Kommentar

Planbeskrivningen har uppdaterats.

S6 Borås Elnät
Elnät
Ingen erinran.

Stadsnät
Borås Stadsnät har ledningar som finns i anslutning till
planområdet. Dessa beaktas vid exploatering av området.
Möjlighet finns att ansluta planområdet till Stadsnätet.
I övrigt ingen erinran

DETALJPLAN

Hur utfarten från fastigheten Triangeln 10 ska se ut beror på
hur fastighetsindelningen ombildas. Under den processen ska
man se till att alla nya fastigheter har möjlighet till en rimlig
utfart.
Administrativa bestämmelsen för skyddsvärda träd i plankartan har uppdaterats.

S8 Förskolenämnden

Förskolenämnden tillstyrker detaljplan för Tullen, Triangeln
8 m.fl., Tullastugan, Borås Stad men vill påpeka följande;
I planbeskrivningen för detaljplanen under Offentlig service
så står det att den närmaste förskolan är Tullagårdens
förskola. Tullagårdens förskola kommer att avvecklas under
2018.

21

Kommentar

Planbeskrivningen har uppdaterats.

Framgår inte av planen hur vibrationer från trafiken påverkar
befintlig och eventuell ny bebyggelse.

S9 Kulturnämnden

Kommentar

Kulturnämnden tillstyrker förslaget till detaljplan för Tullen,
Triangeln 8 med flera, Tullastugan, Borås Stad.

S10 Polismyndigheten

Polisområdet har tagit del av detaljplanen.
Vid planering och byggnation av bostäder är det viktigt att
ha ett brottsförebyggande perspektiv. Bostadsinbrott hör
till de mest integritetsbrotten av alla och är ett brott som
får förebyggas på många sätt. Där kommer de grundläggande möjligheterna in för att ta hänsyn till detta redan vid
planeringen. Det är också så att inbrottsstölder i bilar och
olika former av trafikolyckor är vanligt förekommande både
nationellt och lokalt. Det är också viktigt att ha ett brottsförebyggande perspektiv för verksamheter som påverkas av en
ny detaljplan även i de fall dessa inte direkt ingår. Det gäller
t.ex. möjligheter till fritidsverksamhet, eventuella lekplatser,
närliggande fritidsområden, parkeringsplatser, gator/vägar
och gång- och cykelbanor i anslutning till området, som alla
ingår och påverkas av detaljplanen.
I övrigt har polisområdet ingen erinran.

Kommentar
Noterat.

S11 Sociala omsorgsnämnden

Sociala omsorgsnämnden avstår från yttrande om detaljplan
för Tullen, Triangeln 8 m.fl., Tullastugan, Borås Stad, då det
inte berör nämndens verksamhet.

S12 Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen i Borås har tagit del av detaljplanen
och lämnar följande yttrande.
Med upprustning av befintligt boningshus och övriga
byggnader bevaras områdets kulturhistoriska värde bäst
genom att göra någon form av kulturreservat. Härigenom
kan tomtmarken och dess skyddsvärda träd också bevaras
och området utvecklas. Om bebyggelse sker enligt detaljplanens intensioner är det mycket viktigt att de skyddsvärda
träden enligt planen bevaras. Troligen finns ytterligare träd
och buskar värda att bevara. Kritiskt är att träden och dess
rötter skadas under byggtiden. Tänkt exploatör måste därför
informeras hur schaktning vid de skyddsvärda träden ska
utföras för att inte dessa skadas.
Bullerskärmar utefter Göteborgsvägen ifrågasätts då dessa
skapar ett instängt läge, speciellt för befintligt boningshus.
Finns andra lösningar?
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Området är mycket bullerutsatt och för att Tullastugan ska
kunna användas måste det finnas möjlighet att skapa en
hälsosam miljö för folk som rör sig i området vilket i detta
fall kan bara ske med en bullerskärm.
Det är inte aktuellt att göra en vibrationsutredning i detta
område i och med att det ligger lång ifrån stora vägar och
järnvägen.

S13 Skanova

Skanova AB har tagit del av rubricerat ärende och vill
meddela att det ej finns något att invända mot planförslaget.

S14 Västtrafik

Västtrafik har tagit del av Detaljplan för Tullen, Triangeln 8
m.fl., Tullastugan, Borås Stad och vi har inga synpunkter på
planen.

S15 Miljö- och konsumentnämnden

Inom planområdet finns en koppling till ett gångstråk som
leder från Göteborgsvägen till naturområdet kring sjön
Kolbränningen norr om planområdet. Området har utpekats
som klass Il-mycket högt värde. Det är därför viktigt att
denna koppling ej täpps till eller skyms.
Det är också värdefullt att träden skyddas som markerats ut
på plankartan.
Beteckningen B i västra delen av planområdet borde tas bort
och endast ha beteckningen g för gemensamhetsanläggning.
En planbestämmelse om störningsskydd för buller ska skrivas
in i planbestämmelserna, samt att gällande riktvärden för
buller ska klaras inklusive uteplatser och dess ljudnivåer.
I direktanslutning till Tullastugans norra fasad finns
beteckningen f1 som tillåter ev. utbyggnad. Där är det viktigt
att säkra den ”tystaste” delen av fastigheten för en uteplats
med så hög ljudkvalitet som möjligt. Lämpligtvis kan en
utbyggnad utgöra ett störningsskydd och därmed möjliggöra
tystare uteplats tillsammans med ett bullerskydd utmed
Göteborgsvägen.

Kommentar

Det är redan säkerställt i planen att kopplingen till det
värdefulla naturområdet vid Kolbränningen inte får täppas
till.
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Ytan för gemensamhetsanläggningen behöver ha en användning tilldelad och i detta fall är beteckningen B den lämpligaste. Med beteckningen g och prickmarken är det reglerat
att ingen byggnad får uppföras på denna yta.
Planen tillåter ganska flexibel användning för Tullastugan
och beroende på vad den inryms med kan det behövas eller
inte behövas ett bullerskydd. En bestämmelse om bullerskydd på plankartan skulle bara låsa planen och göra den
mindre flexibel vilket bedöms vara onödigt.
Vad gäller gällande riktvärden för buller så kan dem komma
att ändras och reglering av dessa i plankartan skulle göra
planen mindre flexibel. Detta bedöms också vara onödigt
eftersom gällande riktvärdena ska i bygglovskedet alltid följas
oavsett om det är reglerat i planen eller inte.
Möjlighet att ordna en ”tysta” sida på Tullastugans norra
sida finns men det är upp till fastighetsägaren att redovisa i
byggskedet att det utförs på rätt sätt.

En till två väl anpassade enfamiljshus som tar hänsyn till
terrängens utformning kan tillföra till området men att
ytterligare förtäta skulle förändra Tullstugan och dess
angränsande tomter på ett mycket negativt sätt som innebär
stor förändring av befintlig boende miljö och känsla.

Kommentar

Planbeskrivningen och plankartan är uppdaterade med att
bara parhus eller kedjehus får uppföras på den tillkommande
byggrätten.
Planen är mycket noga med att alla tillkommande byggrätter
ska utföras med hänsyn till områdets kulturhistoriska miljö
och Tullastugans karaktär. Med stöd av detta bedömer
Samhällsbyggnadsnämnden att platsen tål föreslagen exploatering.
Ett exempel på hur en maximal exploatering kan se ut hittar
ni på sidan 7 i planbeskrivningen.

2. Yttranden från sakägare
S16 Triangeln 4

Ägaren till fastigheten Triangeln 4 har invändningar mot att
planlägga en del av deras mark som gemensamhetsanläggning på grund av att den idag används som parkering för
deras gäster.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman		
Plan- och bygglovschef		

Zilka Cosic
Planarkitekt

Kommentar

I granskningsförslaget är gemensamhetsanläggningen
utformad enligt överenskommelse med fastighetsägaren till
Triangeln 4.

S17 Triangeln 5

Ägaren till fastigheten Triangeln 5 är positiv till planens
bevarande syfte men har uttryckt oro att det i planbeskrivningen står att planförslaget innebär att ca 5 nya bostäder kan
skapas. Ägaren påpekar att en sådan förtätning på denna lilla
yta skulle innebära en avsevärd förtätning av hela närområdet med står påverkan på närliggande tomter som skulle få en
helt annan karaktär.
Vidare påpekar han att det känns svårt att se hur denna
förtätning går i samklang med behovet att bevara Tullstugan
och dess angränsande miljö. Att i direkt anslutning till
Tullstugan även öppna för möjligheten till flerbostadshus
känns också som en avvikelse som går emot det som beskrivs
som viktigt i bevarandet av fastigheten. Närmast angränsande tomter är alla enfamiljshus och att mitt i detta bygga ett
flerfamiljshus skulle ha stor påverkan om närområdet.

DETALJPLAN
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Varför detaljplan?
Detaljplanen reglerar hur, var och vad man får bygga och vad
man kan använda sin fastighet till. Planen ger fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.
Detaljplaner upprättar vi oftast i kommunens tätbebyggda
delar och de kan omfatta alltifrån en mindre del av tätorten,
ner till ett kvarter eller en enstaka fastighet. Under arbetet
gör kommunen en avvägning mellan allmänna och enskilda
intressen. Detaljplanen ligger till grund för framtida beslut
om bygglov så att den som bygger får ett säkert och bra
underlag för att bygga. Detaljplanen ger en garanterad
byggrätt åt fastighetsägaren under planens genomförandetid
som är mellan 5 och 15 år.
När detaljplaner upprättas är det viktigt att alla berörda ges
möjlighet till delaktighet och inflytande.

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

2. Innehållet i en detaljplan
Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser
som är juridiskt bindande. Till planen hör även en illustrationskarta, en planbeskrivning och en genomförandebeskrivning. Planbeskrivningen och illustrationskartan ska
underlätta förståelsen av planförslaget och tydligt redovisa
förutsättningar och syfte med planen. De gäller inte som
juridiskt bindande dokument utan avsikten är att de ska vara
vägledande vid tolkningen av planen. Genomförandebeskrivningen redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen
ska kunna genomföras. Den har inte någon egen juridisk
verkan. En detaljplan genomgår flera olika skeden innan
den vinner laga kraft och blir ett juridiskt dokument. Mellan
de olika skedena sammanställs och besvaras de synpunkter
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som inkommit från privatpersoner och remissinstanser.
Dokumenten där synpunkterna sammanställs kallas samrådsredogörelse eller utlåtande. Dessa är viktiga beslutsunderlag
för Samhällsbyggnadsnämndens politiker. Inkomna synpunkter leder många gånger till att planförslaget revideras och
arbetas om och planen kan därför skilja sig åt mellan de olika
skedena.

3. Detaljplanens skeden
Uppdrag

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

Samråd

Kommunen tar fram ett planförslag som skickas ut på
samråd till alla som berörs av förslaget och till våra remissinstanser. Förslaget finns även tillgängligt på vår hemsida
www.boras.se/detaljplan samt i Stadshuset. Ibland ställs
planförslaget även ut i stadsdelarna på respektive biblioteket
eller stadsdelskontor.
Det är i detta skede som det är lättast att få gehör och kunna
påverka planens innehåll och utformning. Ju längre fram
i planarbetet vi kommer, desto fler förutsättningar blir av
naturliga skäl mer låsta. Vi önskar därför kunna nå fram till
slutsatser och överenskommelser om utformningen som leder
till samförstånd redan under samrådet.
Synpunkterna lämnas skriftligt till Samhällsbyggnadsnämnden. Både positiva och negativa synpunkter kan vara viktiga
för planens utformning. Skulle ni senare vilja överklaga
Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni ha lämnat skriftliga invändningar. Efter samrådstiden sammanställer vi alla
synpunkter och kommenterar dem i en samrådsredogörelse.

Granskning

Planförslaget bearbetas efter samrådet och Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut om att det färdiga planförslaget
ska ställas ut för granskning. Om ni fortfarande har
synpunkter och invändningar mot planen ska ni skriftligen
lämna dessa till Samhällsbyggnadsnämnden. Skulle ni senare
vilja överklaga Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni
ha lämnat skriftliga invändningar senast under gransknings-
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Så kan du påverka detaljplanens innehåll
Du får ta del av ett
programförslag som du
kan lämna synpunkter
på. Synpunkter lämnas
till Samhällsbyggnadsnämnden.

Programsamråd
Efter programsamrådet
sker en bearbetning av
programförslaget med
anledning av inkomna
synpunkter. Det färdiga
programmet godkänns av
Samhällsbyggnadsnämnden eller av Kommunfullmäktige.

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

Du får ta del av den
färdiga detaljplanen. Detta
är sista tillfället att lämna
synpunkter. För att få rätt
att överklaga planen
måste du lämna synpunkterna skriftligt. Synpunkterna lämnas till Samhällsbyggnadsnämnden.

Plansamråd
Efter samrådet sker en
bearbetning av planförslaget med anledning av
inkomna synpunkter.

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

Granskning
Efter granskningen sker
eventuellt mindre redigeringar innan den färdiga
detaljplanen tas upp i
Samhällsbyggnadsnämnden för godkännande,
därefter antar Kommunfullmäktige planen.

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

Antagande
Tre veckor efter antagandet får planen laga kraft,
om inte planen överklagats.

Laga kraft
Nu kan bygglov lämnas i
enlighet med planen.

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

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

Antagande

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

Överklagande

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

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

Ni kan påverka utvecklingen!

Utnyttja din demokratiska rättighet att påverka utformningen
av detaljplanen. Antingen kontaktar du oss direkt eller så
skriver du ner dina synpunkter och skickar dem till Samhällsbyggnadsnämnden. Viktigt att tänka på är att det inte är alla
saker som går att påverka i en detaljplan. De saker som ni
kan yttra er om och som anses som synpunkter att beakta är
saker som berör sådant som planen reglerar.
Vi beaktar och värderar alla yttranden som kommer in under
planprocessen.
Alla detaljplaner på samråd och granskning finns tillgängliga
i Stadshuset, våning 6. Vill du träffa någon av våra handläggare så är det bra om ni bokar tid.
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samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Borås Stad, 501 80 Borås besöksadress Kungsgatan 55
tfn 033-35 70 00 (växel) e-post detaljplanering@boras.se
webbplats boras.se/detaljplan

Sida

SKRIVELSE

1(1)

Datum

Instans

2019-08-26

Kulturnämnden
Dnr KUN 2019-00055 3.1.1.2

Ulrika Kullenberg
Handläggare
033 358952

Yttrande över detaljplan för Norrmalm, Hamstern 1:1
med flera, Borås Stad. Granskningshandling
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden tillstyrker förslaget till detaljplan för Norrmalm, Hamstern 1:1
med flera, Borås Stad.
Ärendet i sin helhet
Detaljplanens syfte är att möjliggöra permanenta studentbostäder på fastigheten
Hamstern 1. Planen tillåter förutom bostäder även konto, tillfällig vistelse
(exempelvis vandrarhem) samt handel. Förslaget är förenligt med
översiktsplanen.
Beslutsunderlag
1. Underrättelse om granskning Hamstern 1:1, 2019-07-02
Beslutet expedieras till
1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se

Sara Andersson
Ordförande
Eva-Lotta Franzén
Förvaltningschef

Kulturnämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kulturkontoret, P A Halls
Terrass 2

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

SAMRÅD/GRANSKNING
Nämndbeslut
§ SBN 2019-000192
BN2019-1914

Underrättelse om granskning för detaljplan för Norrmalm,
Hamstern 1:1 m.fl., Borås Stad
Hej!

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad gör just nu en detaljplan, som finns ute för granskning. Du får den
här informationen för att vi vill veta vad du tycker. Granskningstiden pågår 4 juli– 30 augusti.

Syfte och område

Detaljplanens syfte är att möjliggöra permanenta studentbostäder på
fastigheten Hamstern 1. Idag är fastigheten planlagd för industriverksamhet
men tillfälliga bygglov för studentbostäder har getts. Fastighetsägaren vill
utöka antalet studentbostäder samt permanenta de som redan finns. Planen
tillåter förutom bostäder även kontor, tillfällig vistelse (exempelvis
vandrarhem) samt handel. Förslaget är förenligt med översiktsplanen.
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har gjorts enligt
PBL4:34 och 6 kap MB. Slutsatsen är att miljöbedömning med
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte erfordras. Att ingen betydande
påverkan förorsakas framgår av konsekvensbeskrivningen.
Detaljplanen var tidigare på granskning under april 2019, men då
planhandlingarna har ändrats på väsentliga punkten kommer detaljplanen på förnyat granskning. De synpunkter
som har kommit in under första granskningen finns sammanställda i en utlåtelse, som du kan ta del av i slutet av
planbeskrivningen.

Ta del av handlingarna

Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga på vår webb: boras.se/detaljplan under ”Planer öppna
för synpunkter”, och i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du kommer så att ansvarig
handläggare kan ta emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, skickar vi
handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Har du synpunkter på detaljplanen?

Skicka synpunkter/remissvar senast den 30 augusti via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange
planens diarienummer (BN2013-1914), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill
gärna ha synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem.
Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80
Borås.
Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna
synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella
hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan
granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.

