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KALLELSE
Datum

2018-03-14
Instans

Kulturnämnden

Kulturnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i
Kulturhuset, Röda Rummet, måndagen den 26 mars 2018 kl. 17:00
Den röd/gröna gruppen har gruppmöte den 25 mars kl. 15.00, i Portugallien.
Alliansen har gruppmöte den 26 mars kl. 15.30, i Duvemåla.
Kulturnämndens sammanträde är öppet för allmänheten.

Sara Andersson
Kulturnämndens Ordförande

Eva-Lotta Franzén
Förvaltningschef

Förhinder anmäls alltid till Maria Antonsson, 033-35 76 76 eller via e-post:
maria.antonsson@boras.se
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Ärende
1.

Upprop och val av protokollsjusterare

2.

Godkännande av föredragningslista

3.

Allmänhetens frågestund

4.

Informationsärenden

5.

Delegationsbeslut
Dnr 2018-00006 3.6.1.3

6.

Inkomna och avgivna skrivelser
Dnr 2018-00001 2.1.2.1

7.

Budgetuppföljning till och med februari 2018
Dnr 2018-00037 1.2.4.1

8.

Ansökan från studieförbundet Folkuniversitetet om bidrag till
aktiviteter som främjar integration på mötesplatserna i Borås Stad
Dnr 2018-00035 3.6.1.3

9.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i
budget, 2018
Dnr 2018-00020 1.2.4.25

10.

Yttrande över jämställdhet och mångfald i förenings- och
kulturlivet
Dnr 2017-00219 026

11.

Fri entré till Borås Konstmuseum under Skulpturbiennalen 2018
Dnr 2018-00032 3.6.1.25

12.

Uppdrag om kartläggning av biblioteksverksamheten i Borås Stad
Dnr 2018-00042 3.6.1.25

13.

Yttrande över Riktlinjer för trädvårdsarbete i Borås Stad
Dnr 2018-00015 3.1.2.25

14.

Yttrande över detaljplan för Druvefors, Björnflokan 5 med flera,
Druveforsvägen, Borås Stad. Samrådshandling
Dnr 2018-00033 3.1.1.2

15.

Uppföljning av Program för ett Integrerat samhälle
Dnr 2018-00030 3.4.4.0

DELEGATIONSBESLUT, projekt- och arrangemangsbidrag

1 (1)

Förening/Enskild
Albansk Kulturcenter Migjeni

Projekt/arrangemang
Poesi festival

Ansöker om
14 450 kr

Beslut
12 tkr

Motivering
Poesifestivalen engagerar poeter som
framför poesi på olika språk.
Festivalen bedöms erbjuda en
möjlighet för poesiintresserade av att ta
del av ett brett program om att bidra till
möten över språkgränser. Dock framgår
inte av ansökan hur målgruppen barn
och unga ska nås.

Borås Finska Förening

Borås Accordeon Day

9 tkr

0 tkr

Ansökan är för sent inkommen.
Ansökan om projekt/arrangemangsbidrag måste vara Kulturförvaltningen tillhanda senast 6 veckor
före projektets/ arrangemangets start.

Anmält till Kulturnämnden 2018-03-26 §
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Handläggare, telefon
Maria Antonsson, 033-35 76 76

Datum
2018-03-26

Diarienummer
2018-00001 2.1.2.1

Inkomna och avgivna skrivelser inför Kulturnämndens sammanträde
26 mars 2018
2016-00230
Samhällsbyggnadsnämnden: Detaljplan för Viskafors, Rydboholm 1:342 Pumpkällevägen,
Borås Stad. Granskningshandling
2017-00045
Västra Götalandsregionen: Överenskommelse mellan Västra Götalandsregionen,
koncernavdelning kultur och Kulturförvaltningen Borås Stad om Danslyft 2017.
2017-00089
Föreningen Inspirakören: Redovisning av beviljat bidrag till arrangemanget Anna-Lottas
Jul.
2017-00159
Miljö- och konsumentnämnden: Miljörapport för Borås Stad 2017.
2017-00177
Kulturkontoret: Svar till Ljushults Hembygdsförening om årsbidrag 2018.
2018-00007
Nr 11 och 13: Låneavtal med Borås Konstmuseum. Avser konstverk till utställningen
Snittet.
Nr 12: Låneavtal med Borås Konstmuseum. Avser konstverk till utställningen Snittet.
2018-00014
NN. Ansökan om En snabb slant till projektet Åk 2 teater Bäckängsgymnasiet återtas.
2018-00019
Västra Götalandsregionen: Överenskommelse mellan Västra Götalandsregionen,
koncernavdelning kultur och Kulturförvaltningen Borås Stad om Danslyft 2018.
2018-00025
Albansk Kulturcenter Migjeni: Ansökan om bidrag till arrangemanget Poesi festival.
2018-00025
Albansk Kulturcenter Migjeni: Beslut om att bevilja 12 tkr till arrangemanget Poesi
festival.
2018-00026
Firma Aia Jüdes: Avtal med Textilmuseet om visning av utställningen Next Level Craft.

2018-03-26
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2018-00034
Kommunstyrelsen: Nämndbudget 2018, Borås Stad.
2018-00036
Samhällsbyggnadsnämnden: Detaljplan för Centrum, Vulkanus 6 och 7 – Parkeringshus
vid Lidaholmsgatan Borås Stad. Granskningshandling
2018-00038
Borås Finska förening/Kultur 75: Ansökan om bidrag till arrangemanget Borås Accordeon
Day.
2018-00038
Borås Finska förening/Kultur 75: Beslut om avslag på ansökan om bidrag till
arrangemanget Borås Accordeon Day.
2018-00039
Kultur i Väst: Överenskommelse med Kulturförvaltningen Borås Stad om samarbete kring
Dansnät Sverige i Västra Götaland.
KULTURNÄMNDEN

10-dagars, februari 2018
Kulturnämnden

Ekonomisk redovisning
2017

2018

Nettoutfall
jan-aktuell
månad
Kulturnämnden

Nämndbudget

Periodiserad
nettobudget

Nettoutfall
jan-aktuell
månad

Avvikelse

121

795

132

148

-16

Kulturadministration

4 034

9 675

1 613

7 270

-5 657

Biblioteksverksamhet

6 954

47 352

7 894

6 610

1 284

Museiverksamhet

2 861

22 148

3 691

1 904

1 787

804

8 436

1 406

281

1 125

3 827

26 302

4 384

2 720

1 664

73

926

154

-32

186

Konst och utställningsverksamhet
Teaterverksamhet
Filmverksamhet

Prognos
avvikelse

-700

Mötesplats Orangeriet
Övrig kulturverksamhet

-35

1 038

173

-26

199

Kulturskolan

2 260

30 754

5 126

3 535

1 591

Stöd till studieförbund

2 153

3 500

583

2 927

-2 344

92

4 924

821

3 255

-2 434

988

0

0

1 143

-1 143

1 000

167
26 144

Stöd till övrig kulturverksamhet
Skolbibliotek
Buffert
Verksamhetens nettokostnader

24 132

156 850

Kommunbidrag

24 366

156 850

234

0

Resultat jfr med kommunbidrag

29 735

700

167

1 000

-3 591

1 000

26 142
-26 144

-3 593

1 000

Godkänt ianspråktagande av ack. resultat
Resultat jfr med tillgängliga medel

0

Verksamhetsmått
Biblioteksverksamhet
Verksamhetsmått

Utfall Feb 2017

Budget 2018

Utfall Jan 2018

Utfall Feb 2018

Antal medialån biblioteken i Borås

168 377

1 000 000

90 106

164 697

Antal besökare biblioteken i Borås

105 331

500 000

54 545

105 014

Utfall Feb 2017

Budget 2018

Utfall Jan 2018

Utfall Feb 2018

468

20 000

108

575

7 143

55 000

3 710

7 860

Utfall Feb 2017

Budget 2018

Utfall Jan 2018

Utfall Feb 2018

2 462

20 000

2 727

5 727

Antal besökare på visningar Skulpturbiennalen

0

2 000

0

0

Antal besökare på visningar No Limit streetartfestival

0

0

0

0

Utfall Feb 2017

Budget 2018

Utfall Jan 2018

Utfall Feb 2018

3 998

11 000

3 360

3 759

Utfall Feb 2017

Budget 2018

Utfall Jan 2018

Utfall Feb 2018

5 440

5 575

5 475

5 475

Museiverksamhet och kulturminnesvård
Verksamhetsmått
Antal besökare Borås museum
Antal besökare Textilmuseet

Konst och utställningsverksamhet
Verksamhetsmått
Antal besökare Konstmuseet

Teaterverksamhet
Verksamhetsmått
Antal besökare Stadsteatern

Kulturskola
Verksamhetsmått
Antal elever Kulturskolan

10-dagars, februari 2018
Kulturnämnden
Filmverksamhet
Verksamhetsmått

Utfall Feb 2017

Budget 2018

Utfall Jan 2018

Utfall Feb 2018

3 310

11 500

1 452

2 722

Utfall Feb 2017

Budget 2018

Utfall Jan 2018

Utfall Feb 2018

68 402

330 000

30 660

58 577

Antal besökare Röda Kvarn

Kulturhuset
Verksamhetsmått
Antal besökare Kulturhuset

Kommentarer
Prognos för helåret
+1 000 tkr är Kulturförvaltningens totala prognosavvikelse.
Biblioteken i Borås
-700 tkr är ett underskott för att upprätthålla samma nivå på Bibliotekens verksamhet som tidigare. Detta underskott
balanseras av Kulturskolans överskott på mötesplats Hässleholmen.
Kulturskolan
+ 700 tkr Kulturskolan prognosticerar ett överskott för mötesplats Hässleholmen gällande lokalkostnader då ombyggnaden
inte kommer att färdigställas och tas i bruk under 2018.
Buffert
+1 000 tkr är avsatta för oförutsedda händelser under året.
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SKRIVELSE

Markus Liljedahl
Handläggare
033 357629
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Datum

Instans

2018-03-26

Kulturnämnden
Dnr KUN 2018-00035 3.6.1.3

Ansökan från studieförbundet Folkuniversitetet om
bidrag till aktiviteter som främjar integration på
mötesplatserna i Borås Stad
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden beviljar studieförbundet Folkuniversitetet ett bidrag på 75 tkr
till musikföreställningen ”Vägen hit och vägen dit”.
Sammanfattning av ärendet
Studieförbunden i Borås har från och med 2018 möjlighet att söka bidrag för
aktiviteter på mötesplatserna i Borås Stad som främjar integration.
Studieförbundet Folkuniversitetet ansöker om bidrag till musikföreställningen
”Vägen hit och vägen dit.”
Syftet med projektet är att främja integration genom att människor med olika
bakgrund möts i musiken och att skapa förståelse för de processer som
integration innebär genom att sätta fokus på det gemensamma i att vara
människa. I föreställningen får publiken uppleva musik från olika kulturer, höra
berättelser om människors väg till Sverige och bli påmind om varför européer
lämnade sina hem med förhoppning om ett tryggare liv i Amerika för drygt 100
år sedan.

Beslutsunderlag
1. Ansökan från studieförbundet Folkuniversitetet 2018-02-13

Beslutet expedieras till
1. Studieförbundet Folkuniversitetet

Sara Andersson
Ordförande
Eva-Lotta Franzén
Förvaltningschef

Kulturnämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Kulturkontoret, P A Halls
Terrass 2

boras.se

kultur@boras.se

033-35 70 00 vxl
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Datum

Instans

2018-03-26

Kulturnämnden
Dnr KUN 2018-00020 1.2.4.25

Sakiba Ekic
Handläggare
033 358282

Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte
ingår i budget, 2018
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden godkänner redovisningen av Kommunfullmäktiges uppdrag
som inte ingår i budget för Kulturnämnden och beslutar att översända denna
till Kommunstyrelsen för kännedom.
Ärendet i sin helhet
Enligt rutinen för redovisning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår
i budget redovisar Kulturnämnden status för nämndens uppdrag två gånger
årligen.
Vid tidpunkten för 2018 års första uppföljning har Kulturnämnden inga
uppdrag från Kommunfullmäktige som inte ingår i budget.

Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se

Sara Andersson
Ordförande
Eva-Lotta Franzén
Förvaltningschef

Kulturnämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Kulturkontoret, P A Halls
Terrass 2

boras.se

kultur@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

SKRIVELSE

Per-Olov Pell
Handläggare
033 357641
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Datum

Instans

2018-03-26

Kulturnämnden
Dnr KUN 2017-00219 026

Jämställdhet och mångfald i förenings- och kulturlivet
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden beslutar att ytterligare analysera Kulturskolans verksamhet i
syfte att resurser fördelas i enlighet med Kommunfullmäktiges intentioner
avseende jämlikhet och mångfald, samt beslutar att översända svar på rapporten
till Stadsrevisionen.
Sammanfattning av ärendet
Granskningen omfattar kultur- och fritidsverksamhet som antingen bedrivs i
kommunal regi eller får stöd av kommunala bidrag. Den avser Fritids- och
folkhälsonämndens och Kulturnämndens ansvarsområden och avgränsas till
nämndernas barn- och ungdomsverksamheter.
När det gäller Kulturnämndens ansvarsområde så omnämns Borås Stads
Kulturprogram, 2013-2016. Ett nytt program, Kultur- och Biblioteksprogram
för Borås Stad gäller för 2017-2018. I det nu gällande programmet finns flera
fokusområden riktade mot barn- och ungdomar.
Kulturnämndens bidrag till kulturföreningar med barn- och
ungdomsdeltagande finns inte med i granskningen.
Inom Kulturnämndens ansvarsområde så granskas Borås Kulturskola i
rapporten.
Kulturförvaltningen ska analysera dessa punkter och utreda en del möjliga
förbättringsåtgärder.

Ärendet i sin helhet
Granskningen omfattar kultur- och fritidsverksamhet som antingen bedrivs i
kommunal regi eller får stöd av kommunala bidrag. Den avser Fritids- och
folkhälsonämndens och Kulturnämndens ansvarsområden och avgränsas till
nämndernas barn- och ungdomsverksamheter.
Jämställdhet är ett politiskt begrepp som betonar jämlikhet mellan kön. Ur ett
kvantitativt perspektiv anses en jämn könsfördelning råda då andelen kvinnor
respektive män i en grupp är 40/60 procent eller jämnare.
Mångfaldsarbete handlar om att motverka diskriminering och på andra sätt
främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet

Kulturnämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Kulturkontoret, P A Halls
Terrass 2

boras.se

kultur@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida
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eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
När det gäller Kulturnämndens ansvarsområde så omnämns Borås Stads
Kulturprogram, 2013-2016. Ett nytt program, Kultur- och Biblioteksprogram
för Borås Stad gäller för 2017-2018. I det nu gällande programmet finns flera
fokusområden riktade mot barn- och ungdomar.
Borås Stad satsar i jämförelse med andra kommuner stora resurser på kulturoch fritidsverksamhet. Kostnad för kulturverksamhet avser stöd till föreningar,
bibliotek, kulturskola etc. per invånare.
En stor del av rapporten består av granskningsresultat avseende
föreningsbidrag, via Fritids- och folkhälsonämnden, såsom bidrag till
ungdomsföreningar samt granskning av Fritids- och folkhälsonämndens
verksamheter Öppen ungdomsverksamhet, fritidsgårdsverksamhet, Skatehallen
och Brygghuset.
Kulturnämndens bidrag till kulturföreningar avseende barn- och
ungdomsdeltagande är inte medtaget i granskningen.
Inom Kulturnämndens ansvarsområde så granskas Borås Kulturskola i
rapporten.
Sammanfattningsvis så konstateras att andelen flickor, 55 %, är högre än
andelen pojkar, 45 %, i verksamheten och att viss verksamhet finns riktad mot
socioekonomiskt svaga områden och mot flickor och pojkar med
funktionsnedsättningar.
Stadsrevisionen bedömer att Fritids- och folkhälsförvaltningen och
Kulturförvaltningen är medvetna om de utmaningar som finns i verksamheten
ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.
Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att kultur- och fritidsverksamhet
riktad mot ungdomar är ändamålsenlig, men att ytterligare analys bör göras i
syfte att säkerställa att resurser fördelas i enlighet med Kommunfullmäktiges
intentioner. Förslagsvis via en fritidsvaneundersökning samt analys av hur
resurser fördelas ur ett mångfaldsperspektiv, hur resurser fördelas till barn och
unga med funktionsnedsättningar, hur resurser fördelas mellan socioekonomiskt svaga och starka områden samt resursfördelningen ur ett HBTQIA
perspektiv.
Kulturförvaltningen ska analysera dessa punkter och utreda en del möjliga
förbättringsåtgärder. Kulturskolan får i de nya lokalerna från och med hösten
2018 med en specialinredd lokal, bättre möjligheter att utöka verksamheten för
barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. Vidare ska Kulturskolans
kulturråds-projekt, Mobil Kulturskola, utöka verksamheten mot denna
målgrupp och även mot eleverna i socioekonomiskt svaga områden. En stor
utvecklingspotential är ombyggnaden av Hässlehus till Mötesplats
Hässleholmen, klar under våren 2019. Kulturförvaltningen och Fritids-och
folkhälsoförvaltningen samverkar om Mötesplats Hässleholmen. I mötesplatsen
ska samarbete ske mellan fritidsgården, biblioteket och kulturskolan, vilket kan
skapa fler möjligheter till deltagande både vad gäller jämlikhet och mångfald. I
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en nyligen genomförd Medborgardialog på Hässleholmen har det tydligt
framkommit att de boende på Hässleholmen önskar fler kulturaktiviteter,
sportaktiviteter och aktiviteter som möjliggör en social samvaro.
Beslutsunderlag
1. Jämställdhet och Mångfald i Förenings- och Kulturlivet, Stadsrevisionen
2017-12-11

Beslutet expedieras till
1. Stadsrevisionen, SRE.diarium@boras.se

Sara Andersson
Ordförande
Eva-Lotta Franzén
Förvaltningschef

Jämställdhet
och mångfald
i föreningsoch kulturlivet
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Rapport Jämställdhet och mångfald i förenings- och kulturlivet

1 Projektbeskrivning
1.1 Bakgrund till revisionens granskningsprojekt
Borås Stad satsar i jämförelse med andra kommuner stora resurser på kultur- och fritidsverksamhet.1
Det kulturella perspektivet ska vara en naturlig del av Borås Stads arbete för ett integrerat samhälle.
För att beviljas bidrag av Borås Stad ska föreningar vara öppna, demokratiska och könsneutrala.
Alla ska vara välkomna oavsett etnisk bakgrund. Mötesplatser ska skapas utifrån faktiska behov,
utan föreställningar om kön, förutsättningar eller bakgrund där alla känner att de får presentera
och utvecklas sina idéer. Alla barn har rätt till lika möjligheter dvs kultur- och fritidsverksamheter.

1.2 Syfte och revisionsfrågor
Mot ovanstående bakgrund syftar projektet till att granska om Borås Stads satsningar på kultur- och
fritidsaktivitet för barn- och unga lever upp till intentionerna i berörda styrdokument, samt om berörda
nämnder lever upp till Borås Stads bidragsbestämmelser, ur jämställdhets och mångfaldsperspektiv.
Revisionsfrågor
• Hur arbetar Borås Stad via föreningsbidragen för att gynna jämställdhet och
jämlikhet inom kultur- och fritidsområdet?
• Hur arbetar Borås Stad med att erbjuda kulturverksamhet som är jämställd och
jämlik?
• Hur fördelas tider, och vilket arbete sker för att säkerställa jämställd och jämlik
tillgång till kommunala kultur- och fritidsanläggningar?
• Hur sker arbetet för att få boende i socioekonomiskt svaga områden att bli
föreningsaktiva?
• Vilket arbete genomförs för att öka intresset för idrott- och kulturverksamhet hos
underrepresenterade grupper?
• Vilka rutiner finns för att följa upp att de föreningar som får bidrag är
öppna, demokratiska och könsneutrala?