SAMRÅD/GRANSKNING
Nämndbeslut
§ SBN 2019-000192
BN2019-1914

Kontaktuppgifter för mer information
Planarkitekt Jacob Kastrup Haagensen, tel: 033-35 84 98, e-post: jacob.kastrup.haagensen@boras.se
Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tel: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se
På grund av semestertiden är ingen av ovanstående på plats under veckorna 28-31. Har du frågor under
denna period kan du skriva till detaljplanering@boras.se eller ringa växeln på telefon 033-35 70 00 för att
bli kopplad till planarkitekt på plats.
Hälsningar från
Samhällsbyggnadsnämnden, 2019-06-27

Planbeskrivning

Detaljplan för Nedre Norrmalm
HAMSTERN 1 m.fl.
Granskning II

BN 2013-1914

Sammanfattning
Planens syfte är att möjliggöra permanenta student-bostäder
på fastigheten Hamstern 1. Idag är fastigheten planlagd för
industriverksamhet men tillfälliga bygglov för studentbostäder har getts. Fastighetsägaren vill utöka antalet studentbostäder samt permanenta de som redan finns. Planen tillåter
förutom bostäder även kontor, tillfällig vistelse (exempelvis
vandrarhem) samt handel.
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan
har gjorts enligt PBL4:34 och 6 kap MB. Slutsatsen är att
miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB,
inte erfordras.
Att ingen betydande påverkan förorsakas framgår av konsekvensbeskrivningen.
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Planbeskrivning
Detaljplan för Nedre Norrmalm, HAMSTERN 1 m.fl., Borås Stad, upprättad den 13 juni 2019

1 Inledning
Planens syfte och huvuddrag

Planens syfte är att möjliggöra permanenta studentbostäder
på fastigheten Hamstern 1. Idag är fastigheten planlagd för
industriverksamhet men tillfälliga bygglov för studentbostäder har getts. Fastighetsägaren vill utöka antalet studentbostäder samt permanenta de som redan finns. Planen tillåter
förutom bostäder även kontor, tillfällig vistelse (exempelvis
vandrarhem) samt handel.

Handlingar

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

Plandata

gatan. Från området till högskolan är det knappt en kilomter
och till Knalleland cirka 500 meter. Planområdet är drygt
7400 m2 stort och omfattar fastigheterna Hamstern 1, 2 och
3 samt delar av Norrmalm 1:1. Fastigheterna Hamstern 1 och
3 är i privat ägo medan Hamstern 2 och Norrmalm 1:1 ägs av
kommunen.

2 Tidigare
ställningstaganden
Uppdrag

Kommunstyrelsen har 2014-02-14 §85 beslutat uppdra
åt Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten att
upprätta detaljplan för Nedre Norrmalm, Hamstern 1.
Planuppdraget har initierats av att fastighetsägaren vill bygga
fler studentbostäder.
Samhällsbyggnadsnämnden gav 2014-04-10 §SBN 2014000127 Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra
detaljplan för fastigheten Hamstern 1. Fastighetsägaren har
sedan beslut om uppdrag begärt att även Hamstern 3 ska ingå
i detaljplanen.
2015-08-18 beslutade planchefen i beslut § Pl 2015-000008
via delegation att sända planen på samråd. Samrådet pågick
under tiden den 24 augusti – den 21 september 2015. Inkomna synpunkter finns sammanställda i en samrådsredogörelse.

Läge, areal och markägare

Planområdet tillhör stadsdelen Nedre Norrmalm och ligger
mellan Sagagatan och Tallåsgatan i korsningen med Brahe-
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Samhällsbyggnadsnämnden tog 2019-03-28 §SBN 2019000130 beslut om granskning enligt gamla PBL 5:18 som har
ägt rum under tiden den 10 april – den 2 maj 2019.
Under och efter granskningstiden framkom nya önskemål till
ändringsförslag från stadsledningskansliet. Om ändringarna
ska tillmötesgås behövs en ny granskning.

Borås 2025
1

2

4

Kommunfullmäktige tog beslut år 2012 om Borås 2025
Vision och strategi, som beskriver vad Borås ska sträva efter
att uppnå. Visionen innehåller sju strategiska målområden
och handlar bl a om att Borås ska vara en plats där många
människor möts, att alla ska ta ansvar för barn och unga, att
företagen ska växa genom samverkan och att Borås centrum
ska bli livligare med fler bostäder.
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Detaljplanen bidrar till visionen genom att möjliggöra en
förtätning i närheten av stadskärnan i befintligt bestånd med
fler studentlägenheter. Planförslaget bidrar därmed särskilt
till att nå målområdet om en livskraftig stadskärna.

Miljökvalitetsmål

Borås ska verka för att tillgodose behovet av studentlägenheter och smålägenheter genom exempelvis planprioriteringar
och samverkan med andra aktörer.

Miljökvalitetsmålen är en utgångspunkt för att skapa en
bättre miljö. Förslaget är utarbetat med hänsyn till bl a
följande mål; Begränsad klimatpåverkan (centralt läge nära
kollektivtrafik, befintligt byggnadsbestånd får ny användning) samt God bebyggd miljö (komplettering med fler
bostäder i ett attraktivt läge nära centrum).

3 Avvägningar mellan
allmänna intressen

Miljömål för Borås

Närliggande järnväg Älvsborgsbanan utgör riksintresse
för kommunikation. Detta innebär att den ska skyddas
mot åtgärder som kan hindra eller försvåra utnyttjandet av
järnvägen som kommunikationsled. Planförslaget bedöms
inte påverka riksintresset negativt. Planområdet ligger inom
utredningsstråket för Götalandsbanan, vilken också utgör
riksintresse för kommunikation, men då ändringen avser ett
befintligt hus är bedömningen även här att riksintresset inte
påverkas negativt.

Miljömålen för Borås Stad antogs av Kommunfullmäktige
december 2018. För att nå de nationella miljökvalitetsmålen
har Borås Stad valt att arbeta med fyra prioriterade områden:
Hållbara perspektiv, Hållbar samhällsplanering, Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås samt Hållbar natur.
För varje prioriterat område har ett antal mål och etappmål
utarbetats, där tanken är att etappmålen ska uppnås under
tiden 2018–2021. Det mål och etappmål som främst berör
planarbetet är: Mål 3 - hållbar samhällsplanering.

Översiktliga planer

Gällande översiktsplan, antagen 2018 anger grunddragen för
mark- och vattenanvändningen i Borås och behandlar bebyggelseutvecklingen inom kommunen. Till översiktsplanen
hör ett antal bilagor som visar möjlig markanvändning för
olika områden. I kartbilagan ingår det aktuella planområdet i
Centrumnära bebyggelse i anslutning till stadskärna/centrum
med stor utvecklingspotential. Förtätning och komplettering med blandad användning och hög exploateringsgrad
i harmoni med befintlig bebyggelse. Översiktsplanen anger
också behovet för studentbostäder och behov av förtätning
av staden.

Gällande detaljplaner

För planområdet gäller stadsplan P402 som vann laga kraft
1973. Planen anger ändamålet småindustri för kvarteret
Hamstern. Genomförandetiden har gått ut.

Planutformningen bedöms vara förenlig med hushållningsbestämmelserna enligt kap 3, miljökvalitetsnormerna enligt
kap 5 och skydd av naturen enligt kap 7 i Miljöbalken.

Planområdet berörs inte av strandskydd från närliggande
vattendrag.
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan
har gjorts enligt PBL 4:34 och 6 kap MB. Slutsatsen är att
miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB,
inte erfordras.
Att ingen betydande påverkan förorsakas framgår av konsekvensbeskrivningen.

4 Planeringsförutsättningar
och förändringar
Natur och kultur
Mark och vegetation

Bostadsförsörjningsprogram

I Borås Stads bostadsförsörjningsprogram, antaget av
Kommunfullmäktige april 2009 och reviderad augusti 2013,
anges riktlinjen att: ”Kommunen ska beakta behovet av
studentbostäder i planeringen och ska samverka med andra
intressenter för att tillmötesgå behovet”. Nya riktlinjer för
bostadsförsörjning är på remis under tiden 11 januari – 1
mars 2019 och förväntas att antages under 2019. I Dessa
anges att Kommunstyrelsen tillsammans med Högskolan i
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Hamstern 1 består idag till största delen av hårdgjorda ytor
för parkering och körytor. Det finns en mindre dunge av
lövträd i den södra delen av fastigheten, och längs med
Tallåsgatan finns en trädrad med uppvuxna lövträd. Aktuellt
planförslag specificerar inte byggrätten till en viss del av
tomten, utan reglerar endast omfattningen av tillåten byggarea, varför fördelningen av ytor kan komma att förändras.
Exploatören har dock i dagsläget inga planer på att bygga en
ny byggnad utan vill utveckla den befintliga. Förändringen i
mark och vegetation bedöms därför som minimal.
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Geoteknik

Större delen av planområdet är sedan tidigare bebyggt och det
har därför inte bedömts nödvändigt att göra en geoteknisk
utredning i samband med planarbetet.

Radon

Enligt översiktlig inventering utgör marken normalriskområde vad avser radon. För mark som klassas som normalriskområde för radon gäller generellt att man inte kan utesluta
förhöjd risk för markradon lokalt. Därför föreskrivs, enligt
anvisningar från Boverket, att grundläggning ska utföras
radonskyddande. Kravet innebär att byggnadsdelar som
står i kontakt med jorden utformas så att luft från marken
förhindras att tränga in i byggnaden. Speciell uppmärksamhet
måste därför ges åt håltagningar i golvet för genomföringar
etc. Åtgärder för att klara tillåten radonhalt inne i byggnader
utförs vid projekteringen av eventuell nybyggnation.

Befintlig byggnad till höger i bild, sedd från Sagagatan.

Fornlämningar/kulturminnen

Några kända fornlämningar finns inte inom eller i angränsning till planområdet och inte heller någon kulturhistoriskt
värdefull bebyggelse.
Befintligt garage på fastigheten Hamstern 3.

Bebyggelseområden
Bostäder

Kvarteret Hamstern ligger i utkanten av ett bostadsområde
med fristående villor och flerfamiljshus i två-tre våningar.
De flesta husen är i sutteräng med en källarvåning samt har
sadeltak. Källarplanen används både som bostäder och för
verksamheter. Inom området är det i övrigt en stor spridning
på stilar och material, men ljust putsade fasader dominerar.
Befintlig byggnad inom fastigheten Hamstern 1 är i sutteräng
i två plan, med fasader av tegel och med plåtdetaljer kring
fönstren. Byggnaden är cirka 60 meter lång och har entréer
både mot Sagagatan och mot den övre delen av fastigheten,
längs med Tallåsgatan. Idag används drygt hälften av
byggnaden för studentbostäder, resten används som kontor
och lager. Eftersom gällande plan för kvarteret anger småindustriändamål är de delar som används för studentbostäder
endast beviljade med tillfälligt bygglov.

Befintlig byggnad, sedd från Tallåsgatan.

På fastigheten Hamstern 3 finns ett mindre garage, delvis
inbyggt i kullen, samt en lastbrygga med skärmtak.
Aktuellt planförslag möjliggör att de befintliga studentbostäderna kan permanentas och att verksamheten kan utökas med
fler bostäder.

Befintlig byggnad är i sutteräng. Mellan Sagagatan och Tallåsgatan skiljer
det en våning.
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Arbetsplatser

Byggnadskultur och gestaltning

Fastigheten Hamstern 1 ingår i ett större verksamhetskvarter
där de angränsande fastigheterna innehåller lagerförsäljning
och konsultverksamhet av olika slag. I kvarteret direkt väster
om fastigheten, längs med Sagagatan finns det även ett
företag som tillverkar etiketter för textila produkter. Närliggande handelsområdet Knalleland har många arbetsplatser
inom handel och kontor.

Fastigheten Hamstern 1 ingår i ett verksamhetskvarter där
det är en stor spridning av storlek, material och utseende
bland de befintliga byggnaderna. Mellan fastigheten och
närmaste bostadshus är det drygt 30 meter. Fastigheterna
skiljs åt av en slänt med lövträd. Aktuellt detaljplaneförslag
reglerar inte byggnadens utseende annat än till byggarea och
höjd. Detta då befintlig byggnad inte har bedömts vara en
del av ett större sammanhang där fasadutformningen är en
viktig del av helheten. Enligt gällande plan finns möjligheten
att bygga ett högre hus än befintlig byggnad. I den gällande
planen får man bygga +26,0 meter över stadens nollplan
(1973), vilket enligt dagens höjdsystem motsvarar en höjd på
cirka +156,11. Befintlig byggnads nockhöjd ligger på cirka
+149.

Aktuellt planförslag tillåter förutom bostäder även handel,
kontor och tillfällig vistelse vilket möjliggör att företag kan
etablera sig inom fastigheten.

Offentlig service

Närmaste förskola är Tokarpsbergs förskola som ligger vid
Norrmalms kyrka, cirka 500 meter öster om planområdet.
Där finns även Bergdalskolan med klasser från förskoleklass
till årskurs 6. Äldre elever hänvisas till Engelbrektskolan och
Viskastrandsgymnasiet.

Aktuellt detaljplaneförslag tillåter en maximal nockhöjd
om +156,6 över grundkartans nollplan. Detta är i stort i
linje med redan tillåten höjd i gällande plan. Avrundningen
uppåt från +156,21 till +156,6 är gjord utifrån att man idag
generellt isolerar taken mer än tidigare.

Friytor

Kommersiell service

Närmaste dagligvaruhandel ligger inom drygt 400 meters
gångavstånd från fastigheten. Annan kommersiell service
återfinns på drygt 500 meters gångavstånd.

Lek och rekreation

Tillgänglighet

156

Befintlig byggnad kan angöras både vid entréplan och från
våning två vid Tallåsgatan. Omgivande mark är i stort sett
hårdgjord och har inga större lutningar. En trädbevuxen slänt
skiljer de två nivåerna åt men befintlig byggnad har
hiss. Det
9
8
finns möjlighet att parkera nära båda entréerna.

På cirka 300 meters avstånd når man parkerna Borgarparken,
Tallåsparken samt Sagaparken och Sagavallens idrottsområde. Både Borgarparken och Sagaparken har lekplatser och
promenadstråk. Det lite större grönområdet Tokarps berg
ligger drygt 500 meter från planområdet.
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Gator och trafik
Gatunät

Planområdet ligger i utkanten av det finmaskiga gatunät som
bildar kvarterstrukturen för stadsdelen Nedre Norrmalm.
Området nås både från Sagagatan och Tallåsgatan, vilka i
sin tur kopplar till Vegagatan och Brahegatan och i förlängningen till Knallelandsrondellen och Skaraborgsvägen.
Tallåsgatan är en återvändsgata som har sin vändzon strax
norr om planområdet medan Sagagatan fortsätter runt
kvarteret. Båda gatorna trafikeras främst av besökare och
boende till fastigheterna längs med gatorna. På Sagagatan
förekommer en mindre andel tung trafik, men bedömningen
är att den är i såpass liten omfattning att den inte inverkar
störande på bostäder. Befintlig infrastruktur bedöms klara
ett eventuellt genomförande av aktuell detaljplan eftersom en
utökning av antalet studentbostäder inte beräknas tillföra en
större mängd trafik.

Gång- och cykeltrafik

Längs båda sidor om Brahegatan och längs med Sagagatans
västra sida finns trottoarer för gående men en separat
cykelbana saknas. Överlag bedöms trafiksäkerheten samt
tillgängligheten för gående och cyklister som bra. Järnvägen
kan korsas på två ställen i planområdets närhet. Korsningen
vid Albanorondellen / Vegagatan är ljus- och bomreglerad
medan den norr om planområdet, vid Sagagatan består av en
gångtunnel under järnvägen.

Angöring/utfarter/varumottag

Planområdet kan angöras både från Sagagatan och från
Tallåsgatan. Idag sker in- och utfarten in till området från
Tallåsgatan via en del av fastigheten Norrmalm 1:1. I gällande
plan är denna del planlagd som allmän platsmark med
ändamålet Park. I aktuellt planförslag ingår den i kvartersmarken för bostadsändamål. Detta möjliggör att marken kan
fastighetsregleras till Hamstern 1 samt att ansvaret för skötsel
och drift tydliggörs.

Teknisk försörjning

Kommunalt vatten och avlopp finns kopplat till fastigheten
idag. Befintliga system bedöms klara den tänkta utökningen
utan att åtgärder behöver vidtas. Befintlig byggnad är ansluten till fjärrvärme och till elledningar i Tallåsgatan.

Dagvatten

Anslutningspunkt till servisledning för dagvatten finns i
Sagagatan. För att få koppla till allmän dagvattenledning
krävs det för fastigheter som har en hårdgjord yta större än
2500 m2 att fördröjningsåtgärder ska vidtas. Fördröjningsmagasin med en effektiv volym av 3 m3 per 100 m2 hårdgjord
yta ska anläggas. Idag är cirka 950 m² hårdgjort på det övre
planet mot Tallåsgatan, och cirka 650 m² på det nedre planet
mot Sagagatan.

Avfall

Befintligt miljöhus är placerat på gården mot Tallåsgatan.
Kollektivtrafik

Tillgången till kollektivtrafik från planområdet är mycket
god, med flertalet anknytningar till Resecentrum, Södra
torget och Högskolan. Till busshållplatsen Elinshöjd är det
cirka 250 meter och till hållplatsen Albanoliden cirka 350
meter. Elinshöjd trafikeras av stadsbusslinje 13 som avgår
med sex avgångar/veckodag respektive fyra avgångar/
helgdag från och till Södra torget. Albanoliden trafikeras av
stadsbusslinjerna 1, 3, 11 och 30 med destinationerna SjöboHässleholmen, Almenäs/Ishallen-Svensgärde, Sjöbo-Brotorp
samt Holmen-Tosseryd. Turtätheten är god både vardagar
och helger från Albanoliden.

Parkering

Idag finns 12 parkeringsplatser i anslutning till entréerna
mot Tallåsgatan och 12 platser i anslutning till entrén mot
Sagagatan. Enligt kommunens nu gällande p-norm bör man
för smålägenheter räkna med 3 bilplatser och 30 cykelplatser
pr 1000m2 (minimum 0,1 pr studentlägenhet). Detta ger ett
behov på cirka 13 p-platser efter utökningen av studentbostäder om byggrätten utnyttjas maximalt. Befintlig parkering är
då tillräcklig även efter utökningen.
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För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet vid
avfallshämtning ska anvisningarna i Avfall, Sveriges Handbok för avfallsutrymmen samt Boverkets vägledningshandbok Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk, följas.

Risker och störningar
Buller

Gällande riktvärden för buller utomhus är 55 dBA ekvivalent
ljudnivå sett över ett dygn och 70 dBA maximal ljudnivå vid
uteplats. Enligt Borås Stads översiktliga bullerkartering är
ekvivalent bullernivå för järnväg och väg inom planområdet
under gällande riktvärden. Maximal ljudnivå vid uteplats
påverkas inte direkt av buller från väg men ligger på gränsen
för buller från järnväg. Riktlinjen är att maximalnivå vid
uteplats i anslutning till en bostad får överskridas högst fem
gånger per timme. Sett till att stora delar av planområdet
har värden långt under rekommenderade ljudnivåer så är
bedömningen att även vid en framtida trafikökning går
det att uppnå en bra ljudmiljö inomhus samt säkerställa en
ljudskyddad uteplats inom planområdet.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Farligt gods

De risker som har identifierats för planområdet är förknippade med farligt gods-trafiken på Älvsborgsbanan. En detaljerad riskbedömning har gjorts av WSP (WSP 2014-09-15) för
att utreda risknivåerna för bostäder inom planområdet.
Resultatet av individ- och samhällsriskberäkningarna
visar att inga riskreducerande åtgärder behöver vidtas för
det undersökta planområdet eftersom både individ- och
samhällsrisken understiger DNV:s riskkriterium bortom
25 meter från Älvsborgsbanan. Inom 25 meter från Älvsborgsbanan kommer dock individrisken att överstiga DNV:s
riskkriterium men då planområdet är placerat cirka 100 meter
från Älvsborgsbanan påverkas inte planområdet av detta.

Kartan visar ekvivalent nivå för väg och järnväg tillsammans.
Legend ekvivalent:
45-49 dbA
50-54 dBA
Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Risknivån för planområdet bedöms nå en låg och acceptabel
nivå med dess nuvarande placering.

55-59 dBA
60-64 dBA
Skala 1:1000
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I yttrande daterat 2015-01-09 anger SERF (Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund) att Räddningstjänsten inte har
detaljstuderat riskanalysen men har av riskanalysens slutsats
kunnat konstatera att det inte är troligt att mindre förändringar i detaljer i riskanalysen kommer att påverka slutresultatet. Vidare refererar man till andra riskanalyser längs med
Älvsborgsbanans sträckning i vilka det också går att utläsa att
det är en tolerabel riskbild 100 meter från spåren.

5 Förklaring av
planbestämmelser
Kartan visar maximal nivå för väg.

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:1000
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Syftet med detaljplanen är att permanenta befintliga
studentbostäder. Användningen för planområdet blir dock
inte specifikt studentbostäder utan BHKO: Bostäder, Detaljhandel, Kontor och Tillfällig vistelse. Fler användningar gör
planen mer flexibel och anpassningsbar utifall förändrade
behov uppstår i området. Samtidigt är det positivt med en
variation av funktioner utifrån att området befolkas över
olika tider över dygnet och att det inte enbart blir bostäder i
området utan även en del närservice.
Själva användningen bostäder innebär boende av varaktig
karaktär och användningen detaljhandel medger verksamheter som tillhandahåller varor eller tjänster framförallt till
privatpersoner. Detaljhandel tillåts enbart i bottenvåningen
mot Sagagatan eftersom Tallåsgatan är en återvändsgata och
inte är lämpad för den typ av trafik som handel kan generera.

Kartan visar maximal nivå för järnväg.
Legend maximal:
50-59 dbA
60-69 dBA
70-79 dBA
Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Inom användningen kontor ryms tjänsteverksamhet med
liten eller ingen varuhantering. Användningen tillfällig
vistelse innebär alla typer av tillfällig övernattning såsom
t.ex. hotell eller vandrarhem. Konferenslokaler ingår också i
denna användning.

80-89 dBA
>=90 dBA
Skala 1:1000
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Kvartersmarken får en byggrätt som motsvarar maximalt
30% av andvändningsområdet. Arean på kvartersmarken
uppgår till cirka 5130 m2 vilket innebär att cirka 1540 m2
kan byggas. Detta möjliggör en viss utökning jämfört med
befintlig byggnad. Högsta tillåtna nockhöjd är +156,6 meter
över nollplanet vilket är i nivå med, respektive cirka 3,5 meter
lägre än nockhöjden för byggnaderna på Brahegatan 7 och 9.
Befintlig byggnad består idag av två våningar med en nockhöjd på cirka +149, vilket innebär att det är möjligt med en
påbyggnad med ytterligare två våningar. Det är en marginell
höjning i tillåten nockhöjd jämfört med gällande plan.
Delar av området är markerat med kryssmark vilket innebär
att området endast får bebyggas med komplementbyggnader.
Inom kryssmarkerat område kan exempelvis miljöhus eller
cykelhus uppföras. Parkering och angöring är också möjligt
inom kryssmarkerat område. Det kryssmarkerade området
säkerställer ett visst avstånd mellan ovanliggande bostadsfastigheter och aktuell byggrätt. Avståndet från byggrätt till
närmaste bostadsfastighet är cirka 25 meter.
Delar av området är även markerat med prickmark vilket
innebär att byggnad inte får uppföras. Bestämmelsen är
medtagit för att detaljplanen inte begränsar byggrätten på
grannfastigheterna.
För att säkerställa att bottenvåningen mot Sagagatan inte
blir helt sluten utifall en ny byggnad skulle uppföras finns en
planbestämmelse som reglerar att entré ska finnas mot gatan.
Då planområdet ligger inom 150 meter från järnvägen där
farligt gods transporteras rekommenderas att friskluftsintag
placeras vända bort från järnvägen. Detta är en försiktighetsFastigheten Hamstern 2 med
användningen småindustri;
är gata i verkligheten.

Trots att ingen kända föroreningar eller misstanke om
föroreningar finns inom planområdet är där som säkerhetsåtgärd infogad en bestämmelse om att marken vid markarbete
undersökas för oupptäckta föroreningar och saneras om
förorening hittas. Bestämmelsen säger att startbesked för
lov som innebär markarbete får inte ges förrän markens
lämplighet avseende föroreningar, på aktuell plats för lov,
har avhjälpts till Naturvårdsverkets riktvärden för angiven
markanvändning.
När den gällande planen för området upprättades 1973 var
tanken att vägarna i området skulle få en annan sträckning än
de befintliga dragningarna, något som aldrig genomfördes.
För att bättre spegla verkligheten planläggs därför fastigheten
Hamstern 2 som gatumark. I gällande plan är Hamstern 2
planlagd för småindustri.
Den del av Hamstern 1 och 3 som i gällande plan är planlagd
som park föreslås i aktuellt förslag bli till kvartersmark.
Marken är idag i privat ägo och består av en relativt brant
slänt med litet rekreationsvärde för allmänheten. Även den
del av Norrmalm 1:1 som är planlagd som park och som
används för in- och utfarten till fastigheten Hamstern 1 blir
till kvartersmark. En ändring av användningen för dessa
delar tydliggör skötselansvar samt gör det möjligt att fastighetsreglera in- och utfarten till fastigheten Hamstern 1.

6 Konsekvenser
Behovsbedömning

Del av fastigheterna
Hamstern 1 och 3
med användningen
park; är i privat ägo.

Del av fastigheten
Norrmalm 1:1 med
användningen park;
används för in- och
utfart till Hamstern 1.
Planmosaik för gällande plan från 1973 där gult är bostäder,
brunt är handel, grönt är park, vitt är gata och blått är industri/småindustri. Aktuellt planområde är markerat med röd
linje.
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Copyright Borås Stad
artredovisningen har ingen
ättsverkan

åtgärd som minskar individrisken utifall att en olycka sker
längs med järnvägen. Planbestämmelse som reglerar detta
gäller inom hela kvartersmarken.

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har
gjorts.
Omgivningsförutsättningarna och den påverkan detaljplanen
innebär för miljön, hälsan och hushållningen redovisas i
denna planbeskrivning. Planområdets tillåter användning
för bostäder, kontor, handel och tillfällig verksamhet. Planbestämmelser begränsas byggrättens storlek och volym samt
placering.
Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte erfordras. Att ingen betydande påverkan förorsakas framgår nedan av konsekvensbeskrivningen.

Hållbar utveckling

Planförslaget överensstämmer med översiktsplanens spelregler som avser att vägleda till en hållbar bebyggelsestruktur:

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Skala 1:1000
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•

Planförslaget innebär en förtätning i befintlig stadsstruktur med en möjlig omvandling av industri-/kontorslokaler till studentbostäder. Detta innebär en större
variation av bebyggelsen och kan stärka befintlig handel
och service i stadsdelen.

•

Planförslaget har tillgång till ett bra utbud av kollektivtrafik och tillskottet av bostäder kan ytterligare stärka
kollektivtrafiken. Området är bra försörjt med gångvägar
och acceptabelt trafiksäkert att nå med cykel.

•

Befintlig byggnad är ansluten till fjärrvärmenätet.

•

Bostäderna får nära till flertalet grönområden.

Bedömningen är att planutformningen innebär positiva
konsekvenser i förhållande till gällande markanvändning.

Miljö

Sociala värden

Planförslaget innebär en förtätning och en ökad variation i
bebyggelsen. Fastigheten utökas med fler bostäder samtidigt
som kontorsverksamhet fortsatt kan behållas i befintliga lokaler och även utökas med handelslokaler. Det ger
utrymme för ett varierat stadsliv, med många olika invånare
och besökare under olika tider på dygnet. Bostäder innebär
en ökad närvaro kvällstid vilket kan stärka upplevelsen av
trygghet i området.

Hälsa och säkerhet/störningsskydd
Miljökvalitetsnormer/Luftföroreningar

Gällande miljökvalitetsnormer avseende luftföroreningar
bedöms inte komma att överskridas p g a den verksamhet
som medges i detaljplanen.

Konsekvenser för angränsande fastigheter

Planförslaget leder inte till en negativ omgivningspåverkan
vad gäller tillförsel av farliga ämnen, buller etc. Bostäder
genererar generellt mindre störningar till sin omgivning
än industri. En förändrad användning från småindustri till
bostäder innebär dock att avståndet mellan närliggande
industriverksamheter och bostäder minskar. Närheten till
bostäder är något som det tas hänsyn till i miljötillståndsprövningar och som påverkar vilken typ av verksamhet som
får etablera sig i närområdet eller hur mycket störningar en
verksamhet får generera. Beroende på vilken typ av verksamhet som vill etablera sig på angränsande fastigheter kan det
bli aktuellt med en miljötillståndsprövning. Bedömningen är
att konsekvenserna för angränsande fastigheter blir acceptabla utifrån att planförslaget följer den långsiktiga visionen
om en ändrad användning för kvarteret.

Risk för höga vattenstånd och förorening av grundvatten

Planområdet påverkas inte av översvämningsrisker enligt
detaljerad översvämningskartering för Borås Stad, upprättad
2010.
Ny användning innebär en mindre risk för att föroreningar
tillförs grundvattnet än befintlig användning småindustri.

Förorenad mark

En översiktlig inventering av verksamhetshistoriken (potentiellt förorenande verksamheter) har gjorts för planområdet.
Inga kända förorenande verksamheter har funnits inom
planområdet.

Trafikmiljö
Stadsbild

Planbestämmelser som reglerar byggarea, högsta totala
nockhöjd och bebyggelseförbud säkerställer att detaljplanens
byggrätt samspelar med sin omgivning vad gäller skala och
placering.

Planen innebär acceptabel påverkan på trafikmiljön. Fler
studentbostäder genererar ingen större mängd trafik.

Buller

Ändamålsenlig struktur

Med hänsyn till Borås Stads översiktliga bullerkartering
bedöms risken för att människor blir störda av buller som
mycket liten. Se mer under rubriken 4.6.2. Buller.

Planförslaget innebär en förtätning och ett effektivt användande av befintlig infrastruktur såsom gator, VA, fjärrvärme
och kollektivtrafik.

Skyddsavstånd

Behov av skyddsavstånd bedöms inte finnas i eller i anslutning till planområdet.
Tillgänglighet/Handikappanpassning

Tillgänglig koppling mellan utemiljöns två nivåer sker invändigt med hjälp av hiss i befintlig byggnad. Utvändigt förbinds
nivåerna via en gångväg direkt söder om planområdet.

PLANBESKRIVNING - DETALJPLAN

Övriga störningar

Planområdet medför inget behov av störningsskyddsbestämmelser.
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Farligt-gods-transport

Bedömningen är att planutformningen inte påverkas avsevärt
av riskerna förknippade med transport av farligt gods.
Avståndet till farligt godsled är cirka 100 meter. En riskutredning har gjorts som visar att avståndet är acceptabelt för
bostäder.

7 Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 5 (fem) år efter att planen har
vunnit laga kraft.

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

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

Planunderlag
Utredningar avseende risker utgör planunderlag.

Medverkande tjänstemän/samverkan

Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbyggnadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med
representanter från kommunala förvaltningar
Arbetet har skett i samverkan med markägaren.

Planavdelningen
Michaela Kleman		

Jacob Kastrup Haagensen

planchef 			

planarkitekt
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Genomförandebeskrivning
Detaljplan för Nedre Norrmalm, HAMSTERN 1 m.fl., Borås Stad, upprättad den 13 juni 2019

Inledning

Genomförandetid

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

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap

Syftet med detaljplanen är att inom planområdet möjliggöra
permanenta studentbostäder på fastigheten Hamstern 1.
Detaljplanen är upprättad på initiativ av exploatören. Planen
medger användning för bostäder (B), detaljhandel (H),
kontor (K) och tillfällig vistelse (O).

Genomförandetiden är 5 år från det datum som planen
får laga kraft. Under genomförandetiden får detaljplanen
inte ändras utan synnerliga skäl. Efter genomförandetiden
fortsätter detaljplanen att gälla och ge byggrätt som tidigare
men kan då ändras eller upphävas utan att de rättigheter som
uppkommit genom planen behöver beaktas.

Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap. Det innebär
att kommunen ansvarar för iordningställande och skötsel av
allmän plats inom planområdet. I denna detaljplan omfattar
den allmänna platsen del av Sagagatan och Tallåsgatan.
Exploatören ansvarar i sin tur för åtgärder och skötsel av
kvartersmark på egen fastighet.

Avtal

Organisatoriska frågor
Detaljplanen är upprättat på initiativ från Yngve Hanson
Fastighets AB nedan kallad fastighetsägare och avser att
möjliggöra byggandet av fler studentbostäder, samt befästa
nuvarande innehåll av studentlägenheter som har tillfälligt
bygglov.

Tidplaner

Detaljplanearbetet sker med standardförfarande och följande
tidplan gäller:
»»

Samråd		

3 kvartalet 2015

»»

Granskning

2 kvartalet 2019

»»

Granskning II

3 kvartalet 2019

»»

Antagande		

3/4 kvartalet 2019

»»

Laga kraft		

4 kvartalet 2019

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet. Detaljplanen antas av Samhällsbyggnadsnämnden.
När planen får laga kraft kan erforderliga fastighetsbildningsåtgärder genomföras.

PLANBESKRIVNING - DETALJPLAN

Fastighetsägaren förvärvar del av Norrmalm 1:1 (ca 485kvm)
som ägs av kommunen och som redan idag används som in
och utfart till Hamstern 1 samt del av fastigheten Hamstern
2 (ca. 99kvm).
Köpeavtal alternativt överenskommelse om fastighetsreglering ska undertecknas och godkännas av kommunstyrelsen
innan detaljplanen antas.

Bygglov

Ett nytt bygglov, som gör det tillfälliga bygglovet för studentbostäder permanent, måste sökas.

Fastighetsrättsliga frågor
och fastighetskonsekvenser
Föreslagen fastighetsbildning och beskrivna fastighetskonsekvenser är utformade i enlighet med detaljplanen och
uttrycker enbart hur kommunen anser att frågorna bör lösas.
Lantmäterimyndigheten prövar eventuella åtgärder enligt
regler i gällande lag.

Fastighetsägare

Detaljplanen omfattar fyra fastigheter: Borås Norrmalm 1:1
och Hamstern 2, vilka ägs av Borås Stad, samt Hamstern 1
och Hamstern 3, vilka ägs av Yngve Hanson Fastighets AB.

15

143

1:1
5
13

147

3

136

2

155

148

142

5

7

atan

150

HAMSTERN

HINDEN

6

HAVSMUNKEN
4
2
15

154

149

13

7

tan

3

153

Tallåsga

150

148

14
6

15 4

150

1
1

148

116950

5

4

3

149

143

6401450

8

7
13

5
14

Lr

15

153

6
HERMELINEN
2

14

8
13

14 2

116850
Sagagatan

n
ata

0
15

2

149

figur 2
6401450

g
ers

151

13 9

figur 1 2

141

Fastighhetsbildning: Kartan figur 1 (grön) kommer att tillföras Hamstern 1. Figur 2 (orange) kommer att tillföras Hamstern 1.
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Del av Hamstern 2 (ca. 100kvm), figur 1 som i detaljplan
kommer utgöras av kvartersmark bör genom fastighetsreglering tillföras Hamstern 1. Resterande del av Hamstern 2 som
i tidigare plan utgjorde kvartersmark ändras till allmän plats
lokalgata. Denna fastighet kan därför genom fastighetsreglering tillföras Norrmalm 1:1.
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Tillförs mark som i ISBJÖRNEN
detaljplanen är utlagd som
kvarters10
8 m2, från Norrmalm 1:1.
mark, ca 485
146

Den del av Norrmalm 1:1 (ca.485kvm), figur 2 som i
detaljplanen kommer att utgöras av kvartersmark bör genom
fastighetsreglering tillföras Hamstern 1.
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»»

Tillförs mark som i detaljplanen är utlagd som kvartersmark, ca 100 m2,från Hamstern 2.

»»

Ny byggrätt för bostäder, detaljhandel, kontor, tillfällig
vistelse (BHKO) tillskapas.

»»

Byggrätt för industri resp. småindustriändamål tas bort.

Fastighetskonsekvenser

När detaljplanen har genomförts kommer följande fastigheter
ha genomgått föreslagna förändringar genom fastighetsreglering.

Hamstern 2

Norrmalm 1:1

Hamstern 3

»»

Får ändrad användning från allmän plats park till
kvartersmark.