1.3 Avgränsningar
Granskningen omfattar kultur- och fritidsverksamhet som antingen bedrivs i kommunal regi
eller får stöd av kommunala bidrag. Granskningen avgränsas till barn- och ungdomsverksamhet.
Granskningen avgränsas till Fritids- och folkhälsonämndens och Kulturnämndens ansvarsområden.

1.4 Revisionskriterier
Granskningen utgår från Kommunallagen (1991:900) och relevanta kommunala styrdokument.
1.4.1 Kommunallagen (KL)
Enligt 6 kap. 7 § KL skall nämnderna var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs
i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för
verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten
bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.

Enligt 2 kap 2 § KL ska kommuner behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl
för något annat.

1

Källa: SCB via Kolada. Jämfört med den statistiska urvalskategorin Större städer avseende nyckeltal kostnad
fritidsverksamhet, kr/inv, samt kostnad kulturverksamhet, kr/inv.
3

Borås Stad | Stadsrevisionen •

1.4.2 Borås Stads kulturprogram
Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft. Mångfald och kvalitet ska prägla
Borås Stads kulturutbud som stärker medborgaren och staden. Avseende barn och unga är fokus
i programmet att: Barn och unga ska få uppleva kultur av hög kvalitet och ha goda möjligheter att
utveckla sitt eget skapande. Samverkan ska ske mellan kulturverksamheterna och skolan.
1.4.3 Borås Stads ungdomspolitiska program
I det ungdomspolitiska programmet framgår bl.a. att fritiden är viktig i ungas lärande och utveckling
till självständiga individer.

För att ge unga möjligheter till en jämställd och tillgänglig fritid som uppmuntrar mångfald,
kreativitet och engagemang ska vi (Borås Stad)
•
•
•
•

Skapa mötesplatser för ungas faktiska behov, utan föreställningar om kön, förutsättningar
eller bakgrund, där alla känner att de får presentera och utveckla sina idéer
Uppmuntra ungas idéer och involvera dem i verksamheter
Ifrågasätta normer för att ta bort hinder för ungas möjligheter till fritid och kultur.
Stödja aktiviteter som bygger på ungdomars engagemang och ansvar

1.4.4 Borås Stads program för ett integrerat samhälle
I programmet för integration framgår bl.a. att Borås Stad ska verka för att stärka förmågan och
möjligheten till demokratisk delaktighet samt socialt och kulturellt deltagande. Alla medborgare i
Borås ska känna sig behövda och ta del av samhällsutvecklingen.

Fritidsgårdarnas arbete för hållbarhet, delaktighet och jämställdhet uppges vara en förutsättning
för att verksamheten ska inkludera alla ungdomar.
Föreningslivet uppges vara viktigt för integrationen och föreningarnas förutsättningar lyfts som
viktiga för att öka delaktigheten.
Det kulturella perspektivet ska vara en naturlig del av Borås Stads arbete för ett integrerat samhälle.
Alla barn har rätt till lika möjligheter för kultur och fritidsverksamheter.
1.4.5 Borås Stads bidragsbestämmelser
Bidragsbestämmelserna gäller för: ungdomsföreningar, invandrarföreningar, pensionärsföreningar,
politiska ungdomsförbund, funktionshinderföreningar och sociala föreningar. En rad krav ställs för
att föreningar ska få bidrag, de övergripande kraven är att föreningslivet ska vara öppet, demokratiskt
och könsneutralt, där alla är välkomna oavsett etnisk bakgrund.

1.5 Ansvariga nämnder
Kulturnämnden, och Fritids- och folkhälsonämnden, är ansvariga för att verksamheten lever upp
till program och bestämmelser antagna av Kommunfullmäktige.

1.6 Granskningsansvariga
Granskningsledare för projektet är Olof Fredholm vid Revisionskontoret. Projektmedarbetare är
Anna Sandström vid Revisionskontoret.

1.7 Metoder
Metoderna för granskningen är dokumentstudier och intervjuer med tjänstemän vid berörda
förvaltningar.

4

Rapport Jämställdhet och mångfald i förenings- och kulturlivet

2 Granskningsresultat
Borås Stad satsar i jämförelse med andra kommuner stora resurser på kultur- och fritidsverksamhet.
Kostnad för fritidsverksamhet avser allmän fritidsverksamhet, idrotts- och fritidsanläggningar samt
fritidsgårdar oavsett regi. Kostnad allmän fritidsverksamhet avser allmän verksamhet inom fritidsområdet
inklusive stöd till fritidsföreningar (ej äldre och handikapporganisationer). Idrotts- och fritidsanläggningar
samt fritidsgårdar redovisas särskilt som egna verksamheter. Kostnad kulturverksamhet avser stöd till
föreningar, bibliotek, musikskola etc. per invånare. Det har inte de senaste åren genomförts någon
kultur- och fritidsvaneundersökning riktad mot barn- och unga.
2014
Kostnad fritidsverksamhet, kr/inv

Kostnad allmän fritidsverksamhet, kr/inv

Kostnad allmän kulturverksamhet, kr/inv

2016

Borås

2 403

2 403

2 430

Större städer (ovägt medel)

1 914

1 943

1 986

Övriga Sjuhärad (ovägt medel)

1 099

1 150

1 147

Borås

390

368

355

Större städer (ovägt medel)

356

319

325

Övriga Sjuhärad (ovägt medel)
Kostnad kulturverksamhet, kr/inv

2015

241

276

262

Borås

1 770

1 705

1 749

Större städer (ovägt medel)

1 355

1 367

1 385

Övriga Sjuhärad (ovägt medel)

891

910

924

Borås

923

881

930

Större städer (ovägt medel)

606

612

632

Övriga Sjuhärad (ovägt medel)

155

147

154

Tabell 1.2
Jämställdhet
Jämställdhet är ett politiskt begrepp som betonar jämlikhet mellan kön. Jämställdhet definieras
vanligtvis som att kvinnor och män (flickor och pojkar) ska ha samma möjligheter, rättigheter och
skyldigheter inom livets alla områden. Ur ett kvantitativt perspektiv anses en jämn könsfördelning
råda då andelen kvinnor respektive män i en grupp är 40/60 procent eller jämnare.3
Intervjuade menar att en jämnare könsfördelning trots detta i regel är eftersträvansvärt.
Mång fald
Till skillnad från jämställdhet finns det inget enhetligt begrepp som definierar mångfald. Mångfald
handlar om likheter och olikheter. Med utgångspunkt i Diskrimineringslagen (2008:567) 1 kap 1 §,
handlar mångfaldsarbete om att motverka diskriminering, och på andra sätt främja lika rättigheter
och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

2.1 Föreningsbidrag
För att föreningar inom Fritids- och folkhälsonämndens ansvarsområde ska bli
bidragsberättigade krävs att de är öppna, demokratiska och könsneutrala, och att alla är
välkomna oavsett etnisk bakgrund. Fritid- och folkhälsonämnden (och dess förvaltning)
handlägger föreningsbidrag för ungdomsföreningar, invandrarföreningar, pensionärsföreningar,
politiska ungdomsförbund, funktionshinderföreningar och sociala föreningar. I Borås Stads
bidragsbestämmelser finns fastställda regler för när föreningar kan beviljas bidrag. Cirka 75
% av Fritids- och folkhälsonämndens föreningsbidrag riktas mot ungdomsföreningar. Fritids-

2

Källa Kolada (SCB)

3

Källa: http://www.jamstall.nu/fakta/jamstalldhet/ information hämtad 2017-11-21
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och folkhälsoförvaltningen uppger att de inte kan ställa krav på att föreningarnas jämställdhetsarbete,
däremot kommer de under 2018 kartlägga hur fördelningen ser ut i styrelserna för att därefter
upplysa föreningar med en ojämn styrelsesammansättning.
2.1.1 Bidrag till ungdomsföreningar
Som ungdomsföreningar räknas idrottsföreningar, religiösa föreningar, scoutföreningar och
övriga ungdomsföreningar. Bidrag delas också ut till politiska ungdomsföreningar, de ingår inte
i nedanstående uppföljning. Ungdomar kan också vara bidragsberättigade medlemmar i andra
föreningskategorier, dessa redovisas inte här.
Föreningstyp
Idrotts

Pojkar

Flickor

Totalt

Andel pojkar

Andel flickor

9994

7569

17563

57%

43%

Religiösa

920

1004

1924

48%

52%

Nykterhets

199

221

420

47%

53%

Scouter

178

151

329

54%

46%

Övriga

492

485

977

50%

50%

Totalt

11783

9430

21213

56%

44%

Tabell 2.4
Generellt är pojkar mer föreningsaktiva jämfört med flickor. 57 % av de bidragsberättigade medlemmarna
inom idrottsföreningarna var år 2016 pojkar. Andelen flickor är högre inom övriga föreningskategorier
och totalt sett var år 2016 56 % av de bidragsberättigade medlemmarna pojkar. Samtliga av de jämförda
föreningskategorierna har en könsfördelning inom ramen 40/60%. Underlagen bygger på föreningarnas
ansökningar om föreningsbidrag, summan som redovisas visar ”medlemskap” och inte enskilda
individer. Många flickor och pojkar är medlemmar i flera föreningar. Föreningarna väljer själva hur
de vill fördela resurserna mellan könen och det är i dagsläget frivilligt att rapportera könstillhörighet
på genomförda aktiviteter. Från och med 2018 kommer Fritids- och folkhälsoförvaltningen begära att
föreningarna redovisar könsfördelning på bidragsberättigade aktiviteter, först då kommer det gå att räkna
fram hur föreningsbidragen fördelas per kön. Kommunens totala bidrag till ungdomsorganisationer
var år 2016 28,9 Mkr.5 Under förutsättning att bidragen fördelas i enlighet med andelen flickor
respektive pojkar som medlemmar, gick 15,9 Mkr av föreningsbidragen till pojkar och 12,5 Mkr
av föreningsbidragen till flickor.

4
5

Period 2016 källa verksamhetssystem
Källa: Föreningsbidrag 2016, Borås Stad Fritids- och folkhälsonämnden , 423 tkr till politiska ungdomsförbund
och 120 tkr till Borås ungdomsallians som avräknas summan 29,9 Mkr innan könsfördelning görs.
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2014
Idrottsföreningar med flickdominerad verksamhet, andel (%)

Idrottsföreningar med pojkdominerad verksamhet (%)

Idrotsföreningar mee varken pojk- eller flickdominerad verksamhet (%)

2015

2016

Borås

16

19

18

Större städer (ovägt medel)

20

20

20

Övriga Sjuhärad (ovägt medel)

21

22

21

Borås

59

58

59

Större städer (ovägt medel)

57

57

57

Övriga Sjuhärad (ovägt medel)

56

58

57

Borås

25

23

23

Större städer (ovägt medel)

23

23

23

Övriga Sjuhärad (ovägt medel)

23

23

23

Tabell 3.6
Utifrån statistik över LOK-stöd till föreningarna går det att konstatera att Borås idrottsföreningar
generellt är mer pojkdominerade jämfört med kategorin Större städer och Övriga Sjuhärad. Skillnaderna
är dock relativt små.
Sammanfattningsvis konstateras att andelen pojkar av medlemsantalet i föreningarna är högre
i jämförelse med flickor.
2.1.2 Uppföljning av föreningsbidrag
För att Fritids- och folkhälsoförvaltningen ska bevilja föreningsbidrag ska det till ansökan bifogas
verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning med resultat- och balansräkning,
revisionsberättelse, årsmötesprotokoll, uppdaterad styrelsesammansättning och en förteckning
över de kommunala bidrag föreningen fått under året.

Utifrån en rimlighetsbedömning gör sedan Fritids- och folkhälsoförvaltningen kontroller. Förvaltningen
uppger att de inte har möjlighet att kontrollera alla uppgifter som föreningarna kommer in med.
Under 2017 polisanmälde Borås Stad en av föreningarna som fick föreningsbidrag, orsaken var
misstanke om fusk med närvarokort. I detta arbete fick Fritids- och folkhälsonämnden stöd av CKS.7
Sammanfattningsvis konstateras att det utifrån granskningen inte kommit fram några uppgifter
som tyder på att Fritids- och folkhälsonämnden har bristfälliga rutiner avseende granskning av
bidragsberättigade föreningar.
2.1.3 Fördelning av halltider
Fördelning ishallstid

Flickor

Flick/pojkdominerad idrott

Tabell 4.

42%

Pojkar
58%

8

Borås Stad har i nationell jämförelse ett stort utbud av idrottslokaler, undantaget ishallar. Lokalerna
är relativt väl fördelade över kommunen, och lokalerna finns i såväl socioekonomiskt starka, såväl
socioekonomiskt svaga områden. Under 2017 kartlades hur istiderna fördelades mellan konståkning
(flickdominerad idrott) och ishockey (pojkdominerad idrott). Kartläggningen visade att konståkningen
fick 42 % av tiderna medan ishockeyn fick 58 % av istiderna. Fördelningen ligger i stort sett i linje
med de berörda föreningarnas medlemsantal.
6

Källa Kolada, Andel idrottsföreningar med flick/pojk/varken pojk/flickdominerad verksamhet som får statligt LOKstöd (Statligt lokalt aktivitetsstöd). Med flick/pojkdominerad verksamhet avses att ena könet svarar för mer än 60 %
av de inrapporterade aktiviteterna

7

CKS, Centrum Kunskap och Säkerhet är en enhet på Stadsledningskansliet

8

Källa: Intervju
7
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Föreningarna väljer själva hur de vill fördela tilldelade träningstider inom föreningen, mellan kön
och mellan åldrar. I dagsläget vet inte Fritids- och folkhälsoförvaltningen hur halltiderna fördelas
mellan könen. Under 2018 planerar Fritids- och folkhälsoförvaltningen att genomföra stickprov
avseende hur föreningarna fördelar tiderna internt.
Sammanfattningsvis konstateras att Fritids- och folkhälsoförvaltningen inte vet exakt hur halltiderna
fördelas mellan könen. Det stickprovet som genomfördes avseende istider visade på acceptabel
fördelning mellan flick- respektive pojkdominerad idrott.
2.1.3 Arbetet med att öka föreningsdeltagandet bland underrepresenterade grupper
Fritids- och folkhälsoförvaltningen uppger att föreningarna generellt är dåliga på att fånga upp barn
och unga med funktionsnedsättning. Förvaltningen planerar i samverkan med FUB9 att inleda ett
arbete för att få fler föreningar att ordna aktiviteter för barn och unga med funktionsnedsättning
för att på så sätt göra det lättare för målgruppen att bli en del av det ordinarie föreningslivet.

Idrottsskolan
I strävan efter att få fler barn att ägna sig åt idrott erbjuder Fritids- och folkhälsoförvaltningen
idrottsskola för flickor och pojkar i år 1-3. Syftet är att ge barnen möjlighet att röra på sig, och kanske
hitta en framtida idrottsaktivitet. Under första året är verksamheten ledd av vårdnadshavare, åren efter
leds verksamheten av de involverade föreningarna i samverkan med vårdnadshavare. Verksamheten
kostar 100 kronor per år och uppges bidra till att fler barn börjar idrotta på sin fritid. Det finns en
särskild idrottsskola för barn med funktionsnedsättningar.
Sports for you
Fritids- och folkhälsoförvaltningen arbetar särskilt med att få barn och unga i socioekonomiskt svaga
områden att bli föreningsaktiva bl.a. genom Sports for you som sker i samarbete med föreningslivet,
SISU och Arbetslivsförvaltningen. Sports for you syftar till att ge unga möjlighet att prova på sporter
i sitt närområde. Arbetet uppges fungera relativt väl och en särskilt prioriterad målgrupp är flickor.
Sammanfattningsvis konstateras att Fritids- och folkhälsoförvaltningen bedriver ett aktivt arbete i
samverkan med föreningslivet i syfte att få fler barn och unga att bli en del av ett aktivt föreningsliv.
Förvaltningen planerar i samarbete med FUB arbeta för att barn och unga med funktionsnedsättning
lättare kan bli en del av det ordinarie föreningslivet.

2.2 Öppen ungdomsverksamhet
2.2.1 Fritidsgårdsverksamhet
Period
jan–sep 2017

Flickor
27,6%

Pojkar

Annan könsidentitet

72,1%

0,4%

Tabell 5.10
Den öppna fritidsgårdsverksamheten ska vara tillgänglig för alla invånare i åldern 10-18 år. För
att delta i aktiviteterna krävs ett gårdskort som kostar 25 kronor per år. All verksamhet ska vara
drogfri. Totalt finns det sexton fritidsgårdar varav tretton drivs i kommunal regi och tre som drivs
i annan regi med bidrag från Fritids- och folkhälsonämnden. Fritidsgårdarna är relativt väl spridda
över kommunen.

9

FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna

10

Avser kommunala fritidsgårdar, period januari-september 2017 (exklusive sommarlov)

leva ett gott liv
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Sedan Stadsdelsförvaltningarna upphört är fritidsgårdarna samlade under Fritids- och
folkhälsoförvaltningen och i samband med omorganisationen har förvaltningen börjat redovisa
besöksstatistik på likartat sätt. Statistiken uppges inte vara helt tillförlitlig. Under perioden januariseptember 2017 (sommarlovet ej inräknat) hade de kommunala fritidsgårdarna nästan 40 000 besök.
27,6 % av besökarna var flickor och 72,1 % av besökarna var pojkar. 0,4 % av besökarna uppgav
annan könsidentitet. Den fritidsgård med högst andel flickor som besökare var Fritidsgården
Ridhuset där nästan alla besök var av flickor, och den fritidsgård med minst andel flickor var
Hässlehus fritidsgård där 12,4 % av besökarna var flickor.
Representanter för fritidsgårdarna uppger att det är en utmaning att locka flickor till verksamheten.
Representanter för vissa av fritidsgårdarna menar att utomstående fortfarande har bilden av att
fritidsgårdarna fortfarande syftar till att verka brottsförebyggande. De intervjuade menar dock
att grunduppdraget idag är att främja barn och ungas utveckling. Norrbyhuset är den fritidsgård
i kommunen som lyckats bäst med att nå en jämn könsfördelning (41,4 % flickor). Enhetschefen
för Norrbyhuset menar att de genom aktiva insatser riktade mot flickor, f räscha lokaler, hög
vuxennärvaro och nolltolerans mot kränkningar gjort att flickorna trivs på fritidsgården. Ytterligare
framgångsfaktorer som lyfts är kunnig personal, planerade aktiviteter och våldspreventivt arbete.
Även den andra fritidsgården som enhetschefen ansvarar för har börjat få en högre andel flickor
som besöker verksamheten.
Några av de intervjuade upplever att det är en stor utmaning att nå flickor och pojkar med funktionshinder
då det är svårt att erbjuda aktiviteter där de känner sig trygga.
Representanter för fritidsgårdarna menar att de på totalen har besökare från hela Borås.
Under förutsättning att resurserna fördelas i enlighet med andelen flickor respektive pojkar som
besöker verksamheten i den kommunala verksamheten, gick 24,4 Mkr av resurserna till pojkar och 9,3
Mkr av resurserna till flickor, 102 tkr av resurserna riktades mot besökare med annan könsidentitet.11
Sammanfattningsvis konstateras att fritidsgårdarna främst når pojkar, men att det finns framgångsrika
exempel på fritidsgårdar inom kommunen som lyckas med att höja andelen flickor i verksamheten.
2.2.2 Skatehallen
Flickor
Uppskattad andel aktiva åkare

5,0%

Pojkar
95,0%

Tabell 6.12
Skatehallen drivs i kommunal regi. Hallen är öppen för allmänheten måndag till fredag 15.00-21.30.
Två timmar i veckan är reserverat för flickor. Engångsbesök kostar 50 kr (första besöket är gratis),
klippkort 10 gånger kostar 400 kr och årskort kostar 1000 kr. Flickor åker gratis på tjejtider. Lördagar
och söndagar bedrivs föreningsverksamhet i lokalen. Skatehallen arbetar aktivt för att få fler aktiva
tjejer i verksamheten, bl.a. genom läger och genom att försöka engagera kvinnliga förebilder, men
arbetet går trögt. Fritids- och folkhälsonämnden har tidigare haft en nämndindikator som mätte
hur många årskort som såldes till flickor. Måttet bedömdes inte som relevant då flickor åker gratis
på tjejtider. Skatehallen planeras att byggas ut, och i samband med utbyggnaden planeras för en
klättervägg, klättring uppges attrahera flickor i högre utsträckning jämfört med skate- och BMX
åkning.