»»

Ny byggrätt för bostäder, detaljhandel, kontor, tillfällig
vistelse (BHKO) tillskapas.

»»

Avstår mark som i detaljplanen är utlagd som kvartersmark, ca 485 m2, till Hamstern 1.

»»

Byggrätt för industri resp. småindustriändamål tas bort.

»»

Tillförs mark som i detaljplanen är utlagd som allmän
platsmark lokalgata, 330 m2, från Hamstern 2.
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»»

Utplånas genom fastighetsreglering och övergår till
Norrmalm 1:1 samt Hamstern 1.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
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Tekniska frågor
Vatten och avlopp, dagvatten samt fjärrvärme
Planområdet är anslutet till det allmänna vatten- och
avloppsnätet. Planområdet är försörjt av fjärrvärme.

El, tele och fiber

Planområdet är anslutet till ledningar för el, tele och fiber.

Trafik

Befintlig gatustruktur avses bevaras.

Ekonomiska frågor
Både kommunen och exploatören kan tillgodogöra sig den
värdeökning av deras mark som detaljplanen medför.
Exploatören står för fastighetsbildningskostnader.
Det bedöms inte uppkomma några kostnader för allmänna
anläggningar.
Kommunen får intäkter i och med försäljning av mark

Stadsledningskansliet, Mark- och exploatering

Martina Johansson
Mark- och exploateringsingenjör

PLANBESKRIVNING - DETALJPLAN
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Utlåtande
Detaljplan för Nedre Norrmalm, HAMSTERN 1 m.fl., Borås Stad, upprättad den 13 juni 2019

Sammanfattning
Granskning enligt gamla PBL 5:18 avseende planförslaget
för detaljplan för Nedre Norrmalm Hamstern 1 m.fl. Borås
Stad upprättades den 18 mars 2019 har ägt rum under tiden
den 10 april – den 2 maj 2019 och har annonserats i Borås
Tidning. Berörda markägare har underrättats med brev till
granskningen. Under granskningstiden har detaljplanen varit
anslagen i Stadshuset. Handlingarna har även varit tillgängliga på kommunens hemsida.
10 remissinstanser och 2 sakägare har skickat in yttranden
under samrådstiden. Under och efter granskningstiden
framkom därutöver nya önskemål till ändringsförslag från
stadsledningskansliet.
Yttrandena och de nya önskemålen har lett till att detaljplanen
har reviderats på några punkter, vilket framgår av kommentarerna till respektive yttrande och sammanfattningen nedan.
Planens innehåll vad avser markanvändning och principer är
i allt väsentligt bibehållet. Dock är plangränsen ändrad och
av denna anledning har Borås Stad fattat beslut om att skicka
förslaget ut på en ytterligare granskning.

1. Yttranden från remisspart

19

Kommunstyrelsen	

19

G1 Länsstyrelsen	

19

Kommentar19
G2 Trafikverket

19

G3 Tekniska nämnden

20

G4 Miljönämnden 	

20

G5 Borås Energi och Miljö AB

20

G6 Borås elnät AB 

20

G7 Lantmäterimyndigheten

20

G8 Förskolenämnden	

20

G9 Räddningstjänsten	

21

G10 Polismyndigheten

21

2. Yttranden från sakägare

21

G11 Anders Henricson, Brahegatan 9	

21

G12 Göran Krafft, Brahegatan 9 	

21

»»

I planbeskrivningen har texten kring Dagvatten blivit
uppdaterad enligt Borås Energi och Miljö ABs önskemål.

»»
Granskningshandlingen innebär efter revideringsförfarande
följande ändringar jämfört med granskningshandlingen
(utställningshandlingen):

I planbeskrivningen har texten Borås Stad miljömål
blivit uppdaterad så denna hänvisar till Borås Stads
nuvarande miljömål.

»»

Genomförandebeskrivning är ändrat.

»»

På plankartan har plangränsen blivit justerad. Mot
väster har planområdet blivit mindre så att Lokalgatan
(Sagagatan) i detaljplanen bättre speglar Sagagatans
nuvarande förlopp. Mot söder har kvartersmarken justerats så nuvarande infart från Tallåsgatan till fastigheten
Hamstern 1 blivit en del av planområdet.

Beslutsförslag

Kvartersmarken har blivit större. Utöver den areal som
lagts till mot söder, har en smal parkeringsficka på
Sagagatan blivit inkluderad i planområdet.

Handläggning

Ändringar i planförslaget

»»

»»

»»
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Runt kvartersmarken har prickmark (byggnader får
inte uppföras) lagts till hela vägen runt. Detta för att
förhindra att byggnader kommer för nära intilliggande
fastigheter och gator.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta
»»

att godkänna utlåtandet som sitt eget samt att

»»

att skicka ut detaljplanen på granskning

Kommunstyrelsen har 2014-02-14 §85 beslutat uppdra
åt Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten att
upprätta detaljplan för Nedre Norrmalm, Hamstern 1.
Planuppdraget har initierats av att fastighetsägaren vill bygga
fler studentbostäder.
Samhällsbyggnadsnämnden gav 2014-04-10 §SBN 2014000127 Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra

Förbjud mot körbar infart är blivit gjort större mot
Sagagatan så det endast är möjligt att ha infart från de
nuvarande.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

detaljplan för fastigheten Hamstern 1. Fastighetsägaren har
sedan beslut om uppdrag begärt att även Hamstern 3 ska
ingå i detaljplanen.
Förvaltningen tog 18 augusti 2015 ett delegationsbeslut för
att skicka detaljplanen på samråd mellen den 24 augusti – den
21 september 2015.
Samhällsbyggnadsnämnden tog 2019-03-28 §SBN 2019000130 beslut om granskning enligt gamla PBL 5:18 som har
ägt rum under tiden den 10 april – den 2 maj 2019.

Kommentar

Samhällsbyggnadsnämnden tackar för yttrandet.

G2 Trafikverket

Trafikverket har tagit emot rubricerad detaljplan för granskning. Trafikverket remitterades inte under ordinarie granskningsskede utan mottog remissen 2019-05-06 och yttrar sig
därför efter ordinarie tid för granskning (som genomfördes
under tiden 10 april-2 maj).

Kommunstyrelsen

Planens syfte är att möjliggöra permanenta studentbostäder
på fastigheten Hamstern 1, med viss utökning jämfört med
dagens användning. Planen tillåter även kontor, tillfällig
vistelse (t.ex. vandrarhem) och handel. Nu gällande plan
anger användningen industri. Idag finns tillfälligt bygglov för
studentbostäder.

G1 Länsstyrelsen

Infrastruktur

1. Yttranden från remisspart
Kommunstyrelsen väntar med att yttre sig till granskning II.

Granskningsyttrande över detaljplan för Hamstern inom
kvarteret Norrmalm, i Borås stad, Västra Götalands län
Handlingar daterade 2019-03-18 för granskning enligt 5 kap
22 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900)

Järnväg: Som närmast hamnar planområdet knappa 80 m
öster om Älvsborgsbanan, närmaste bebyggelse är placerad
cirka 100 meter från järnvägen. Älvsborgsbanan är utpekad
som riksintresse för kommunikation i enlighet med § 3:8
Miljöbalken. Älvsborgsbanan är av särskild regional betydelse
och sträcker sig mellan Uddevalla och Borås. Den är viktig
för persontrafik men används även för omledningstrafik.

Länsstyrelsens samlade bedömning

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

Motiv för bedömningen

Länsstyrelsen befarar inte att:
»»

Riksintresse kommer att skadas påtagligt (både MB kap
3 och 4)

»»

Mellankommunal samordning blir olämplig

»»

Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs (MB 5 kap, luft
och vatten)

»»

Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser
(MB 7 kap)

»»

Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och
säkerhet eller

»»

till risken för olyckor, översvämning eller erosion
(buller, strålning, risk för olyckor, översvämning,
erosion)

PLANBESKRIVNING - DETALJPLAN

Området ligger inom utpekad korridor för Götalandsbanan.
Väg: Området ligger inte i direkt anslutning till statlig väg.
Statligt förvaltad del av väg 42 börjar cirka 1000 meter norr
om planområdet. Området ansluter till denna via kommunalt
vägnät. Väg 42 är av riksintresse för kommunikation i
enlighet med § 3:8 Miljöbalken och är av särskild regional
betydelse. Vägen har stor betydelse för näringslivets transporter och ingår i de av Region Västra Götaland utpekade
stråken som viktig för regional utveckling och funktion för
kommun- och regionöverskridande arbetspendling. Vägen
är rekommenderad primär transportväg för farligt gods samt
utpekad i funktionellt prioriterat vägnät.
Trafikverket har inget ytterligare att erinra mot att föreslagen plan antas under förutsättning att Länsstyrelsen bedömer
att riskfrågan utretts tillfredsställande. Nedanstående punkter är för upplysning.

För upplysning

Trafikverket bedömer att två passager över järnvägen påverkas av föreslagen exploatering: gångfållan vid Alideberg,
strax norr om planområdet, och plankorsningen vid Vegagatan, strax söder om planområdet. Trafikverkets bedömning
är att föreslagen plan endast marginellt ökar belastningen
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på dessa. Vid framtida exploatering i närområdet anser
Trafikverket att åtgärder behövs för att förbättra säkerheten
för oskyddade trafikanter i dessa punkter.

G6 Borås elnät AB

Trafikverket hänvisar till Länsstyrelsen att bedöma om
tillräcklig hänsyn tagits till risk med koppling till farligt gods
på Älvsborgsbanan.

Elnät: Borås Elnät önskas bli kontaktade av exploatören i
god tid för utredning av den kommande effektökning som
beräknas bli av den planerade nya byggnationen.

Kommentar

Övrigt ingen erinran.

Svar granskning för Nedre Norrmalm, Hamstern 1 m.fl.,
Borås Stad.

Samhällsbyggnadsnämnden tackar för yttrandet.
Stadsnät: Fastigheten är idag ansluten till Stadsnätet.

G3 Tekniska nämnden

Tekniska nämnden tillstyrker förslaget till detaljplan.

Kommentar

Borås Stadsnät önskar bli kontaktade av exploatören för att
säkerställa att kapacitet i den befintliga anslutningen räcker
till för den planerad nya byggnationen.

Samhällsbyggnadsnämnden tackar för yttrandet.
I övrigt ingen erinran.

G4 Miljönämnden

Miljönämnden ser positivt på förslaget men önskar följande
justeringar:

Kommentar

Uppdatera miljömålstexten då denna hänvisar till Borås Stads
gamla miljömål.

G7 Lantmäterimyndigheten

Kommentar

Kommentar

Samhällsbyggnadsnämnden tackar för yttrandet. Målen är nu
uppdaterad.

G5 Borås Energi och Miljö AB

I ovan nämnda ärende har Borås Energi och Miljö AB
följande synpunkter:
Befintlig text tas bort och ersätts av följande text:
”Det skall finnas möjlighet att fördröja dagvatten inom
kvartersmarken. 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 fastigheten 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 dimensionerade 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 exploaterats. Skillnaden i flöde skall
utjämnas på tomtmark innan det avleds till dagvattenledning.”

Kommentar

Samhällsbyggnadsnämnden tackar för yttrandet. Texten är
blivit uppdaterad.
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Samhällsbyggnadsnämnden tackar för yttrandet.

Lantmäterimyndigheten har inget att erinra.

Samhällsbyggnadsnämnden tackar för yttrandet.

G8 Förskolenämnden

Yttrande över detaljplan för Nedre Norrmalm, Hamstern 1:1
m.fl. Borås Stad
Förskolenämndens beslut: Förskolenämnden tillstyrker
detaljplan för Nedre Norrmalm, Hamstern 1 m.fl., Borås Stad
och översänder svaret till Samhällsbyggnadsnämnden
Ärendet i sin helhet: Planens syfte är att möjliggöra permanenta studentbostäder på fastigheten Hamstern 1. Planen
tillåter förutom bostäder även kontor, tillfällig vistelse
(exempelvis vandrarhem) samt handel.
I detaljplanen hänvisas till Tokarpsbergs förskola, cirka 500
meter öster om planområdet, där platserna idag redan är
fulltecknade. Det innebär att Tokarpsbergs förskola inte kan
ombesörja ytterligare förskoleplatser.
I samband med att områden utvecklas och förtätas med
bostäder vill Förskolenämnden påtala vikten av att satsa på en
fortsatt utbyggnad av förskolor. Förskolenämnden vill också
poängtera att man bör beakta barnperspektivet redan från
början när gator, torg, trottoarer och cykelvägar planeras.

Kommentar

Samhällsbyggnadsnämnden tackar för yttrandet.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

G9 Räddningstjänsten

Räddningstjänsten har inget att tillägga.

Kommentar

När man bor i ett tätbebyggt område i centrum får man
förvänta viss störning från grannar. I de tillfällen där eventuellt ljud från fester och annat är större än vad som är rimligt
får du kontakta fastighetsägaren eller polismyndigheten.

Samhällsbyggnadsnämnden tackar för yttrandet.

Angående granskning av detaljplan Hamstern 1:1. Lokalpolisområde Borås har ingen erinran.

Borås Stad har en brist på studentbostäder och bedömer
inte, att hänsynen till de synpunkter som du har framkommit
med väger högre än behovet av studentbostäder i centrum på
gångavstånd till högskolan.

Kommentar

G12 Göran Krafft, Brahegatan 9

G10 Polismyndigheten

Samhällsbyggnadsnämndentackar för yttrandet.

2. Yttranden från sakägare
G11 Anders Henricson, Brahegatan 9

Undertecknad undrar som första punkt var ungdomarna
skall parkera sina bilar om Ni beviljar en påbyggnad. Redan
i dag gäller djungelns lag och man parkerar och blockerar
delvis infarten till Tallåsgatan och det verkar ske med Borås
Parkerings AB:s tysta medgivande för man se aldrig några
lappade bilar där. Sedan kommer vi till den störning som
förmodligen kommer att bli ännu större för oss angränsande
hyresgäster på Brahegatan. Under onsdag till lördag under
sommarhalvåret är det skrik och skrän när man har fest i
trädgården eller står utanför ingången och röker till långt
in på småtimmarna. Man vill ju kunna ha sovrumsfönstret
öppet på sommarkvällar utan att få nattsömnen störd av
skränande ungdomar. Tidigare när fastigheten endast användes för industriändamål var det lugnt och tyst i området på
kvällarna. Undertecknad och flera andra hyresgäster har en
stark önskan, att påbyggnad av Hamstern 1 ej skall beviljas.

Kommentar

Samhällsbyggnadsnämnden tackar för yttrandet.
Yttrandet kan inte representera flera andra sakägare om dessa
är anonyma och inte påtecknat yttrandet.
I nuläget finns 24 parkeringsplatser anordnat inom planområdet fördelat på 12 platser mot Tallåsgatan och 12 platser
mot Sagagatan. Detta antal parkeringsplatser motsvarar
parkeringsbehovet för en bruttoarea på 8000m2 smålägenheter (studentbostäder). Om fastighetsägaren uppfyller behovet
för parkeringsplatser handläggs slutgiltigt i bygglovet, men
bedömningen är att parkeringsbehovet redan är uppfyllt
också efter en eventuell utbyggnad av fastigheten. Studerande
har ett mycket lågt bilinnehav.

Vi är några grannar som bor i fastigheterna längs Tallåsgatan
ovanför Hamstern. Vi har egentligen inget emot att fastigheten får en våning till på höjden även om detta väsentligt
förstör vår fina utsikt över Borås. Speciellt på vintern när det
inte finns på löv på de träd som står i slänten upp mot gatan.
När vi nu är så snälla och inte bråkar om byggnaden skulle vi
väldigt gärna se att denna ovårdade trädrad i samband med
byggnationen totalt tags bort.
Dessutom hänger grenar ned så sopbil och ev.brandbil
knappt kommer fram. Dessutom skymmer träden gatubelysningen.
Göran Krafft boende vid Brahegatan 9 - talesman för fler på
samma adress och i närheten

Kommentar

Samhällsbyggnadsnämnden tackar för yttrandet.
Yttrandet kan inte representera flera andra sakägare om dessa
är anonyma och inte påtecknat yttrandet.
Detaljplaner regalera inte hur fastighetsägaren sköter sina
träd eller buskar och kan alltså inte ställa krav på att en rad
med träd på kvartersmark skall tas bort. Vi har dock vidarebefordrat informationen till fastighetsägaren som har lovat
att ta bort grenarna mm som hänger över vägen.
Om du i fortsättningen anser att träden långs Tallåsgatan
utgör ett trafiksäkerhetsmässigt problem bör du hänvända
dig direkt till fastighetsägaren eller göra en anmälan till
tekniska förvaltningen på tekniska@boras.se. Du kan läsa
om reglerna kring växtlighet och trafiksäkerhet här:
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/trafik/trafiksakerhet/hackarochbuskar.4.74a7f9681591df04bcb1fa67.html
Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman		
Plan- och bygglovschef		

PLANBESKRIVNING - DETALJPLAN

Jacob Kastrup Haagensen
Planarkitekt
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Detaljplan steg för steg
1. Vad är en detaljplan?

4. Du kan påverka!

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.

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.

2. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när en detaljplan ska göras. Initiativet till
att starta arbetet med en detaljplan kan komma från kommunen 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 a nsöka 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.

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 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 flera delar:
Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.

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.

Illustrationskarta, som i bild visar ett eller flera exempel på
hur det skulle kunna se ut när detaljplanen är färdig. Den är
inte juridiskt bindande.
Planbeskrivning, som redovisar planens syfte och förutsättningar. 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
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Så kan du påverka detaljplanens innehåll
Du får ta del av ett
programförslag som du
kan lämna synpunkter
på. Synpunkter lämnas
till Samhällsbyggnadsnämnden.

Programsamråd
Efter programsamrådet
sker en bearbetning av
programförslaget med
anledning av inkomna
synpunkter. Det färdiga
programmet godkänns av
Samhällsbyggnadsnämnden eller av Kommunfullmäktige.