11

Baserat på budgeterad nettokostnad för verksamheten

12

Uppskattad andel aktiva åkare fördelat på flickor respektive pojkar
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Skatehallen uppger att det är svårt att locka besökare med utländsk bakgrund till verksamheten,
orsaken uppges dels, vara att avgifterna är relativt höga, men också att Skate- och BMX är sporter
med relativt höga materialkostnader. Viss utlåningsutrustning finns.
Under förutsättning att resurserna fördelas i enlighet med andelen flickor respektive pojkar som
besöker verksamheten, gick 2,6 Mkr av resurserna till pojkar och 138 tkr av resurserna till flickor.
Sammanfattningsvis konstateras att verksamheten i princip enbart når pojkar med en socioekonomiskt
stark bakgrund.
2.2.3 Brygghuset
Tjejer 16–29 år
jan–sep 2017
Besökare
Andel flickor/pojkar

Killar 16–29 år

Annan identitet 16–29 år

Antal besökare/

Antal

Antal besökare/

Antal

Antal besökare/

Antal

deltagare

arrangörer

deltagare

arrangörer

deltagare

arrangörer

2582

374

3398

498

16

10

43,1%

42,4%

56,7%

56,5%

0,3%

1,1%

Tabell 7.13
Brygghuset är en Do-It-Yourself-arena för unga från 16 år. Idén är att den unga står för verksamheten
och Brygghuset för lokalen. Unga mellan 16-29 får i de flesta fall boka lokalerna kostnadsfritt.
Verksamheten uppger att de hittat rätt under 2017, och att de når ut till fler än tidigare. Verksamheten
uppger att de arbetar för att alla i målgruppen ska känna att Brygghuset är deras arena. Man har
riktad information mot samtliga gymnasieskolor i kommunen och uppger att de har besökare och
arrangörer från hela kommunen med olika socioekonomisk bakgrund. Brygghuset har en relativt
jämn könsfördelning. Verksamheten uppger att statistiken inte är helt tillförlitlig.
Under förutsättning att resurserna fördelas i enlighet med andelen flickor respektive pojkar som
besöker verksamheten, gick 2,3 Mkr av resurserna till pojkar och 1,8 Mkr av resurserna till flickor,
12 tkr av resurserna riktades mot besökare med annan könsidentitet.14
Sammanfattningsvis konstateras att verksamheten har en relativt jämn könsfördelning, och att
verksamheten arbetar för att nå ut till ungdomar från hela kommunen.
2.2.5 Kulturskolan
Flickor
Andel flickor/pojkar

Pojkar

55%

45%

Tabell 8.15
Borås Kulturskola har kurser i sju konstnärliga ämnen. Cirka 5 250 elever deltar i verksamheten
(inklusive säljverksamhet). Kulturskolan har utöver undervisning i egna lokaler undervisning på
11 skolor, gratis undervisning i filialer på åtta skolor, samt Fristad Musikskola som är en enhet i
Kulturskolans verksamhet.
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Kulturskolan strävar efter att ge alla barn och ungdomar en likvärdigvärdig möjlighet att delta i
verksamheten. Samtliga barn i årskurs 1 i kommunens skolor får under ett så kallat Kulår under
sammanlagt 30 veckor besök i sin klass av två lärare från Kulturskolan, eleverna får prova på
instrument och testa Kulturskolans olika ämnen.
För att få fler flickor och pojkar från en socioekonomiskt svag bakgrund att delta i Kulturskolans
verksamhet bedrivs kostnadsfri verksamhet på åtta grundskolor där det går många elever med svag
socioekonomisk bakgrund. Verksamheten finansieras av Grundskolenämnden.
För elever som inte går i skola på någon av de kostnadsfri undervisning har Kulturskolan en avgift
på 300 kronor per termin, därtill tillkommer en eventuell instrumenthyra på 200 kronor för
musikundervisning och för bild/serieteckning och textil design 200 kronor i materialkostnad.
Kulturskolan framhåller Kulåret och filialerna som orsaker till att verksamheten har en relativt
jämn könsfördelning.
Kulturskolan arbetar för att nå alla barn och ordnar undervisning för flickor och pojkar med
funktionsnedsättning. De driver i samarbete med DHR en teatergrupp för målgruppen.
Under förutsättning att resurserna fördelas i enlighet med andelen flickor respektive pojkar som
besöker verksamheten, gick 11,7 Mkr av resurserna till pojkar och 14,3 Mkr av resurserna till flickor.16
Sammanfattningsvis konstateras att andelen flickor är högre än andelen pojkar i verksamheten,
och att viss verksamhet finns riktad mot socioekonomiskt svaga områden och mot flickor och pojkar
med funktionsnedsättning.
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3 Bedömningar
Stadsrevisionen konstaterar att Borås Stad i nationell jämförelse satsar relativt stora resurser på
föreningslivet och fritidsaktiviteter för barn och unga, och Borås Stad bedriver ett aktivt arbete
för att få fler barn att delta i kultur- och fritidsaktiviteter. Fritids- och folkhälsoförvaltningen och
Kulturförvaltningen är medvetna om de utmaningar som finns i verksamheten ur ett jämställdhets- och
mångfaldsperspektiv. Stadsrevisionen bedömer det som väsentligt att Fritids- och folkhälsonämnden
ytterligare utvecklar analysen av fritidsaktiviteter för att öka kunskapen om vad det är som hindrar
olika grupper av barn och unga att delta i olika fritidsaktiviteter.
Kulturskolans verksamhet är flickdominerad och Fritids- och folkhälsonämndens verksamhet är
pojkdominerad. Även om de flesta verksamheter ligger inom vad som anses vara en jämn könsfördelning
(40/60 procent), bedömer vi att det finns skäl att ytterligare analysera kring hur pengar och halltider
fördelas per kön. För de verksamheter som jämförts satsas drygt 18,9 Mkr (av totalt 95,1 Mkr) mer
på pojkars fritidsaktiviteter jämfört med flickors . Om utgångspunkten att Borås Stads verksamheter
ska ha en jämn könsfördelning behöver åtgärder vidtas avseende verksamheten på fritidsgårdarna
och i Skatehallen. Goda exempel kring hur en jämnare könsfördelning kan uppnås finns inom
fritidsgårdsverksamheten.
Stadsrevisionen bedömer att det finns anledning att analysera hur resurser fördelas ur ett
mångfaldsperspektiv; hur resurser fördelas till barn och unga med funktionsnedsättningar (synliga
och osynliga), mellan socioekonomiskt svaga och starka områden, och fördelning ur ett HBTQIAperspektiv.
Ett sätt att få ytterligare insikt i vad barn och unga gör på sin fritid, och vad de skulle vilja göra är att
genomföra en fritidsvaneundersökning som syftar till att ta reda på vad barn och unga vill göra på
sin fritid och hur väl de satsningar som genomförs speglar barn och ungas efterfrågan på aktiviteter.
Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att Kultur- och fritidsverksamheten riktad mot
ungdomar är ändamålsenlig, men att ytterligare analys bör göras i syfte att säkerställa att resurser
fördelas i enlighet Kommunfullmäktiges intentioner.

Ola Sabel
Revisionschef
certifierad kommunal revisor

Olof Fredholm
Granskningsledare
Kommunal yrkesrevisor
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4 Källor
Lagar och förordningar
Kommunallagen (1991:900)
Diskrimineringslagen (2008:567)
Kommunala styrdokument
Borås Stads bidragsbestämmelser,
Borås Stads ungdomspolitiska program
Borås Stads program för ett integrerat samhälle
Borås Stads kulturprogram
Statistik
Statistik och nyckeltal är antingen inhämtad via intervjuer med verksamhetsrepresentanter, eller
via Kolada.
Intervjuer
Intervju 1, med representant för Mötesplatser och öppen ungdomsverksamhet, 2017-10-12
Intervju 2, med representant för Skatehallen, 2017-10-19
Intervju 3, med representant för Kulturskolan, 2017-10-20
Intervju 4, med representant för Fritidsgård, 2017-10-27
Intervju 5, med representant för Brygghuset, 2017-10-31
Intervju 6, med representanter för Föreningsenheten och Förvaltningsledning Fritids- och
folkhälsoförvaltningen, 2017-11-01
Intervju 7, med representanter för Förvaltningsledning Kulturförvaltningen, 2017-11-06
Intervju 8, med representant för Process och utvecklingsenhet, 2017-11-08
Intervju 9, med representant för Fritidsgård, 2017-11-09
Intervju 10, med representant för Fritidsgård, 2017-11-09
Hemsidor:
Http://www.jamstall.nu
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Stadsrevisionens sammantagna bedömning
är att Kultur- och fritidsverksamheten riktad mot ungdomar
är ändamålsenlig, men att ytterligare analys bör göras i
syfte att säkerställa att resurser fördelas i enlighet med
Kommunfullmäktiges intentioner.

Borås Stad satsar i jämförelse med andra kommuner stora resurser
på kultur- och fritidsverksamhet. Det kulturella perspektivet
ska vara en naturlig del av Borås Stads arbete för ett integrerat
samhälle. Stadsrevisionen har granskat om Borås Stads satsningar
på kultur- och fritidsaktivitet för barn- och unga lever upp
till intentionerna i berörda styrdokument, samt om berörda
nämnder lever upp till Borås Stads bidragsbestämmelser, ur
jämställdhets och mångfaldsperspektiv.
Bedömningar
Stadsrevisionen konstaterar att Borås Stad i nationell jämförelse
satsar relativt stora resurser på föreningslivet och fritidsaktiviteter
för barn och unga, och Borås Stad bedriver ett aktivt arbete
för att få fler barn att delta i kultur- och fritidsaktiviteter.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen och Kulturförvaltningen
är medvetna om de utmaningar som finns i verksamheten ur
ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Stadsrevisionen
bedömer det som väsentligt att Fritids- och folkhälsonämnden
ytterligare utvecklar analysen av fritidsaktiviteter för att öka
kunskapen om vad det är som hindrar olika grupper av barn
och unga att delta i olika fritidsaktiviteter.

Kulturskolans verksamhet är flickdominerad och Fritids- och
folkhälsonämndens verksamhet är pojkdominerad. Även om
de flesta verksamheter ligger inom vad som anses vara en jämn
könsfördelning (40/60 procent), bedömer vi att det finns skäl att
ytterligare analysera kring hur pengar och halltider fördelas per
kön. För de verksamheter som jämförts satsas drygt 18,9 Mkr
(av totalt 95,1 Mkr) mer på pojkars fritidsaktiviteter jämfört
med flickors. Om utgångspunkten att Borås Stads verksamheter
ska ha en jämn könsfördelning behöver åtgärder vidtas avseende
verksamheten på fritidsgårdarna och i Skatehallen. Goda exempel
kring hur en jämnare könsfördelning kan uppnås finns inom
fritidsgårdsverksamheten.
Stadsrevisionen bedömer att det finns anledning att analysera
hur resurser fördelas ur ett mångfaldsperspektiv; hur resurser
fördelas till barn och unga med funktionsnedsättningar (synliga
och osynliga), mellan socioekonomiskt svaga och starka områden,
och fördelning ur ett HBTQIA-perspektiv.
Ett sätt att få ytterligare insikt i vad barn och unga gör på
sin fritid, och vad de skulle vilja göra är att genomföra en
fritidsvaneundersökning som syftar till att ta reda på vad
barn unga vill göra på sin fritid och hur väl de satsningar som
genomförs speglar barn och ungas efterfrågan på aktiviteter.
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JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD I
FÖRENINGS- OCH KULTURLIVET
Första, och andra revisorsgruppen har granskat jämställdhet och mångfald i förenings- och
kulturlivet för barn och unga.
Stadsrevisionens bedömning är att Kultur- och fritidsverksamheten riktad mot ungdomar
är ändamålsenlig, men att ytterligare analys bör göras i syfte att säkerställa att resurser
fördelas i enlighet med Kommunfullmäktiges intentioner.
Rapporten och rapportsammandraget skickas härmed till Fritids- och folkhälsonämnden,
och Kulturnämnden.
Svar på rapporten från Fritids- och folkhälsonämnden, och Kulturnämnden emotses senast
den 27 april 2018.
FÖRSTA REVISORSGRUPPEN		ANDRA REVISORSGRUPPEN

Gerd Jansson
Vice ordförande

Nils-Gunnar Blanc		
Ordförande		

Borås Stads revisionskontor
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Datum

Instans

2018-03-26

Kulturnämnden
Dnr KUN 2018-00032 3.6.1.25

Fri entré till Borås Konstmuseum under Skulpturbiennalen 2018
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden beslutar om fri entré till Borås Konstmuseum under
Skulpturbiennalen, 26 maj – 23 september 2018.
Sammanfattning av ärendet
Borås Internationella Skulpturbiennal invigs den 26 maj och pågår till den 23
september 2018.
Årets Skulpturbiennal äger rum både i det offentliga rummet i centrum, vilket
givetvis är fritt för betraktaren, samt inne i Borås Konstmuseum. Deltagande
konstnärer kommer att ha verk både utomhus och inomhus. Årets upplägg
försvårar att ta entréavgift till Borås Konstmuseum varför denna bör slopas.
Intäktsbortfallet beräknas bli cirka 40 tkr, som regleras i bokslutet.

Sara Andersson
Ordförande
Eva-Lotta Franzén
Förvaltningschef
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Datum

Instans

2018-03-26

Kulturnämnden
Dnr KUN 2018-00042 3.6.1.25

Uppdrag om kartläggning av biblioteksverksamheten i
Borås Stad
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden ger bibliotekschefen i uppdrag att göra en kartläggning av
nuvarande och ett förslag till framtida biblioteksverksamhet i Borås Stad.

Sammanfattning av ärendet
Kulturnämnden är ansvarig för all biblioteksverksamhet i Borås Stad sedan
2017, då stadsdelsindelningen upphörde. Den nya organisationen innebär
därmed möjligheten att erbjuda en likvärdig biblioteksverksamhet i Borås. För
att nå det målet får bibliotekschefen i uppdrag att kartlägga nuvarande
biblioteksverksamhet. Kartläggningen ska tillsammans med andra faktorer som
tex planerad bostadsbebyggelse, nya skolor och förskolor och förväntade behov
och önskemål i framtiden ligga till grund för ett förslag till en framtida
biblioteksverksamhet i Borås.

Samverkan
Samverkat i LSG, lokal samverkansgrupp, Biblioteken i Borås 2018-02-14.

Sara Andersson
Ordförande
Eva-Lotta Franzén
Förvaltningschef
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Datum

Instans

2018-03-26

Kulturnämnden
Dnr KUN 2018-00015 3.1.2.25

Johanna Engman
Handläggare
033 358966

Yttrande över Riktlinjer för trädvårdsarbete i Borås
Stad
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden tillstyrker förslaget till riktlinjer för trädvårdsarbete i Borås
Stad.
Sammanfattning av ärendet
Kulturnämnden ser positivt på förslaget till Riktlinjer för trädvårdsarbete i
Borås Stad och har inget att invända.

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 betydelse och Kulturnämnden ser mycket positivt på att detta finns
poängterat i riktlinjerna. Kulturnämnden har därmed inget att invända mot de
föreslagna riktlinjerna.
Beslutsunderlag
1. Inbjudan till samråd för ”Riktlinjer för trädvårdsarbete i Borås Stad”

Beslutet expedieras till
1. Tekniska nämnden, TEN.diarium@boras.se
Sara Andersson
Ordförande
Eva-Lotta Franzén
Förvaltningschef
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Johanna Engman
Handläggare
033 358966
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Datum

Instans

2018-03-26

Kulturnämnden
Dnr KUN 2018-00033 3.1.1.2

Yttrande över detaljplan för Druvefors, Björnflokan 5
med flera Druveforsvägen, Borås Stad
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden tillstyrker förslaget till detaljplan för Druvefors, Björnflokan 5
med flera, Druveforsvägen, Borås Stad.

Sammanfattning av ärendet
Med förslaget till detaljplan förtätas Druveforsvägen till ett urbant stråk.
Intrycket av den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden, före detta Åkerlunds
Bomullsspinneri mitt emot det aktuella planområdet, bedöms inte påverkas
ytterligare negativt sett till de omfattande sentida tillägg som redan gjorts i
området. Den bebyggelse som planeras rakt över gatan i förhållande till före
detta Åkerlunds Bomullsspinneri förhåller sig i höjd till den kulturhistoriskt
värdefulla byggnaden. Kulturnämnden tillstyrker därmed förslaget till detaljplan.

Ärendet i sin helhet
Med den föreslagna detaljplanen ska Druvefors bindas samman med
stadskärnan och bilda ett så kallat urbant stråk. Med planen möjliggörs
förtätning vid Druveforsvägen med bostäder, kontor, handel och parkering.
Dessutom planeras förskola och park.
På motsatta sidan av Druveforsvägen ligger den kulturhistoriskt värdefulla
byggnaden före detta Åkerlunds Bomullsspinneri. Den tidigare textilfabriken
utgör ett landmärke i Borås. Den har stor betydelse för Borås textilindustriella
identitet och byggnadens kulturhistoriska värde gäller bland annat
teknikhistoriska kvaliteter och tidstypisk arkitektur. Byggnaden är ritad av
arkitekten Philip Stotts och följer hans ideal för utformning av
bomullsspinnerier runt om i världen. Vid uppförandet låg fabriken som en
solitär i stadens utkant och intrycket var monumentalt. Sedan dess har staden
vuxit avsevärt och på senare tid har ny bebyggelse uppförts kring före detta
Åkerlunds Bomullsspinneri i en skala som helt förändrat dess dominerande
inryck på platsen.
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Sett till hur sentida tillägg redan påverkat omgivningen kring före detta
Åkerlunds Bomullsspinneri bedöms förslaget till detaljplan inte ytterligare
försämra intrycket av den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden. Den
bebyggelse som planeras mitt emot förhåller sig i höjd till det gamla spinneriet.
Längre ned längs gatan planeras ett höghus på 16 våningar, vilket möter upp det
nu ensamma ännu högre huset i kv. Nejlikan. Intrycket av före detta Åkerlunds
Bomullsspinneri kommer i och med detta ytterligare att förminskas, men
förslaget känns nödvändigt för att hitta någon form av samspel med skyskrapan
på kv. Nejlikan.
Förslaget till förskola och anläggning av park bedöms kunna berika området,
vilket är mycket positivt.