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

Plansamråd
Efter samrådet sker en
bearbetning av planförslaget med anledning av
inkomna synpunkter.

Det finns möjlighet att
granska förslaget under
två veckor och komma
med synpunkter. För att få
rätt att överklaga planen
måste du lämna synpunkterna skriftligt.

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

Kommunicering
Efter kommunicering
skickas ärendet till
Samhällbyggnadsnämnden eller Kommunfullmäktige för antagande.

Antagande
Tre veckor efter antagandet får planen laga kraft,
om inte planen överklagats.

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

Laga kraft
Nu kan bygglov lämnas i
enlighet med planen.

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen
Planprocessen.

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 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 Samhällsbyggnadsnämndens politiker ska kunna ta beslut. Synpunkter leder ofta till
att planförslaget arbetas om och planen kan därför skilja sig
åt mellan de olika skedena.

PLANBESKRIVNING - DETALJPLAN

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 detaljplanen 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-
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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 detaljplanen. 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.

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.
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Detaljerad riskbedömning för detaljplan – Transport av farligt gods på järnväg – Hamstern 1, Borås Stad

Sammanfattning
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad arbetar med att ta fram en ny detaljplan för fastigheten
Hamstern 1, där en ombyggnation av befintlig byggnad till studentboende planeras. Planområdet är
beläget cirka 1 km norr om Borås centrum på Älvsborgsbanans östra sida. WSP har fått i uppdrag att
upprätta en detaljerad riskbedömning för detaljplan med avseende på transport av farligt gods på
järnväg (Älvsborgsbanan).
Syftet med riskbedömningen är att uppfylla länsstyrelsens krav på beaktande av
riskhanteringsprocessen vid markanvändning intill farligt gods-led. Målet med riskbedömningen är att
utreda lämpligheten med planerad markanvändning utifrån riskpåverkan.
De risker som har identifierats för planområdet är förknippade med farligt gods-trafiken på
Älvsborgsbanan.
Resultatet av individ- och samhällsriskberäkningarna visar att inga riskreducerande åtgärder behöver
vidtas för det undersökta planområdet eftersom både individ- och samhällsrisken understiger DNV:s
riskkriterium bortom 25 meter från Älvsborgsbanan. Inom 25 meter från Älvsborgsbanan kommer
dock individrisken att överstiga DNV:s riskkriterium men då planområdet är placerat cirka 100 meter
från Älvsborgsbanan påverkas inte planområdet av detta.
Risknivån för planområdet bedöms nå en låg och acceptabel nivå med dess nuvarande placering.
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1

Inledning

WSP har fått i uppdrag att upprätta en detaljerad riskbedömning för detaljplan med avseende på
transport av farligt gods på Älvsborgsbanan. Riskbedömningen avser att beskriva riskbilden för
planområdet, och därmed utgöra en grund för att bedöma lämpligheten med detaljplanen, samt vid
behov ge förslag på riskreducerande åtgärder.

1.1

Bakgrund

Ny detaljplan är under utveckling för fastigheten Hamstern 1 (Sagagatan 10), med syfte att möjliggöra
en ombyggnation av befintlig byggnad (lager/kontor) till studentboende. Planområdet är beläget cirka
1 km norr om Borås centrum på Älvsborgsbanans östra sida.
Väster om planområdet löper Älvsborgsbanan som är en primär transportled för farligt gods (1).
Kortaste avståndet mellan planområdet och farligt gods-leden är cirka 100 meter. Enligt
länsstyrelserna i Skåne, Stockholms och Västra Götalands län ska riskhanteringsprocessen beaktas i
framtagandet av detaljplaner inom 150 meter från farligt gods-led (2). Med anledning av
länsstyrelsernas krav upprättas denna riskbedömning.

1.2

Syfte och mål

Syftet med denna riskbedömning är att uppfylla länsstyrelsens krav på beaktande av
riskhanteringsprocessen vid markanvändning intill farligt gods-led. Riskbedömningen upprättas som
ett underlag för fattande av beslut om lämpligheten med planerad markanvändning, med avseende på
närhet till farligt gods-led.
Målet med riskbedömningen är att utreda lämpligheten med planerad markanvändning utifrån
riskpåverkan. I ovanstående ingår att efter behov ge förslag på åtgärder.

1.3

Avgränsningar

I riskbedömningen belyses risker förknippade med transport av farligt gods på Älvsborgsbanan samt
urspårning. De risker som har beaktats är plötsligt inträffade skadehändelser (olyckor) med
livshotande konsekvenser för tredje man, d.v.s. risker som påverkar personers liv och hälsa.
Egendomsskador, eventuella skador på naturmiljön eller skador orsakade av långvarig exponering för
avgaser/emissioner eller buller har inte beaktats.
Resultatet av riskbedömningen gäller under angivna förutsättningar. Vid förändring av
förutsättningarna behöver riskbedömningen uppdateras

1.4

Styrande dokument

Plan- och bygglagen (2010:900) anger följande:
Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag ska bebyggelse och
byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till:
1. människors hälsa och säkerhet, … (2 kap. 5§)
Vid planläggning och i ärenden om bygglov enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk
utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till:
2. skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och andra olyckshändelser, …
(2 kap. 6§).
Länsstyrelsernas i Skånes, Stockholms samt Västra Götalands län gemensamma dokument
Riskhantering i detaljplaneprocessen (2) anger att riskhanteringsprocessen ska beaktas vid
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markanvändning inom 150 meter från en transportled för farligt gods. I Figur 1.1 illustreras lämplig
markanvändning i anslutning till transportleder för farligt gods. Zonerna har inga fasta gränser, utan
riskbilden för det aktuella planområdet är avgörande för markanvändningens placering. En och samma
markanvändning kan därmed tillhöra olika zoner.

Figur 1.1. Zonindelning för riskhanteringsavstånd. Zonerna representerar lämplig markanvändning i förhållande till
transportled för farligt gods (2).

1.5

Underlagsmaterial

Arbetet baseras på följande underlag:


Ritningar för ombyggnad till studentrum, daterade 2010-03-30 av Borås Byggplanering.



Grundkarta med markhöjder, Borås Stad.

1.6

Revidering

Denna handling utgör en första version och innehåller därmed inga revideringar.

1.7

Internkontroll

Rapporten är utförd av Marcus Knutsmark (Brandingenjör och Civilingenjör i Riskhantering) med
Fredrik Larsson (Brandingenjör och Civilingenjör i Riskhantering) som uppdragsansvarig. I enlighet
med WSP:s miljö- och kvalitetsledningssystem, certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001, omfattas
denna handling av krav på internkontroll. Detta innebär bland annat att en från projektet fristående
person granskar förutsättningar och resultat i rapporten. Ansvarig för denna granskning har varit
Fredrik Larsson (Brandingenjör och Civilingenjör i Riskhantering).
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2

Områdesbeskrivning

I detta kapitel ges en översiktlig beskrivning av planområdet med dess omgivning.

2.1

Planområdet

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad arbetar med att ta fram en ny detaljplan för fastigheten
Hamstern 1, se Figur 2.1. Planområdet är beläget cirka 1 km norr om Borås centrum på
Älvsborgsbanans östra sida. Detaljplanen syftar till att möjliggöra en ombyggnation av befintlig
byggnad (lager/kontor) till ett studentboende. Omgivningen runt det undersökta planområdet består av
bostäder, företag och Älvsborgsbanan (primär transportled för farligt gods). Ingen farlig verksamhet
enligt lag om skydd mot olyckor eller Sevesoverksamhet har identifierats i planområdets omgivning.
Kortaste avståndet mellan planområdet och farligt gods-leden är cirka 100 meter där ytan mellan
fastighet och järnväg nyttjas som materialupplag för ett logistikföretag.

Figur 2.1. Grundkarta för planområdet och dess omgivningar. Planområdet är markerat i blått, studentboendet i
grönt och Älvsborgsbanan i rött.

Planområdet är beläget ca 2 meter högre än Älvsborgsbanan, vilket är positivt ur risksynvinkel då
vätskeläckage etc. vid järnvägen ej kan nå planområdet. Studentboende ligger i suterräng där entréer
finns på plan 1 i den västra delen och på plan 2 i den östra delen, se Figur 2.2 där studentboendets
fasader mot söder och öster åskådliggörs. Utrymningsmöjligheter finns således även i riktning bort
från järnvägen.
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Figur 2.2. Den översta figuren visar studentboendets fasader mot öster och den undre figuren visar fasaderna mot
söder.

2.2

Infrastruktur

Väster om planområdet löper järnvägen (Älvsborgsbanan), vilken är en transportled för farligt gods.
Kortaste avståndet mellan planområdet och Älvsborgsbanan är cirka 100 meter. Älvborgsbanan
trafikeras av ca 8000 tåg per år vid horisontår 2030 enligt prognos från Trafikverket. Av dessa utgörs
endast ca 1% av godståg. Farligt gods förekommer dock på banan i viss omfattning, se vidare Bilaga
A.
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3

Omfattning av riskhantering och metod

Detta kapitel innehåller en beskrivning av begrepp och definitioner, arbetsgång och omfattning av
riskhantering i projektet samt de metoder som använts.

3.1

Begrepp och definitioner

Begreppet risk avser kombinationen av sannolikheten för en händelse och dess konsekvenser.
Sannolikheten anger hur troligt det är att en viss händelse kommer att inträffa och kan beräknas om
frekvensen, d.v.s. hur ofta något inträffar under en viss tidsperiod, är känd.
Riskanalys omfattar, i enlighet med de internationella standarder som beaktar riskanalyser i tekniska
system (3) (4), riskidentifiering och riskuppskattning, se Figur 3.1. Riskidentifieringen är en
inventering av händelseförlopp (scenarier) som kan medföra oönskade konsekvenser, medan
riskuppskattningen omfattar en kvalitativ eller kvantitativ uppskattning av sannolikhet och konsekvens
för respektive scenario.
Sannolikhet och frekvens används ofta synonymt, trots att det finns en skillnad mellan begreppen.
Frekvensen uttrycker hur ofta något inträffar under en viss tidsperiod, t.ex. antalet bränder per år, och
kan därigenom anta värden som är både större och mindre än 1. Sannolikheten anger istället hur troligt
det är att en viss händelse kommer att inträffa och anges som ett värde mellan 0 och 1. Kopplingen
mellan frekvens och sannolikhet utgörs av att den senare kan beräknas om den första är känd.
Riskhantering
Riskbedömning
Riskanalys
Avgränsning
Identifiera risker
Riskuppskatting

Riskreduktion/
-kontroll
Beslutsfattande
Genomförande
Övervaking

Riskvärdering
Acceptabel risk
Analys av alternativ

Figur 3.1. Riskhanteringsprocessen.

Efter att riskerna analyserats görs en riskvärdering för att avgöra om riskerna kan accepteras eller ej.
Som en del av riskvärderingen kan det även ingå förslag till riskreducerande åtgärder och verifiering
av olika alternativ. Det sista steget i en systematisk hantering av riskerna kallas riskreduktion/kontroll. I det skedet fattas beslut mot bakgrund av den värdering som har gjorts av vilka
riskreducerande åtgärder som ska vidtas.
Riskhantering avser hela den process som innehåller analys, värdering och reduktion/-kontroll, medan
riskbedömning enbart avser analys och värdering av riskerna.

3.2

Metod för riskuppskattning

Riskbedömningen utgör i aktuellt fall en kvantitativ bedömning där de skadescenerier som kan inträffa
vid transport av farligt gods på järnväg analyseras enligt uppdragets omfattning. Kvantitativa metoder
är helt numeriska och beskriver således risker med kvantitativa termer, exempelvis förväntat antal
omkomna per år (5).
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Med hjälp av Banverkets (nuvarande Trafikverket) rapport (6) beräknas frekvensen för att en
järnvägsolycka, med eller utan farligt gods, inträffar på den aktuella sträckningen. För beräkning av
frekvenser/sannolikheter för respektive skadescenario används händelseträdsanalys.
Frekvensberäkningarna redovisas i Bilaga A.
Konsekvenserna av olika skadescenarier uppskattas utifrån litteraturstudier, datorsimuleringar och
handberäkningar. Konsekvensuppskattningar redovisas mer omfattande i Bilaga B.
I denna detaljerade riskbedömning har riskmåtten individ- och samhällsrisk använts för att uppskatta
risknivån med avseende på identifierade risker förknippade med farligt gods-transporter.
Det är nödvändigt att använda sig av båda riskmåtten, individ- och samhällsrisk, vid uppskattning av
risknivån i ett område så att risknivån för den enskilde individen tas i beaktande (individperspektiv),
samtidigt som hänsyn tas till hur stora konsekvenserna kan bli med avseende på antalet personer som
samtidigt påverkas (samhällsperspektiv).

3.2.1

Individrisk

Individrisken är sannolikheten att omkomma för en person som kontinuerligt vistas på en specifik
plats, t.ex. på ett visst avstånd från en industri eller transportled, oftast utomhus (7). Individrisken är
platsspecifik och är oberoende av hur många personer som vistas i det givna området. Syftet med
riskmåttet är att se till att enskilda individer inte utsätts för oacceptabla risknivåer.
Individrisken kan redovisas i form av en individriskprofil, som visar frekvensen att omkomma per år
som funktion av avståndet från riskkällan, se Figur 3.2.

Figur 3.2. Exempel på individriskprofil.

3.2.2

Samhällsrisk

Riskmåttet samhällsrisk beaktar även hur stora konsekvenserna kan bli med avseende på antalet
personer som påverkas vid olika skadescenarier. Hänsyn kan därmed tas till befolkningssituationen
inom det aktuella området, i form av befolkningsmängd och persontäthet. Hänsyn tas även till
eventuella tidsvariationer, som t.ex. att persontätheten i området kan vara hög under en begränsad tid
på dygnet eller året och låg under andra tider.
Samhällsrisken redovisas ofta med en F/N-kurva (Frequency/Number), se Figur 3.3, som visar den
ackumulerade frekvensen för N eller fler omkomna till följd av de antagna olycksscenarierna.
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Figur 3.3. Exempel på F/N-kurva för beskrivning av samhällsrisk.

I F/N-kurvan illustreras hur ofta olyckor sker med ett givet antal omkomna personer, och det går
således att särskilja på frekvensen av olyckor med en liten konsekvens och olyckor med stor
konsekvens.

3.3

Metod för riskvärdering

Både individrisk och samhällsrisk används vid uppskattning av risknivån i ett område, så att risknivån
för den enskilde individen beaktas samtidigt som hänsyn tas till hur stora konsekvenserna kan bli med
avseende på antalet personer som påverkas.

3.3.1

Riskkriterier, individ- och samhällsrisk

I Sverige finns inget nationellt beslut om vilket tillvägagångssätt eller vilka kriterier som ska tillämpas
vid riskvärdering inom planprocessen. Praxis vid riskvärderingen är att använda Det Norske Veritas
(DNV) förslag på riskkriterier (7) gällande individ- och samhällsrisk. Risker kan kategoriskt indelas i
tre grupper; acceptabla, acceptabla med restriktioner eller oacceptabla, se Figur 3.4.

Figur 3.4. Princip för värdering av risk vid fysisk planering.

Följande förslag till tolkning rekommenderas (7):
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Risker som klassificeras som oacceptabla värderas som oacceptabelt höga och tolereras ej. Dessa
risker kan vara möjliga att reducera genom att åtgärder vidtas.



De risker som bedöms tillhöra den andra kategorin värderas som acceptabla om alla rimliga
åtgärder är vidtagna. Risker i denna kategori ska behandlas med ALARP-principen (As Low As
Reasonably Practicable). Risker som ligger i den övre delen, nära gränsen för oacceptabla risker,
accepteras endast om nyttan med verksamheten anses mycket stor, och det är praktiskt omöjligt att
vidta riskreducerande åtgärder. I den nedre delen av området bör inte lika hårda krav ställas på
riskreduktion, men möjliga åtgärder till riskreduktion ska beaktas. Ett kvantitativt mått på vad som
är rimliga åtgärder kan erhållas genom kostnads-nyttoanalys.



De risker som kategoriseras som låga kan värderas som acceptabla. Dock ska möjligheter för
ytterligare riskreduktion undersökas. Riskreducerande åtgärder, som med hänsyn till kostnad kan
anses rimliga att genomföra, ska genomföras.

För individrisk föreslog DNV (7) följande kriterier:


Övre gräns för område där risker, under vissa förutsättningar, kan accepteras: 10-5 per år



Övre gräns för område där risker kan kategoriseras som låga:

10-7 per år

För samhällsrisk föreslog DNV (7) följande kriterier:


Övre gräns för område där risker under vissa förutsättningar kan tolereras:
för N=1 med lutning på F/N-kurva: -1

F=10-4 per år



Övre gräns för område där risker kan kategoriseras som låga:
för N=1 med lutning på F/N-kurva: -1

F=10-6 per år

Ovanstående kriterier återfinns i riskvärderingen för bedömning av huruvida risknivån år acceptabel
eller ej. Den övre gränsen markeras med röd streckad linje, och den undre med grön, se Figur 3.5.

Figur 3.5. Föreslagna kriterier på individrisk samt samhällsrisk enligt DNV (7).

I denna riskbedömning redovisas individrisknivå och samhällsrisk för 1 km2.

3.4

Metod för identifiering av riskreducerande åtgärder

Om risknivån bedöms som ej acceptabel ska riskreducerande åtgärder identifieras och föreslås.
Exempel på vanligt förekommande riskreducerande åtgärder anges i Boverkets och Räddningsverkets
(nuvarande Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) rapport Säkerhetshöjande åtgärder i
detaljplaner (8), vilken är lämplig att använda som utgångspunkt. Åtgärder redovisas som kan
eliminera eller begränsa effekterna av de identifierade scenarier som bedöms ge störst bidrag till
risknivån utifrån de lokala förutsättningarna. För att rangordna och värdera åtgärders effekt kan med
fördel kostnads-effekt- eller kostnads-nyttoanalys användas. Riskbilden efter de valda åtgärdernas
genomförande bör verifieras.
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4

Riskidentifiering

I detta kapitel presenteras identifierade riskkällor samt en sammanställning av de olycksscenarier som
beaktas vidare i rapporten.