Beslutsunderlag
1. Inbjudan till samråd för detaljplan för Druvefors, Björnflokan 5 med flera,
Druveforsvägen, Borås Stad.

Beslutet expedieras till
1. Samhällsbyggnadsnämnden, SBF.diarium@boras.se

Sara Andersson
Ordförande
Eva-Lotta Franzén
Förvaltningschef

Dp

Detaljplan för Druvefors
Björnflokan 5 m.fl. - Druveforsvägen
Samråd

BN 2015-858

Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att genom förtätning med bostäder,
kontor och handel utveckla Druveforsvägen som ett urbant
stråk och binda ihop Druvefors med stadskärnan. Syftet är
även att skapa en ny förskola och ny park på Druvefors.
Detaljplanen möjliggör ca 200 nya lägenheter, handelsytor,
kontor, en ny förskola med 6 avdelningar, parkeringshus och
en ny park.
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Planbeskrivning
Detaljplan för Druvefors, Björnflokan 5 m.fl. - Druveforsvägen, Borås Stad, upprättad den 5 februari 2018.

1. Inledning

Kommunala beslut

Planens syfte
Detaljplanens syfte är att genom förtätning med bostäder,
kontor och handel utveckla Druveforsvägen som ett urbant
stråk och binda ihop Druvefors med stadskärnan. Syftet är
även att skapa en ny förskola och ny park på Druvefors.
Detaljplanen möjliggör ca 200 nya lägenheter, handelsytor,
kontor, en ny förskola med 6 avdelningar, parkeringshus och
en ny park.

Planområde
Området ligger söder om riksväg 40, och öster om Druveforsvägen. Planområdets storlek är ca 2,5 hektar. Största
delen av planområdet är i privat ägo, och Borås Stad äger en
mindre del.

Gällande detaljplan
Planområdet omfattas av fyra gällande detaljplaner: P323
- laga kraft 1966-06-29, P227 - laga kraft 1961-11-24, P187
– laga kraft 1949-11-18 och P1100 – laga kraft 2008-02-13.
Gällande detaljplaner anger industriändamål, gata och park.

Kommunstyrelsen yttrade sig 2015-10-26 positivt till att
Samhällsbyggnadsnämnden prövar möjligheten att ändra
detaljplanen under förutsättning att en förskola kan etableras
inom området samt att det klarläggs att Götalandsbanan inte
påverkar projektet. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade
2015-11-12 § 356 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i
uppdrag att upprätta detaljplan.
Planarbetet pausades när den rosa korridoren för Götalandsbanan presenterades sommaren 2016. I januari 2017
hade representanter för Borås Stad möte med Trafikverkets
projektledare för sträckan Bollebygd-Borås, som meddelade
att detta område inte berörs av Götalandsbanan och därför
kunde planarbetet fortsätta.

Preliminär tidplan
Samråd
Granskning
Antagande
Laga kraft

Första kvartalet 2018
Andra kvartalet 2018
Tredje kvartalet 2018
Fjärde kvartalet 2018

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet.
Byggstart för området är beräknad till 2019.

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Planområdet är beläget söder om riksväg 40, i gränsen mellan
Druvefors och stadskärnan. Druveforsvägen som avgränsar
området i väster är ett viktigt stråk som förbinder stadskärnan med stadsdelarna Druvefors, Göta, Gässlösa, Furuberg,
Kristineberg och Dammsvedjan.
Området är en del av Druvefors som planerades och byggdes
under 1940- och 50-talen med en tidstypisk luftig bebyggelsestruktur. Direkt öster om planområdet ligger kvarteret
Blåelden med radhus från 1970-talet, och kvarteren Blåsippan
och Blåklockan med friliggande villor från slutet av 1920talet.
Kulturvärde

Bostäder

Park

Teknisk anläggning

Parkering

Vatten

Industri

Trafik

Gata

Planområdesgräns

Användning enligt gällande detaljplaner
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Väster om planområdet och Druveforsvägen är Gamla
Åkerlunds Spinneri, en av landets bäst bevarade textilfabriker. Idag finns kontorslokaler, studieförbund och gym i
byggnaden.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Ny bebyggelse
Den nya planerade bebyggelsen är:
•

parkeringshus och kontor närmast riksväg 40,

•

bostäder och handel/centrumverksamhet längs Druveforsvägen,

•

iordningställande av en ny park på kullen i korsningen
Druveforsvägen/Kellgrensgatan

•

och en ny förskola sydost om Vasastigen. Vasagatan
breddas.

•

Skogen mot Vasagatan kommer bevaras och skötas på
samma sätt som idag.

Föreslagen bebyggelse

Parkeringshus
och kontor, 6-8
våningar

Bostäder med
handel och verksamheter i bottenplan, 6-7 våningar

P
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Analys av Druveforsstråket

1.
Till vänster är Gamla Åkerlunds spinneri. Fasaden har fönster vilket innebär en
viss koppling mellan byggnad och gata. Entrén leder till publika verksamheter så
här finns det god koppling mellan byggnad och gatan. Till höger är Stema tryckeri,
fasaden är helt sluten uten fönster eller entréer och därmed saknas helt koppling
mellan byggnaden och gatan.

2.

v
I förgrunden till vänster är Alelyckans park. Längre fram längs gatan är kvarteret
Nejlikan. Bottenvåningarnas fasader är i princip helt slutna. och därmed saknas
koppling mellan byggnder och gatan. Byggnaden till höger har butikslokaler i
bottenvåningen. Det är entréer och stora fönsterpartier som kommunicerar med
förbipasserande på gatan. Kopplingen mellan gata och byggnad är därmed god.

v

Till vänster är kvarteret Forsen som skiljs från gatan med staket och bitvis
taggtråd. Byggnaden har inte heller entréer mot gatan. Därmed saknas koppling
mellan byggnaden och gatan. Till vänster är kvarteret Solrosen, i förgrunden finns
entréer till privat verksamhet, efter det är fasaden sluten. Viss koppling mellan

3.

v

God koppling mellan byggnad och gata
Viss koppling mellan byggnad och gata
Ingen koppling mellan byggnad och gata

byggnad och gatan finns i samband med entrén, men efter det saknas koppling.

1. Ulysseus/Venus
Området präglas idag av markparkeringar. Arbete pågår i
planprogrammet för Södra Centrum. Behov av tydligare
gaturum, publika bottenvåningar, kvalitativ grönska och
trygg passage för gående och cyklister under motorvägen.

2. Björnflokan/Kamelian/Nejlikan
Stråket längs Druveforsvägen varierar kraftigt. Vissa delar
präglas av en stadsmässig struktur där det finns en koppling
mellan byggnaden och gatan och grönytor sköts omsorgsfullt.
Andra delar har slutna bottenvåningar och gaturummet
präglas av storskalig markparkering.
För att förändra helhetsupplevelsen av Druveforsvägen finns
det tre områden att fokusera på:
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Området präglas av slutna bottenvåningar. Arbete pågår i
denna detaljplan. Behov av funktionsblandning, publika bottenvåningar och kvalitativa grönytor.

3. Forsen/Solrosen
Området präglas av slutna bottenvåningar. Planuppdrag
finns men arbetet med detaljplanen är inte påbörjat. Behov av
funktionsblandning och publika bottenvåningar.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Stadsbild och gestaltning
Druveforsvägen är ett viktigt urbant stråk som förbinder
stadskärnan med angränsande stadsdelar. Idag kantas gatan
av en industribyggnad och markparkering.
Utformningen påverkar upplevelsen av att röra sig längs
gatan. De tillkommande byggnaderna ska vända sig ut mot
gatan och i byggnadernas bottenvåningar kommer det att
finnas lokaler för handel. På så sätt skapas en gatumiljö som
upplevs som trevligare och tryggare att röra sig i.

Byggnaden är ursprungligen uppförd i tre våningar med fasader i gult tegel. Under 1900-talets första hälft genomfördes
ett antal tillbyggnader, bland annat 1916 då en fjärde våning
tillkom samt 1946 då en större tillbyggnad i funktionalistisk
stil gjordes vid byggnadens nordvästra hörn. Det höga torntaket över byggnadens huvudentré revs av okänd anledning
ner år 1939 vilket fick en negativ påverkan på byggnadens
karaktär. Idag består byggnaden av källare och fyra våningar
med stora rumshöjder, som mest ca 4,5 meter.

Bostäder
Byggnaderna längs Druveforsvägen planeras till 6-7 våningar
vilket är anpassat till Spinneriets höjd. Ett punkthus planeras
till 16 våningar för att möta upp höghuset Nejlikans höjd.
Byggnaden närmast Druveforskullen planeras till 8 våningar
vilket är anpassat efter punkthusen längs Kellgrensgatan. På
grusplanen öster om Vasastigen planeras en förskola med 6
avdelningar. Förskolans angöring kommer ske från Vasagatan
och lekytorna kommer vara placerade mot Druveforskullen.

Idag bor ca 2000 personer på hela Druvefors. Flera nya
bostadsprojekt är planerade i området vilket innebär att ca
200 nya lägenheter håller på att byggas. Denna detaljplan
möjliggör ytterligare ca 200 nya lägenheter. I genomsnitt
bor det två personer per lägenhet i Sverige, det innebär att
Druvefors befolkning troligen kommer öka till ca 2800
personer med detta och andra pågående byggprojekt. Detta
skapar ett behov av mer offentlig och kommersiell service
inom området vilket beskrivs i styckena nedan.

Druveforsvägen – ett urbant stråk
I förslaget till ny översiktsplan för Borås lyfts Druveforsvägen fram som ett urbant stråk. Urbana stråk är utvecklingsstråk på lokal nivå inom staden Borås där ny bebyggelse och
andra åtgärder särskilt bör främjas. Stråken är viktiga för att
binda samman centrala staden med övriga stadsdelar samt
möjliggöra för en koncentrerad stadsutveckling som främjar
hållbara transporter. Genom omvandling till stadsgator
kantade av ny stadsbebyggelse med mer bostäder, service och
mötesplatser möjliggörs en utveckling till livliga stadsrum
som får staden att växa ihop.