4.1

Identifiering och beskrivning av riskkällor

De risker som har identifierats för planområdet är förknippade med farligt gods-trafiken på järnvägen
(Älvsborgsbanan). Inga övriga riskkällor, farliga verksamheter, Sevesoverksamheter etcetera har
identifierats i områdets närhet.

4.2

Transportleder för farligt gods

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för farliga ämnen och produkter som har sådana egenskaper att de
kan skada människor, miljö och egendom om det inte hanteras rätt under transport. Transport av farligt
gods omfattas av regelsamlingar (9) som tagits fram i internationell samverkan. Farligt gods delas in i
nio olika klasser enligt RID-S-systemet som baseras på den dominerande risken som finns med att
transportera ett visst ämne eller produkt. I Tabell 4.1 redovisas klassindelningen av farligt gods och en
beskrivning av vilka konsekvenser som kan uppstå vid olycka.
Tabell 4.1. Kortfattad beskrivning av respektive farligt gods-klass inom RID-S samt konsekvensbeskrivning.

RID-S
Klass

Kategori

Beskrivning

Konsekvenser

1

Explosiva
ämnen och
föremål

Sprängämnen,
tändmedel, ammunition,
etc.

Tryckpåverkan och brännskador. Stor mängd
massexplosiva ämnen ger skadeområde med
uppemot 250 m radie (orsakat av tryckvåg).
Personer kan omkomma båda inomhus och
utomhus. Övriga explosiva ämnen och mindre
mängder massexplosiva ämnen ger enbart
lokala konsekvensområden. Splitter och annat
kan vid stora explosioner ge skadeområden med
uppemot 700 m radie (10).

2

Gaser

Inerta gaser (kväve,
argon etc.) oxiderande
gaser (syre, ozon, etc.),
brandfarliga gaser
(acetylen, gasol etc.)
och giftiga gaser (klor,
svaveldioxid etc.).

Förgiftning, brännskador och i vissa fall
tryckpåverkan till följd av giftigt gasmoln,
jetflamma, brinnande gasmoln eller BLEVE.
Konsekvensområden över 100-tals m. Omkomna
både inomhus och utomhus.

3

Brandfarliga
vätskor

Bensin och diesel
(majoriteten av klass 3)
transporteras i tankar
rymmandes upp till 50
ton.

Brännskador och rökskador till följd av pölbrand,
strålningseffekt eller giftig rök.
Konsekvensområden vanligtvis inte större än 40
m för brännskador. Rök kan spridas över
betydligt större område. Bildandet av vätskepöl
beror på vägutformning, underlagsmaterial och
diken etc.

4

Brandfarliga
fasta ämnen

Kiseljärn (metallpulver)
karbid och vit fosfor.

Brand, strålning, giftig rök. Konsekvenserna
vanligtvis begränsade till närområdet kring
olyckan.
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RID-S
Klass

Kategori

Beskrivning

Konsekvenser

5

Oxiderande
ämnen,
organiska
peroxider

Natriumklorat,
väteperoxider och
kaliumklorat.

Tryckpåverkan och brännskador.
Självantändning, explosionsartade brandförlopp
om väteperoxidslösningar med koncentrationer >
60 % eller organiska peroxider kommer i kontakt
med brännbart, organiskt material.
Konsekvensområden för tryckvågor 150 m.

6

Giftiga och
smittförande
ämnen

Arsenik-, bly- och
kvicksilversalter,
bekämpningsmedel, etc.

Giftigt utsläpp. Konsekvenserna vanligtvis
begränsade till närområdet.

7

Radioaktiva
ämnen

Medicinska preparat.
vanligtvis små mängder.

Utsläpp radioaktivt ämne, kroniska effekter, mm.
Konsekvenserna begränsas till närområdet.

8

Frätande
ämnen

Saltsyra, svavelsyra,
salpetersyra, natriumoch kaliumhydroxid (lut).
Transporteras ofta som
bulkvara.

Utsläpp av frätande ämne. Dödliga
konsekvenser begränsade till närområdet (11)
(LC50). Personskador kan uppkomma på längre
avstånd (IDLH).

9

Övriga farliga
ämnen och
föremål

Gödningsämnen,
asbest, magnetiska
material etc.

Utsläpp. Konsekvenser begränsade till
närområdet.

I Tabell 4.2 redovisas de olika farligt gods-klassernas fördelning för Älvsborgsbanan, se Bilaga A för
mer information.
Tabell 4.2. Fördelning mellan olika RID-S klasser på Älvsborgsbanan.

RID-S klass

1
2
3
4.1
4.2
4.3
5.1
5.2
6.1
6.2
7
8
9

Andel
(baserat på antal vagnar)
0,00 %
12,75 %
21,57 %
0,98 %
0,00 %
0,00 %
8,82 %
0,98 %
1,96 %
0,00 %
0,00 %
31,37 %
21,57 %

På aktuell del av Älvsborgsbanan går det i dagsläget 55 godståg per år. År 2030 förväntas denna siffra
vara densamma. Av det transporterade godset på banan utgör 8,5 % farligt gods (12).
Utifrån beskrivningarna i Tabell 4.1 samt statistik över transporterade ämnen och mängder bedöms
följande farligt gods-kategorier vara relevanta för den fortsatta riskbedömningen; klass 2, 3 och 5.
Övriga klasser transporteras i begränsad mängd, eller bedöms inte ge signifikanta konsekvenser
förutom i olycksfordonets omedelbara närhet.
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5

Riskuppskattning och riskvärdering

I detta kapitel redovisas individrisknivån och samhällsrisknivån för 1 km2 med avseende på
identifierade riskscenarier förknippade med transport av farligt gods på Älvsborgsbanan. Individ- och
samhällsrisknivån värderas sedan med hjälp av de acceptanskriterier som angivits i avsnitt 3.3.1.

5.1

Individrisknivå med avseende på farligt gods-transporter

Figur 5.1. Individrisknivå med avseende på farligt gods-transporter på Älvsborgsbanan.

I Figur 5.1 illustreras individrisknivån för planområdet längs Älvsborgsbanan. De streckade vågräta
linjerna markerar övre och undre gräns för ALARP-området, se avsnitt 3.3.1. Bortom 25 meter från
järnvägen är risknivån låg och acceptabel.

5.2

Samhällsrisknivå med avseende på farligt gods-transporter

Figur 5.2. Samhällsrisknivå med avseende på farligt gods-transporter på Älvsborgsbanan.
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I Figur 5.2 illustreras samhällsrisknivån för 1 km2 längs Älvsborgsbanan med planområdet i centrum.
Grundantagandet är att personer uppehåller sig jämnt utspridda över hela ytan, inom 30 meter antas
dock inte att några personer uppehåller sig (befolkningsfritt), se avsnitt B.1 för mer information. De
streckade diagonala linjerna markerar övre och undre gräns för ALARP-området, se avsnitt 3.3.1.
Samhällsrisknivån ligger under det undre kriteriet för ALARP-området.
Resultatet av individ- och samhällsriskberäkningarna visar att inga riskreducerande åtgärder behöver
vidtas för det undersökta planområdet eftersom både individ- och samhällsrisken understiger DNV:s
riskkriterium bortom 25 meter från Älvsborgsbanan. Då planområdet är placerat cirka 100 meter från
Älvsborgsbanan påverkas inte planområdet av detta.
Skyddsavstånd som riskreducerande åtgärd har hög tillförlitlighet och fungerar oberoende av andra
åtgärder.
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6

Diskussion

Riskbedömningar av detta slag är alltid förknippade med osäkerheter, om än i olika stor utsträckning.
Osäkerheter som kan påverka resultatet kan vara förknippade med bl.a. det underlagsmaterial och de
beräkningsmodeller som analysens resultat är baserat på. De beräkningar, antaganden och
förutsättningar som generellt är belagda med störst osäkerheter är:


Personantal inom området,



utformning och disposition av etableringar,



farligt gods-transporter förbi planområdet,



schablonmodeller som har använts vid sannolikhetsberäkningar och



antal personer som förväntas omkomma vid respektive skadescenario.

De antaganden som har gjorts har varit konservativt gjorda så att risknivån inom området inte ska
underskattas.
Vid analyser av detta slag råder ibland brist på relevanta data, behov av att göra antaganden och
förenklingar och svårigheter att få fram tillförlitliga uppgifter som dessutom är mer eller mindre
osäkra. Dessa svårigheter innebär att olika riskanalyser/riskanalytiker ibland kan komma fram till
motstridiga resultat på grund av skillnader i antaganden, metoder och/eller ingångsdata. (13)
Det finns flera skäl till varför systematiska riskanalyser är att föredra framför andra mer informella
eller intuitiva sätt att hantera den stora, men långt ifrån fullständiga, kunskapsmassa som finns
beträffande riskerna med farligt gods. Användning av riskanalysmetoder av den typ som presenteras i
VTI Rapport 389:1 och som använts i detta projekt innebär att befintlig kunskap insamlas, struktureras
och sammanställs på ett systematiskt sätt så att kunskapsluckor kan identifieras. Detta medför att
analysens förutsättningar kan prövas, ifrågasättas och korrigeras av oberoende. Metoden innebär också
att de antaganden och värderingar som ligger till grund för olika skattningar tydliggörs för att undvika
missförstånd vid information, diskussion och förhandling mellan beslutsfattare, transportörer och
allmänhet. Riskanalyser utgör därigenom ett viktigt led i den demokratiska process som omger
transporter av farligt gods i samhället. (13)
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7

Slutsatser

De risker som har identifierats för planområdet är förknippade med farligt gods-trafiken på
Älvsborgsbanan. Resultatet av individ- och samhällsriskberäkningarna visar att inga riskreducerande
åtgärder behöver vidtas för det undersökta planområdet eftersom både individ- och samhällsrisken
understiger DNV:s riskkriterium bortom 25 meter från Älvsborgsbanan. Inom 25 meter från
Älvsborgsbanan kommer dock individrisken att överstiga DNV:s riskkriterium men då planområdet är
placerat cirka 100 meter från Älvsborgsbanan påverkas inte planområdet av detta.
Risknivån för planområdet bedöms nå en låg och acceptabel nivå med dess nuvarande placering.
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Bilaga A.

Frekvens- och sannolikhetsuppskattningar

För att kunna kvantifiera risknivån i området behövs ett mått på frekvensen för de skadescenarier som
identifierats och bedömts kunna inträffa på den planerade järnvägssträckningen i höjd med studerat
område. Denna frekvens beräknas enligt Trafikverkets (tidigare Banverkets) Modell för skattning av
sannolikheten för järnvägsolyckor som drabbar omgivningen (14). Därefter används
händelseträdsmetodik för att bedöma frekvenserna för de scenarier som kan få konsekvensen att minst
en person skadas allvarligt eller omkommer. Det bör påpekas att det är frekvensen för järnvägsolycka
(antal olyckor per år) och inte sannolikheten som skattas med denna modell.

A.1.

Sannolikhet för urspårning

De indata som krävs för att kunna skatta frekvensen för järnvägsolycka är:


Den studerade sträckans längd (km) som bestäms av den sträcka på vilken en olycka kan påverka
planområdet. Studerad sträcka är i detta fall 1 km.



Totalt antal tåg som passerar den studerade sträckan under den tidsperiod som skattningen avser
(tåg/år) är cirka 8000 stycken vid horisontåret 2030 (12).



Totalt antal vagnar som passerar den studerade sträckan under den tidsperiod som skattningen
avser (vagnar/år), vilket är cirka 25 000 (i genomsnitt 3 vagnar per persontåg och 22 per godståg)
(12).



Antal vagnaxlar per vagn, vilket antagits till 3 st.



Antal växlar på den studerade sträckan uppgår till 0 st.



Antal plankorsningar på den studerade sträckan uppgår till 1 st.

A.1.1

Urspårning

Frekvenser för beräkning av sannolikhet för urspårning av tåg redovisas i Tabell A.1 (14):
Tabell A.1. Ingående parametrar vid beräkning av sannolikhet för urspårning.

Identifierade olyckstyper
för urspårning

Frekvens (per år)

Rälsbrott

5,0010

Solkurvor

1,0010

Spårlägesfel

4,0010

Enhet

-11

vagnaxelkm

-5

spårkm

-10

vagnaxelkm

-9

antal tågpassager

-8

antal tågpassager

-10

vagnaxelkm

-9

vagnaxelkm

-10

vagnaxelkm (godståg, annat)

-8

tågkm

-7

tågkm

Växel sliten, trasig

5,0010

Växel ur kontroll

7,0010

Vagnfel
Persontåg

9,0010

Godståg

3,1010

Lastförskjutning

4,0010

Annan orsak

5,7010

Okänd orsak

1,4010
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A.1.2

Sammanstötningar

I denna grupp innefattas sammanstötningar mellan rälsburna fordon, som t.ex. sammanstötning mellan
två tåg, mellan tåg och arbetsfordon etcetera. Sannolikheten för en sammanstötning med tåg på en
linje antas vara så låg att den inte är signifikant (14) och kommer därför inte att beaktas i de fortsatta
beräkningarna.

A.1.3

Plankorsningsolyckor

I höjd med planområdet finns en plankorsning. Denna är försedd med bommar samt ljud och ljus.
Frekvensenstillskottet för olycka vid plankorsning (frekvens för att tåg krockar med tungt
landsvägsfordon) är 5,0E-08 per plankorsning längs sträckan och år (14).

A.1.4

Växling och rangering

I höjd med planområdet sker inget växlingsarbete eller rangering.

A.1.5

Resultat

Frekvensen för en olycka med godståg beräknas till 1,44E-05 med formeln:

Urspårningsfrekvens ( per år ) 

A.1.6

Godståg ( st )
 Frekvens, godstågsolycka ( per år )
Totalt antal tåg ( st )

Avstånd från spår för urspårande vagnar

Alla urspårningar leder inte till negativa konsekvenser för omgivningen. Huruvida personer i
omgivningen skadas eller ej beror på hur långt ifrån rälsen en vagn hamnar efter urspårning. I Tabell
A.2 nedan redovisas fördelningen för avstånd från spår som vagnar förväntas hamna efter urspårning,
fördelat på trafikandelar (99 % persontåg och 1 % godståg) (12) (14).
Tabell A.2. Avstånd från spår (m) för urspårade vagnar.

Avstånd från
spår

0-1 m

1-5 m

5-15 m

15-25 m

>25 m

Resandetåg

77,53%

17,98%

2,25%

2,25%

0,00%

Godståg

70,33%

19,78%

5,49%

2,20%

2,20%

Viktat medel
efter andel

77,48%

17,99%

2,27%

2,25%

0,02%

Sannolikheten att en vagn hamnar så långt som 25 meter från spåret vid urspårning är mycket liten
(15). Enligt Tabell A.2 ovan varierar sannolikheten för respektive konsekvensavstånd något beroende
på vilken tågtyp som går på det aktuella spåret. En sammanvägning (viktning) av dessa sannolikheter
används tillsammans med den totala urspårningsfrekvensen för både gods- och resandetåg för att
beräkna riskbidraget från urspårande tåg. Ett händelseträd som beskriver detta presenteras i Figur 7.1.
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Avstånd från spår
95,5%

9,9E-04

5-15 m

2,3%

2,4E-05

15-25 m

2,2%

2,3E-05

25-30 m

0,0%

1,6E-07

<5m

Urspårning mot område
Ja

50%

Urspårning

2,1E-03

Nej

1,0E-03

50%

Figur 7.1. Händelseträd med sannolikheter för urspårningar.

A.2.

Järnvägsolycka med transport av farligt gods

Enligt tidigare resonemang bedöms inte alla farligt gods-klasser relevanta vid uppskattning av
risknivån på det aktuella området. Således är de RID-S-klasser som beaktas mer detaljerat i
riskuppskattningen därför gaser (klass 2), brandfarliga vätskor (klass 3) samt oxiderande ämnen och
organiska peroxider (klass 5).
Frekvensen för en olycka med godståg är enligt avsnitt A.1.5 beräknad till 1,44E-05 per år. I
genomsnitt omfattar en urspårning 3,5 vagnar (16). Farligt gods-vagnar antas utgöra 8,5 % av det
totala antalet godsvagnar (12). Sannolikheten att en eller flera av de inblandade godsvagnarna i en
urspårning innehåller farligt gods är då:
1-(1-0,085)3,5
Frekvensen för att en farligt gods-vagn spårar ur på den aktuella sträckan beräknas bli cirka 3,85E-06
per år.
I händelseträdet, se Figur 7.2, redovisas frekvensen för olycka med transport av aktuella farligt godsklasser inblandad utifrån uppskattad andel av respektive klass.
0,00%

0,0E+00

12,75%

4,9E-07

Brandfarliga vätskor

21,6%

8,3E-07

Oxiderande ämnen

9,8%

3,8E-07

55,9%

2,2E-06

Explosiva ämnen
Gaser

Järnvägsolycka med farligt godstransport
3,9E-06

Övriga klasser

Figur 7.2. Händelseträd med sannolikhet för olycka med farligt gods.
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A.3.

Olycksscenarier – händelseträdsmetodik

I denna del av bilagan redovisas frekvensberäkningar som genomförts med hjälp av
händelseträdsmetodik.

A.3.1

RID-S-klass 2 – Gaser

Baserat på transportflödena som uppmätts 2006 (17), antas 74 % av transporterna inom RID-S-klass 2
utgöras av brandfarliga gaser. 24 % antas vara giftiga gaser.
Sannolikheten för att en olycka leder till läckage av farligt gods antas variera beroende på om det rör
sig om en tunn- eller tjockväggig vagn. Gaser transporteras vanligtvis tryckkondenserade i
tjockväggiga tryckkärl och tankar med hög hållfasthet. Sannolikheten för stort respektive litet läckage
(punktering) som följd av en olycka är för tjockväggiga vagnar 1 % i båda fallen (14). Sannolikheten
för inget läckage är följaktligen 98 %.
För brännbara gaser bedöms konsekvenserna för människor bli påtagliga först sedan utsläppet
antänts. Tre scenarier kan antas uppstå beroende av typ av antändning. Om den trycksatta gasen
antänds omedelbart vid läckage uppstår en jetflamma. Om gasen inte antänds direkt kan det uppstå ett
brännbart gasmoln som sprids med vinden och kan antändas senare. Det tredje scenariot, BLEVE
(Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion), är mycket ovanligt och kan endast inträffa om vagnen
saknar säkerhetsventil och tanken utsätts för en omfattande brand. En BLEVE kan då uppkomma om
tanken utsatts för kraftig brandpåverkan under en längre tid.
För ett litet utsläpp brännbar gas (punktering av vagn) ansätts följande sannolikheter (18) för:
omedelbar antändning (jetflamma): 10 %
fördröjd antändning (brinnande gasmoln): 0
ingen antändning: 90 %
För ett stort utsläpp (stort hål) är motsvarande siffror 20 %, 50 % och 30 % (18). En BLEVE antas
enbart kunna uppstå i intilliggande tank om eventuell jetflamma är riktad direkt mot tanken under en
lång tid. Vid fördröjd antändning av den brännbara gasen antas gasmolnet driva iväg med vinden och
därför inte påverka intilliggande tankar vid antändning. Sannolikheten för att en BLEVE ska uppstå
till följd av jetflamma är mycket liten. Konservativt ansätts 1 %.
För olycka med giftiga gaser påverkar vindstyrkan utsläppets konsekvenser på omgivningen.
Vindstyrkan antas vara antingen hög (8 m/s) eller låg (3 m/s) med lika stor sannolikhet. I Figur 7.3
redovisas olika scenarier för en olycka med gas.
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Figur 7.3 Händelseträd för farligt gods-olycka med gas i lasten.

A.3.2

RID-S-klass 3 – Brandfarliga vätskor

För brandfarliga vätskor gäller att skadliga konsekvenser kan uppstå först när vätskan läcker ut och
antänds. Brandfarliga vätskor antas oftast transporteras i tunnväggiga tankar, och sannolikheten för ett
litet läckage (punktering) respektive stort läckage vid urspårning är 25 % och 5 % (14). I 70 % av
fallen förekommer inget läckage.
Sannolikheten för att ett litet respektive stort läckage av brandfarliga vätskor på järnväg ska antändas
antas vara 10 % respektive 30 % (14). I Figur 7.4 redovisas olika scenarier för en olycka med
brandfarlig vätska. Scenariot stor pölbrand bedöms som mycket konservativt om underlaget vid
järnvägsbanken består av makadam som är ett lättgenomsläppligt material, vilket försvårar bildandet
av pölar vid utsläpp.
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Figur 7.4 Händelseträd för farligt gods-olycka med brandfarlig vätska i lasten.

A.3.3

RID-S-klass 5 – Oxiderande ämnen och organiska peroxider

Oxiderande ämnen brukar vanligtvis inte leda till personskador, förutom om de kommer i kontakt med
brännbart, organiskt material (t.ex. bensin, motorolja etcetera). Blandningen kan då leda till
självantändning och kraftiga explosionsförlopp. Det är dock inte samtliga oxiderande ämnen som kan
självantända. Vattenlösningar av väteperoxider med över 60 % väteperoxid bedöms kunna leda till
kraftiga brand- och explosionsförlopp och detsamma gäller för organiska peroxider. Vattenlösningar
av väteperoxider med mindre än 60 % väteperoxid bedöms däremot inte kunna leda till explosion.
Oxiderande ämnen är brandbefrämjande ämnen som vid avgivande av syre (oxidation) kan initiera
brand eller understödja brand i andra ämnen, t.ex. brand i vegetation kring banvallen. Explosion kan
inträffa i vissa fall.
Vissa organiska peroxider är så känsliga att de endast får transporteras under temperaturkontrollerade
förhållanden. Dessa ämnen får ej transporteras på järnväg enligt RID-S.
Transportstatistik (19) anger att 93 % av transporterna i RID-S-klass 5 utgörs av oxiderande ämnen,
och 7 % av organiska peroxider. En huvuddel av de oxiderande ämnen som transporteras i Sverige
bedöms kunna självantända explosionsartat vid kontakt med organiskt material. Utifrån detta antas 90
% av transporterna med klass 5 kunna leda till explosionsartade förlopp vilket även överensstämmer
med transportstatistik för aktuell sträcka (12).
Oxiderande ämnen antas bli transporterade i tunnväggiga vagnar och sannolikheten för läckage är då
30 % (se ovan i avsnitt A.3.2 avseende litet respektive stort läckage). Sannolikheten för att det utläckta
ämnet ska komma i kontakt med väl blandat och organiskt material har i aktuellt fall antagits till 1 %
(20). Givet att blandning skett antas en antändning uppstå med sannolikheten 10 %. 10 % av fallen då
blandningen antänt antas gå till detonation, medan resterande 90 % antas utvecklas till en kraftig
brand. I Figur 7.5 redovisas olika scenarier för en olycka med oxiderande ämnen.
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Figur 7.5 Händelseträd för farligt gods-olycka med oxiderande ämnen i lasten.

A.4.

Anpassning av sannolikheten att påverkas utifrån konsekvensavståndets längd

För individriskberäkningarna görs en frekvensreducering med avseende på att vissa scenarier har
konsekvensavstånd som inte sträcker sig över hela den studerade sträckan. En specifik plats drabbas
bara av olyckans konsekvenser om den inträffar på en viss sträcka i närheten. Längden på denna
sträcka antas vara det uppskattade konsekvensavståndet multiplicerat med en faktor 2. Detta värde
dividerat med den totala studerade sträckan ger därmed en frekvensreduktionsfaktor för respektive
scenario.
Även för samhällriskberäkning anpassad till planområdet tillämpas en typ av frekvensanpassning.
Konsekvenserna i antal döda uppskattas utifrån att olyckan inträffar så att konsekvenserna riktas mot
planområdet (exempelvis att jetflamman eller utsläppet är riktat mot planområdet). Därför kan
frekvensen i samhällsriskberäkning anpassad till planområdet halveras då jetflammor (med flera) som
är riktade bort från planområdet inte ska bidra till grupprisken för planområdet. Förfarandet bedöms
vara konservativt, då vissa scenarier har ett spridningsområde (andel av cirkulärt område) som är
mindre än 50 % - vilket de i praktiken nu får. För olycksscenarier med cirkulärt konsekvensområde
(ex. explosioner) görs ingen sådan reducering.
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Bilaga B.

Konsekvensuppskattningar

De riskmått som används i denna riskbedömning är individrisk och samhällsrisk. Indata till
beräkningar är bl.a. avståndet inom vilket personer antas omkomma, med avseende på respektive
skadescenario.
Alla konsekvensavstånd för olyckor med farligt gods har beräknats utifrån att olyckan inträffar på
spåret, från vilket alla konsekvensavstånd sedan uppskattas. Vid beräkning av mekanisk skada orsakad
av urspårning har dock de urspårande vagnarnas avstånd från spåret beaktats.

B.1.

Persontäthet

För samhällsriskberäkningen är det nödvändigt att uppskatta hur många personer som kan antas
uppehålla sig på området kring järnvägen, vilket gjorts genom att ansätta en persontäthet per
kvadratkilometer för hela området som undersökts.
Planområdet består av ett studentboende. Som grund för uppskattning av persontätheten ligger statistik
för befolkningstätheten i Borås. Befolkningstätheten var år 2005, 2146 personer/km2 och år 2010, 2111
personer/km2 (21). Utifrån statistiken har 2100 personer/km2 ansatts som befolkningstäthet.
Grundantagandet är att personer uppehåller sig jämt utspridda över hela ytan, även närmast vägkant.
Detta antagande är grovt och i aktuellt fall utgör cirka 30 meter ett befolkningsfritt avstånd från
närmaste spår. De personer som omkommer på detta område räknats bort från resultatet för varje
olycksscenario i samhällsrisken. För individrisken är detta avstånd oväsentligt eftersom riskmåttet
anger hur stor frekvensen är att en fiktiv person som uppehåller sig på ett givet avstånd under ett års
tid omkommer.

B.2.

Mekanisk skada vid urspårning

I samband med urspårningar antas dödlig påverkan uppstå på alla människor som befinner sig inom
det avstånd på vilket tåget hamnar. Risken för mekanisk påverkan på människor eller byggnader är
oberoende av om det rör sig om persontåg eller godståg. Riskerna begränsas till området närmast
banan, cirka 25-30 m, vilket är det avstånd som urspårade vagnar i de flesta fall hamnar inom, se Figur
7.6 (22).

Figur 7.6 Urspårningsolycka på järnväg.

B.3.

Uppskattade konsekvenser för olyckor med farligt gods

Eftersom egenskaperna hos ämnena i de olika farligt gods-klasserna skiljer sig mycket från varandra
har olika metoder använts för att uppskatta konsekvenserna för de scenarier som beskrivs i Bilaga A.
Litteraturstudier, simuleringsprogram och handberäkningar är exempel på olika metoder som har
använts.
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B.3.1

RID-S-klass 2 – Gaser

Gaser indelas i brännbara, inerta och giftiga. Det är endast de brännbara (RID-S-klass 2.1) och giftiga
gaserna (RID-S-klass 2.3) som antas kunna innebära dödliga konsekvenser för omgivningen vid
olycka.
B.3.1.1. Brännbar gas

Konservativt antas att det är tryckkondenserad gasol i samtliga vagnar, eftersom gasol har en låg
brännbarhetsgräns, vilket antas medföra att antändning kommer att kunna inträffa på ett längre avstånd
från olycksplatsen. Mängden gas i en järnvägsvagn antas till cirka 40 ton (23).
Utsläppsstorlekarna (för jetflamma och gasmoln) antas till: punktering (hålstorlek 20 mm) och stort
hål (hålstorlek 100 mm) (24). För respektive utsläppsstorlek beräknas, med simuleringsprogrammet
Gasol (25), dels eventuell jetflammas längd vid omedelbar antändning, dels det brännbara gasmolnets
volym samt området som påverkas vid en BLEVE. För jetflamma och brinnande gasmoln varierar
skadeområdet med läckagestorlek, direkt alternativt fördröjd antändning samt vindhastighet. Beroende
på om läckage inträffar i tanken i gasfas, i gasfas nära vätskefas eller i vätskefas kan utsläppets storlek
och konsekvensområde variera. De värsta konsekvenserna bedöms uppstå om utsläppet sker nära
vätskeytan och därför antas det konservativt att detta är fallet.
För värmestrålning antas en rimlig kritisk nivå där människor förväntas omkomma vara 15 kW/m2
(vilket orsakar outhärdlig smärta efter kort exponering).
De indata som använts i Gasol för att simulera konsekvensområden för jetflamma och gasmoln
presenteras nedan:















Lagringstemperatur: 15°C
Lagringstryck: 7 bar övertryck
Utströmmingskoefficient (Cd): 0,83 (Rektangulärt hål med kanterna fläkta utåt)
Tankdiameter: 2,5 m (jvg)
Tanklängd: 19 m (jvg)
Tankfyllnadsgrad: 80 %
Tankens vikt tom: 50 000 kg
Designtryck: 15 bar övertryck
Bristningstryck: 4*designtrycket
Lufttryck: 760 mmHg
Omgivningstemperatur: 15°C
Relativ fuktighet: 50 %
Molnighet: Dag och klart
Omgivning: Många träd, häckar och enstaka hus (tätortsförhållanden)

I
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Tabell B.3 visas de avstånd inom vilka personer antas omkomma för respektive scenario vid olika
typer av utsläpp. För jetflamma och brinnande gasmoln blir inte skadeområdet cirkulärt runt
olycksplatsen utan mer plymformat. För brinnande gasmoln antas det att gasmolnet antänds då det
fortfarande befinner sig vid tanken och inte har hunnit spädas ut ytterligare. Det brännbara molnets
volym bedöms där vara som störst. Det skadedrabbade området, med avseende på brinnande gasmoln,
uppskattas vara molnets storlek plus avståndet där tredje gradens brännskada kan uppnås från
gasmolnsfronten.
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Tabell B.3 Konsekvensavstånd där personer förväntas omkomma, för olika scenarier med brännbara gaser.

Scenario

Läckagestorlek

Antändning

BLEVE

Konsekvensavstånd (m)
Cirkulärt 200 m radie

Hål i tank nära
vätskeyta

Punktering
(2,4 kg/s)

Jetflamma
Gasmoln

18
18

Stort hål
(60 kg/s)

Jetflamma
Gasmoln

91
21

B.3.1.2. Giftig gas

Den icke brännbara men giftiga gasen antas vara klor som är en av de giftigaste gaserna som
transporteras på järnväg i Sverige. Att använda klor som representativt ämne bedöms vara
konservativt, jämfört med exempelvis ammoniak eller svaveldioxid. Med simuleringsprogrammet
Spridning luft (26) beräknas storleken på det område där koncentrationen klor antas vara dödlig
utomhus. Använt gränsvärde för dödliga skador (LC501) för klor är 250 ppm.
Mängden i en järnvägsvagn antas till 65 ton (26). Utsläppsstorlekarna uppskattas till litet läckage
(punktering 0,45 kg/s) och stort läckage (stort hål 112 kg/s) (26).
Gasens spridning beror bland annat på vindstyrka, bebyggelse och tid på dygnet. Spridning luft visar
spridningskurvor och uppskattningar av hur stor andel av befolkningen inom området som förväntas
omkomma. Denna andel avtar med avståndet både i längd med och vinkelrätt mot gasmolnets riktning,
se Tabell B.4.
De indata som använts i Spridning luft för att simulera konsekvensområden för utsläpp av giftig gas
presenteras nedan. Vindstyrkan kommer att varieras från 3-8 m/s och simuleringar kommer att göras
med olika stora utsläppsmängder, men i övrigt hålls faktorerna konstanta:







Kemikalie: Klor
Emballage: Järnvägsvagn (65 000 kg)
Bebyggelse: Bebyggt
Lagringstemperatur: 15°C
Omgivningstemperatur: 15°C
Molnighet: vår, dag och klart

Tabell B.4 Konsekvensavstånd där personer förväntas omkomma, för olika scenarier vid farligt godsolycka med giftig
gas i lasten.

Scenario

Vindstyrka (m/s)

Konsekvensavstånd utomhus (m)

Punktering (0,45 kg/s)

3

38

8

34

3

755

8

880

Stort hål (112 kg/s)

1

Värden för människa exponerad via inhalation under 30 minuter.
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B.3.2

RID-S-klass 3 – Brandfarliga vätskor

För brandfarliga vätskor gäller att skadliga konsekvenser kan uppstå först när vätskan läcker ut och
antänds. Det avstånd, inom vilket personer förväntas omkomma direkt alternativt som följd av
brandspridning till byggnader, antas vara där värmestrålningsnivån överstiger 15 kW/m2, vilket är en
strålningsnivå som orsakar outhärdlig smärta efter kort exponering (cirka 2-3 sekunder) samt den
strålningsnivå som bör understigas i minst 30 minuter utan att särskilda åtgärder vidtas i form av
brandklassad fasad (24).
Vid beräkning av konsekvensen av en farligt gods-olycka med brandfarlig vätska antas tanken rymma
bensin. Uppskattningsvis rymmer en järnvägsstank cirka 45 ton bensin. Vanligtvis är tankar dock
uppdelade i mindre fack, och därför är sannolikheten för att all bensin läcker ut mycket liten. Beroende
på utsläppsstorleken antas olika stora pölar med brandfarlig vätska bildas, vilket leder till olika
mängder värmestrålning. Ett stort läckage antas bilda en 400 m2 pöl medan en punktering grovt antas
bilda en 100 m2 pöl.
Strålningsberäkningarna har genomförts med hjälp av handberäkningar. Använda formler och
samband är etablerade och har använts under många år vid bedömning av olika typer av brandförlopp
(27).
I Tabell B.5 redovisas skadeområden inom vilka personer kan omkomma vid olika stora pölbränder.
Eftersom strålningsberäkningarna utgår från pölens kant är det viktigt att även räkna med pölradien för
att få det aktuella avståndet med utgångspunkt från olycksplatsen, eftersom den brandfarliga vätskan
kan spridas över ett relativt stort område beroende på topografi med eventuella diken osv. I detta fall
antas konservativt att pölen breds ut cirkulärt med centrum vid olycksplatsen på spåret.
Älvsborgsbanan är placerad 136,9 meter över havet och planområdet är beläget cirka 139 meter över
havet vilket medför att ett eventuellt utsläpp av brandfarliga vätskor inte kommer att breda ut sig mot
planområdet.
Tabell B.5 Skadedrabbat område, inom vilket personer förväntas omkomma, för olika scenarier vid farligt
godsolycka med brandfarlig vätska i lasten.

Scenario
2

Liten pölbrand bensin (100 m )
2

Stor pölbrand bensin (400 m )

B.3.3

Pölradie

Avstånd från pölkant
till kritisk strålningsnivå

Konsekvensområde

5,6 m

17 m

22 m

11 m

29 m

40 m

RID-S-klass 5 – Oxiderande ämnen och organiska peroxider

Vid olycka med oxiderande ämne antas personer i omgivningen kunna omkomma om det oxiderande
ämnet kommer i kontakt med organiskt material och ger upphov till förbränning. Förbränning antas
leda till explosionsartade förlopp alternativt till kraftiga bränder i vegetation eller liknande i
banvallens närhet.
Vid transport kan en vagn med 25 ton gods av RID-S-klass 5 vid urspårning kollidera med en vagn
innehållande någon form av brännbart ämne som t.ex. bensin. Den blandning som då bildas kan
motsvara 25 ton massexplosiv vara och leda till samma typ av konsekvenser som vid olycka med
massexplosiva varor (20). Detonationer och de konsekvenser som dessa orsakar är komplexa och
kräver beaktande av många faktorer. Konsekvenserna för människor beror bland annat på mängden
explosiv vara, omgivningens utformning (tillgång till skydd i form av bebyggelse eller liknande) samt
hur personer befinner sig i förhållande till explosionen.
Den påverkan som kan uppkomma på människor till följd av tryckvågor kan delas in i direkta och
indirekta skador. Vanliga direkta skador är spräckt trumhinna eller lungskador. De indirekta skadorna
kan uppstå antingen då människor kastas iväg av explosionen (tertiära), eller då föremål som splitter
kastas mot människor (sekundära) (28).
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Sannolikheten för en individ att träffas av splitter är låg, och antalet omkomna till följd av
splitterverkan bedöms därför bli litet. Sammantaget bedöms riskbidraget från splitterverkan vara
försumbart. Vad gäller trycknivåer och de direkta skador som de ger upphov till, går gränsen för
lungskador vid omkring 70 kPa och direkt dödliga skador kan uppkomma vid 180 kPa (29). Detta
värde kan dock vara missvisande då det gäller direkt tryckpåverkan, mot vilken den mänskliga
kroppen är relativt tålig. Tertiära skador bedöms leda till dödsfall vid betydligt lägre tryck än 180 kPa.
Dödliga förhållanden för personer utomhus antas i denna riskbedömning uppstå redan vid 70 kPa
(gräns för lungskador) då även sekundära effekter inkluderas. Enligt FÖP Göteborg blir
konsekvensavståndet då cirka 120 meter för en 25 ton laddning. För en 150 kg laddning blir
motsvarande avstånd omkring 30 meter (20).
Byggnader har normalt en relativt låg trycktålighet och skadas svårt eller rasar vid tryck på 15-40 kPa
(40 kPa för moderna byggnader). I FÖP Göteborg (20) anges att väggar kan förväntas raseras i
moderna byggnader på upp till 250 meters avstånd från en 25 tons explosion. Vid en 150 kg explosion
uppkommer 40 kPa på omkring 25 meters avstånd.
Om det utläckande godset inte exploderar utan istället fungerar brandunderstödjande och bidrar till
vegetationsbrand eller liknande antas att konsekvensområdet blir liknande det för stor pölbrand enligt
avsnitt 0.
Tabell B.6 Konsekvensuppskattningar oxiderande ämnen och organiska peroxider.

Scenario

Avstånd till dödliga förhållanden

Explosion 25 ton

250 m

Gräsbrand etc.

40 m

B.4.

Bedömning av antal omkomna i respektive scenario

För att uppskatta antalet omkomna i respektive olycksscenario, enligt avsnitt A.3, multipliceras
aktuellt konsekvensområde, enligt avsnitt B.3, med den persontäthet som antagits i området, enligt
avsnitt B.1. Samtliga personer inom den area som utsätts för dödliga konsekvenser antas omkomma i
grundberäkningen.
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Datum

Instans

2019-08-26

Kulturnämnden
Dnr KUN 2019-00088 3.6.1.3

Ansökan om projekt- och arrangemangsbidrag
Utomhusbio
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden beslutar att bevilja 20 000 kr som förlustbidrag till
arrangemanget Utomhusbio.
Ärendet i sin helhet
Initiativet med utomhusbio för allmänheten är lovvärt och arrangemanget
bedöms locka ett brett publikunderlag. Efter information från de sökande har
det framkommit att sponsorarbetet har varit framgångsrikt och projektet
bedöms gå plus minus noll. Dock är det första gången evenemanget genomförs
(arrangörerna räknar med en fortsättning nästa år), och en del oförutsedda
utgifter kan därför uppkomma. Arrangemanget är dessutom väderberoende.
Därför föreslås kulturnämnden att bevilja ett förlustbidrag på 20 000 kr.
Beslutsunderlag
1. Ansökan om projekt-/arrangemangsbidrag från Enskild person
Beslutet expedieras till
1. Enskild person

Sara Andersson
Ordförande
Eva-Lotta Franzén
Förvaltningschef

Kulturnämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kulturkontoret, P A Halls
Terrass 2

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

SKRIVELSE

1(1)

Datum

Instans

2019-08-26

Kulturnämnden
Dnr KUN 2019-00087 3.6.1.3

Emma Gerdien
Handläggare
033 357042

Ansökan om projekt- och arrangemangsbidrag Kurdisk
Albansk filmfestival
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden beslutar att inte bevilja bidrag till Kurdisk Albansk filmfestival.
Ärendet i sin helhet
Föreningen Kurdisk kultur och MF i Borås har 2018 beviljats bidrag för en
filmfestival, då under temat kurdiska filmer. Att ambitionen finns att bredda
innehållet och omfattningen av festivalen är bra och idén bör utvecklas, men
projektet bedöms inte kunna utföras inom den tidsram som angivits. Ej heller
är biografen Röda Kvarn tillgänglig för uthyrning under det angivna datumet.
Föreningen har istället för Röda Kvarn preliminärbokat Röda Rummet i
Kulturhuset, där även förra årets filmfestival genomfördes.
Kulturförvaltningens erfarenhet från förra året säger dock att denna lokal inte
är lämplig för större filmevenemang.
Kulturnämnden uppmanar därför föreningen att återkomma till nästa år med en
ny ansökan med en mer utförlig plan och beskrivning av projektet.
Beslutsunderlag
1. Ansökan, Kurdiska kultur och MF i Borås
Beslutet expedieras till
1. Kurdiska kultur och MF i Borås

Sara Andersson
Ordförande
Eva-Lotta Franzén
Förvaltningschef

Kulturnämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kulturkontoret, P A Halls
Terrass 2

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

SKRIVELSE

Emma Gerdien
Handläggare
033 357042

1(1)

Datum

Instans

2019-08-26

Kulturnämnden
Dnr KUN 2019-00100 3.6.1.3

Ansökan om projekt- och arrangemangsbidrag AFRICA
SPORT & FASHION NIGHT
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden beslutar att bevilja bidrag till evenemanget AFRICA SPORT &
FASHION NIGHT( AFRO SPOTFASH) med 10 000 kr.
Ärendet i sin helhet
Föreningen Helprojectsfoundation presenterar en ambitiös plan att lyfta
afrikanska kulturarv i Borås genom en gala med kultur, sport och mode.
Projektet bedöms att ha ett rikt innehåll och potentiellt kunna locka en bred
publik. Sökande är en välgörenhetsorganisation, men poängterar i sin ansökan
att välgörenhetstanken inte har något med eventet att göra. Kulturnämnden
föreslås bevilja föreningen bidrag på 10 000 kr.
Beslutsunderlag
1. Ansökan projekt-/arrangemangsbidrag från föreningen
Helprojectsfoundation
Beslutet expedieras till
1. Föreningen Helprojectsfoundation

Sara Andersson
Ordförande
Eva-Lotta Franzén
Förvaltningschef

Kulturnämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kulturkontoret, P A Halls
Terrass 2

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Ansökan om projekt- och
arrangemangsbidrag
Jag ansöker som
Som privatperson
För en förening

Sökandes uppgifter (kontaktperson)
Förnamn

Samuel
Efternamn

Oluware
Föreningens namn

Helprojectsfoundation
Kontaktperson

Samuel Oluware
Föreningens organisationsnummer

802433-4321
Föreningens postadress

Nordgårdvägen 40
Föreningens postnummer

51570
Föreningens ort

Borås
Föreningens e-post

Info@Helprojectsfoundation.org
Föreningens telefonnummer

0739920635
Kontaktpersons telefonnummer

Samuel oluware

Kontouppgifter
Välj kontotyp
Bankgiro
Plusgiro
Bankkonto
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Sida 1 av 4

Ansökan om projekt- och
arrangemangsbidrag
Skriv in ett Plusgiro eller Bankgiro dit du vill ha efterfrågat bidrag
Bankgironummer

216-3509

Verksamhetsbeskrivning
Offentlig projekt- och arrangemangsbidrag - rubrik:

AFRICA SPORT & FASHION NIGHT( AFRO SPOTFASH)
Projektet/arrangemanget startar (observera att din ansökan måste vara inne senast 6 veckor innan valt datum)

2019-09-07
Projektet/arrangemanget slutar

2019-09-07 18:30
Plats/lokal

PARKHALLEN
Specifik målgrupp: (barn och unga, personer med funktionsnedsättning, integrationsfrämjande)

Till Alla
Projektet/arrangemanget marknadsförs enl. följande:

Alla social media
Beskrivning av projektet/arrangemanget

Showcase and to promote African culture e.g music,fashion, food, dance and Create INTERCULTURAL activities within Borås community.
THE CONCEPT OF AFRO-SPOTFASH NIGHT ARE AS FOLLOWS:
TO PROMOTES THE RICH AFRICA HERITAGE CULTURES SUCH AS CLOTHES, DANCE, AFROBEAT MUSIC, ARTWORKS, DRAMA, FILMS, FOOD AND ETC IN BORÅS AND SWEDEN.
TO CREATE AND STABILIZE THE AFRICAN AND SWEDISH INTEGRATION AND INTERCULTURAL RELATIONSHIP.
TO PROMOTE AND RECOGNIZE INDIVIDUAL, INTERNATIONAL ORGANIZATIONS, NGO,
COMPANIES THAT HAVE CONTRIBUTED TO THE AFRICAN’S ECONOMIC C& SOCIAL
DEVELOPMENT, HUMANITY AND AID RELIEF PROJECTS IN AFRICA.
TO AWARD THE AFRICAN’S LEGENDS AND EXCELLENCE FOOTBALLERS IN BORÅS, VÄSTER
GOLAND AND SWEDEN AT LARGE.
TO SUPPORT THE AFRICA YOUTHS & ADULTS EDUCATION PROGRAMMES SWEDEN IN
AFRICA.
AND TO LAUNCH THE HELP PROJECT FOUNDATION IT PROJECT "COMPUTERIZED AFRICA”.
BUDGET
- PARKHALLEN HALL/ DECORATION
- AFRICA FOOD AND BEVERAGE
- SPECIAL GUEST TICK/HOTEL
Skapad 2019-07-16 12:52
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- FASHION SHOW CREWS
- MUSICIAN/DANCERS ARTISTES
- MUSIC, INSTRUMENT & DJ
- INTERNATIONAL GUEST ARTIST
- AWARDS CERT, GIFTS, MEDALS
- FILMING & VIDEO RECORDING
- ADVERTISEMENTS
- LOGISTICS
- OTHER EXPENDITURES

= 12,000
= 15,000
= 10,000.
= 10,000
= 10,000.
= 5,000
= 5,000
= 5,000
= 10,000

TOTAL SUM = 120,000KR.
Samuel Oluware
Organizer and Project leader
Komplettering:
Dear Emma,
AFRO-SPOTFASHGALEN is all about promoting Africa culture,heritage and creating intercultural
relationships between African and others nationalities regardless of colour or race in the
community.
Obs: The organisation Helprojectsfoundation the organiser of this event has been engaging in
many intercultural activities in Borås since last year 2018 without seeking any financial
assistance from Borås Borås kommun.
For example: june 2018 we organised the INTER-CULTURAL football tournament and summer
feast and the participants were from 8 countries (föreningar av 80% ungdomar) whereby the
Afghanistan föreningen won the tournament. Alsothe BBQ ,Foods
and drinks were being sponsored by Helprojectsfoundation & RCCG.
After the success of the 2018 event , there been popular demand for another one and this year
the event will take place again on 27th July 2019 at Norrby Football park.
All this news and information given are all recorded and l will be glad if can be given the
opportunity to meet you or any member of your board to explain in details and at show all the
evidence
The idea of charity has nothing to do with the event and whatever amount being given will
accountable for.

Ekonomisk sammanställning
Beräknade kostnader

Kostnader

Summa

120,000

120,000
120

Beräknade intäkter

Intäkter

20,000

Summa

20000
20000
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Ansöker hos Kulturnämnden om (summa):

20-40000
Om du sökt/erhållit bidrag till projekt-/arrangemanget från annan bidragsgivare måste dessa redovisas nedan:

Från

ABF

Ej beviljats

Beviljats

40000
40000

0

Redovisning
Här redovisar du ditt projekt med en ekonomisk sammanställning och en beskrivning av hur
ditt arrangemang/projekt gick till och vad resultatet utifrån dina målsättningar blev.
Du kan också ladda upp filer med din slutliga budget, beskrivning av projektet/arrangemanget
och annan dokumentation så som t.ex. bilder längst ner på sidan.

Summering
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Kulturnämnden
Dnr KUN 2019-00098 3.6.1.3

Emma Gerdien
Handläggare
033 3357042

Ansökan om bidrag till aktiviteter som främjar
integration på mötesplatser
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden beviljar studieförbundet ABF Sjuhärad 85 tkr i bidrag till
integrationsfrämjande aktiviteter vid mötesplatserna Norrbyhuset, Hässlehus,
Sjöbo och Hulta.
Ärendet i sin helhet
ABF Sjuhärad har satt samman en föreläsningsserie och en workshop för
utvalda mötesplatser i Borås. Studieförbundet har tidigare beviljats bidrag för
evenemanget Ortens bästa poet som visade fingertoppskänsla och nätverk som
bidrar till att kunna nå en stor ung publik från flera av Borås stadsdelar.
Föreläsningsserien bedöms med kompletterande åtgärder från ABF Sjuhärad
kunna främja dialog och inspirera till nya organisatoriska initiativ från unga
människor som lever i områden i Borås som präglas av stor mångfald.
Programmet bedöms vara väl utformat för att engagera unga i Borås. Att
engagera föreningslivet och lokala organisationer samt boende i olika områden i
Borås bedöms också som en god strategi för framtida integrationsfrämjande
arbete.
ABF Sjuhärad uppmanas att komplettera föreläsningsserien med någon form av
plan för att fånga upp de frågor, initiativ, nätverk och förslag som kan uppstå ur
föreläsningsserien.
I projektets redovisning ska det framgå hur arbetet utformats kring
föreläsningarna/workshopen, om eventuella lokala initiativ uppstått kring detta,
samt hur arbetet har bidragit till ökad integration i Borås.
Beviljat bidrag betalas ut omgående. Outnyttjat eller felaktigt använt bidrag
återbetalas.
Beslutsunderlag
1. Ansökan om bidrag till aktiviteter som främjar integration på mötesplatser i
Borås Stad
Beslutet expedieras till
1. ABF, Leila Talmoudi, leila.talmoudi@abf.se
2. ABF, Pelle Andersson, pelle.andersson@abf.se

Kulturnämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kulturkontoret, P A Halls
Terrass 2

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad
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Sara Andersson
Ordförande
Eva-Lotta Franzén
Förvaltningschef
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Kulturnämnden
Dnr KUN 2019-00101 2.4.1.25

Förslag till höjning av avgift för Gianni Versace
utställningen
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden beslutar att fastställa Textilmuseets entréavgift till 100 kr samt
entréavgift med specialvisning till 150 kr under utställningen Gianni Versace retrospective under perioden 30 november 2019 till 12 april 2020.
Sammanfattning
Textilmuseet föreslår en temporär höjning av entréavgiften för att kompensera
ökade kostnader kring den internationella modeutställningen Gianni Versace –
retrospective under utställningsperioden 30 november 2019 till den 12 april
2020. Ny avgift förslås bli 100 kr för entré samt 150 kr för entréavgift med
specialvisning.
Ärendet i sin helhet
Gianni Versace Retrospective är en fortsatt satsning för Textilmuseets vision att
locka besökare från hela Nordens som ett ledande museum inom textil med
inriktning på textilindustri, mode, design, konst och innovativa textilier. Med
erfarenheter och goda kontakter från projektet och utställningen Balenciaga är
museet redo att presentera modedesignern Gianni Versace, en sann pionjär som
i slutet av 1900-talet utmanade modebranschen med sin gränsöverskridande
design. Det är ett oförmodat och något djärvt val som museet hoppas kan,
förutom att presentera en historiskt inflytelserik modeikon, även bidra till
aktuella frågeställningar i samtiden.
Gianni Versace (1946-1997) blev under 1980- och 90-talen en av världens mest
betydelsefulla modedesigner. Hans kreativitet kände inga gränser då han
blandade friskt mode och konst, antikt och modernt, manligt och kvinnligt.
Han kopplade samman mode med musik, fotografi och grafisk design och låg i
bräschen för att transformera modevisningar och reklamkampanjer till
popkulturella multikonstverk. Versaces design kännetecknades bl.a. av
utmanande skärningar och starka mönster för både män och kvinnor. Hans
kollektioner ifrågasatte sexualitet och makt och gick emot den traditionella
presentationen av manligt och kvinnligt. Han var öppen gällande sin
homosexualitet och blev en viktig person i HBTQ-rörelsen.
Gianni Versace Retrospective visar ett 70-tal utvalda outfits för både dam
och herr från Gianni Versaces glansdagar mellan 1989-1997 som lånats in från
några av världens främsta samlare av Gianni Versaces design. Huvudsamlaren
är Antonio Caravano från Italien. Utställningen har tidigare endast visats i
Kronprinspalatset i Berlin där den arrangerades av Versace-experten Karl Von
Der Ahé som även kurerar utställningen i Borås i samverkan med Textilmuseet.

Kulturnämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kulturkontoret, P A Halls
Terrass 2

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad

2(2)

Utställningen presenteras tillsammans med partnern Borås TME och pågår 30
november – 12 april.
Textilmuseet föreslår Kulturnämnden att fatta beslut om en temporär höjning
av entréavgifter till museet under utställningsperioden från 50 kr till 100 kr för
entréavgift samt en ny avgift om 150 kr för entréavgift med specialvisning. De
förändrade avgifterna bör gälla under utställningsperioden 30 november 2019
till 12 april 2020.
Samverkan
FSG 2019-08-20
Beslutet expedieras till
1. Textilmuseet, ulrika.kullenberg@boras.se
2. Markus Liljedahl, markus.liljedahl@boras.se

Sara Andersson
ordförande
Eva-Lotta Franzén
Förvaltningschef