Arbetsplatser

Stadskärnan och Druvefors har successivt integrerats genom
de senaste årens bebyggelseförtätning. En analys av stråket
visar på ett behov av funktionsblandning, publika bottenvåningar och kvalitativa grönytor för att nå de urbana kvaliteter
som eftersträvas här. Kvaliteten i gång- och cykelvägnätet
behöver också förbättras.

Det är brist på grundskoleplatser i Borås men arbete med att
öka kapaciteten i befintliga skolor pågår.

Historik och kulturmiljöer
Mitt över Druveforsvägen ligger Spinneriet (Gamla Åkerlunds Spinneri) som är en kulturhistoriskt intressant byggnad. Den monumentala tegelbyggnaden utgör ett landmärke
i staden och ligger mycket exponerat utmed riksväg 40.
Byggnaden uppfördes år 1898 för Åkerlunds Bomullspinneri.
Stilmässigt uppfördes byggnaden i ett nyklassicistiskt formspråk med en medveten tegelbehandling där fönsterband,
portar, gavlar och tornavslutningar betonats.

DETALJPLAN

På fastigheten finns idag ett tryckeri, som planerar att flytta
till nya lokaler under året. Den planerade bebyggelsen
innehåller centrumverksamhet och förskola vilket skapar nya
arbetsplatser.

Offentlig service
Det är idag brist på förskoleplatser på Druvefors. Den planerade bebyggelsen möjliggör en förskola med 6 avdelningar,
vilket ger möjlighet för 120 barn att få en förskoleplats här.

Kommersiell service
Den planerade bebyggelsen omfattar centrumverksamhet
längs Druveforsvägen. Det skapar ett större serviceutbud på
Druvefors och kommer innebära att många upplever det som
tryggare och mer spännande att röra sig längs Druveforsvägen.

Tillgänglighet
Planområdet är plant längs Druveforsvägen och mycket
kuperat mot Druveforskullen. Druveforsvägens gång- och
cykelbana är idag smal men kommer i samband med planens
genomförande att breddas vilket ökar tillgängligheten.
Området där förskolan är planerad kommer angöras från
Vasagatan.
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Gångväg
Cykelväg
Bilväg
Entré (gående)

Planområdet med angränsande gång- cykel- och bilvägar, samt entréer och parkeringar.

3. Gator och trafik
Gatunät
Planområdet ligger utmed Druveforsvägen vilket är ett
viktigt urbant stråk i området. Det förbinder stadskärnan
med stadsdelarna Druvefors, Göta, Gässlösa, Furuberg,
Kristineberg och Dammsvedjan. Detta är områden med stor
potential för förtätning och Gässlösa är utpekat i förslaget
till Översiktsplan som ett utvecklingsområde där det ska tas
fram en ny strategisk plan för ett stort antal nya bostäder.
Längs Druveforsgatan passerar idag många människor
gåendes, cyklandes, med kollektivtrafik eller i bil. Med
bebyggelseutvecklingen i ovan nämnda stadsdelar så kommer
antalet trafikanter att öka och det finns ett behov av att
förbättra attraktiviteten för gång, cykel- och kollektivtrafik.
I samband med planens genomförande kommer gång- och
cykelvägen längs Druveforsvägen breddas.
Förskolan kommer angöras via Vasagatan. Den är en lokalgata och bedömningen är att den har kapacitet för den ökade
trafiken en förskola innebär.

Gångtrafik
Gångvägen längs Druveforsvägen förbinder stadskärnan med
stadsdelarna Druvefors, Göta, Gässlösa, Furuberg, Kristi-
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neberg och Dammsvedjan. Ett stråk med allmän platsmark
kommer göra det möjligt att gå mellan Druveforsvägen och
den nya parken, den nya förskolan och Vasagatan.

Cykeltrafik och cykelparkering
Cykelväg finns längs Druveforsvägen. Gång- och cykelvägen
längs Druveforsvägen kommer att breddas för att säkerställa
att framkomligheten är god. Borås Stads parkeringsregler
innebär att de tillkommande bostäderna och centrumverksamheten generar 500 cykelparkeringsplatser. Av dessa ska 30
% placeras nära entréer. Övriga ska vara väderskyddade eller
inomhus. Förskolan kommer behöva ca 25 cykelparkeringsplatser.

Kollektivtrafik
Planområdet har mycket god tillgång till kollektivtrafik. På
Druveforsvägen stannar busslinjerna 2 och 7, och inom 500
meter ligger Södra Torget där alla stadsbusslinjer passerar.
Regional buss- och tågtrafik finns inom 800 meter från
planområdet.

Biltrafik och bilparkering
Fler bostäder i ett område bidrar med fler människor och
därmed fler resor. Normalt brukar man räkna med att varje
bostad alstrar ca 4-6 bilförflyttningar per vardagsdygn. För
att ta sig med bil från planområdet mot målpunkter längs

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Sektion över Druveforsvägen. Druveforsvägen breddas för att möjliggöra separerad gång- och cykelbana samt trädplantering (QPG).

riksväg 40 belastas framförallt Brodalsmotet och Annelundsmotet. Brodalsmotet nås via Sven Eriksongatan och
Annelundsmotet via Fabriksgatan. Exempel på målpunkter
väster om Brodalsmotet är Viared, Landvetter flygplats och
Göteborg, exempel på målpunkter öster om Annelundsmotet
är Södra Älvsborgs Sjukhus, Brämhult och Jönköping. För
resor till målpunkter norr om Borås centrum, exempelvis
Knalleland, belastas Kungsleden. För resor till målpunkter
söderut, exempelvis Varberg, belastar trafiken Trandögatan
och Åhagarondellen.
Att antalet resor ökar behöver dock inte betyda att alla
resor sker med bil. Genom att det finns god tillgänglighet
med kollektivtrafik och bra gång- och cykelförbindelser till
målpunkter såsom livsmedelsbutik, arbetsplatser och andra
funktioner samt till Borås centrum kan flertalet resor ske
med andra färdmedel än bil, och påverkan på trafiksystemet
kan därmed bli mindre. Planområdet är en plats med 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.
För att utreda detaljplanens påverkan på trafiksystemet har
en trafikutredning tagits fram (SWECO, 2017-08-16). I
trafikutredningen har trafikprognoser har tagits fram för
år 2022, 2029 och 2040. Dessa baseras på Borås Stads nu
kända planer som antas vara genomförda till respektive år.
En annan förutsättning har också varit dagens vägnät, dvs
inga nya kopplingar i vägnätet har antagits vara genomförda.

DETALJPLAN

Biltrafikalstringen (restal/individ) utgår fram dagens resvanor, med relativt sett hög bilandel, vilket betyder att det finns
en potential för högre andel hållbara färdmedel.
Kapacitetsberäkningar har utförts med utgångspunkt från
beräknade trafikmängder för 2022, 2029 och 2040. Beräkningarna baseras på stadens bedömning av befolkningens
tillväxt och tillväxten av sysselsatta till respektive prognosår.
Kapaciteten i Annelundsmotet har analyserats med mikrosimulering. Analyserna visar att kapaciteten är tillräcklig
fram till 2029, men inte baserat på 2040 års trafikmängder.
Ett problem som uppstår med 2029 års trafikmängder är att
det kommer att uppstå köer på avfartsrampen från väster
som tidvis kommer att sträcka sig upp till huvudkörfälten på
riksväg 40.
Analyserna som har genomförts för korsningarna i det
lokala vägnätet visar att det finns kapacitet även för 2040 års
trafikmängder.
För att lösa de övergripande frågorna kopplade till trafiksystemet arbetar Borås Stad tillsammans med Trafikverket med
åtgärdsvalsstudien (ÅVS) Noden Borås. Denna studie har
pågått i drygt två år och planeras att avslutas vid årsskiftet
2017/2018. Åtgärdsvalsstudien Noden Borås tar hänsyn till
stadens utveckling och förväntade trafikökning i ett övergripande perspektiv. Stadens förhoppning är att denna åtgärdsvalsstudie ska skapa en samsyn och en plan kring åtgärder i
trafiksystemet för att hantera en växande befolkning.
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Vasagatan breddas längs den sträckade linjen för att förbättra framkomligheten till
den nya förskolan.

Riksintressen
Längs Druveforsvägen är det också möjligt att anlägga parkeringsfickor.

I samband med åtgärdsvalsstudien arbetar Borås Stad även
med en utökad utredning av samtliga mot i syfte att studera
kapaciteten i dessa mer detaljerat. Borås Stad har för avsikt
att fortsätta det fördjupade arbetet med Riksväg 40 tillsammans med Trafikverket för att hitta lämpliga lösningar för
eventuella åtgärder som kan komma att behövas på sikt.
Detta arbete har inletts och båda parter skisserar nu på en
gemensam avsiktsförklaring som ska tydliggöra samarbetsformer och metoder.
Behovet av nya parkeringsplatser regleras av Borås Stads
parkeringsregler. De nya bostäderna och handeln skapar ett
behov av ca 135 nya parkeringsplatser. Förskolan skapar ett
behov av 19 nya parkeringsplatser. Platserna för hämtning
och lämning kommer att skapas inom den egna kvartersmarken, platserna för personalparkering kommer skapas på
kvartersmark eller lösas genom avtal/parkeringsköp i nära
anslutning till förskolan. Det kommer att skapas ett fåtal
parkeringsplatser på allmän platsmark längs Druveforsvägen.
Dessa parkeringsplatser kommer att regleras till korttidsparkeringar och kan inte användas för att tillgodoräkna sig
antalet parkeringsplatser som ska skapas inom kvartersmark.

Angöring och utfarter
Infart till bostäder, parkeringshus och handel sker från infart
i Druveforsvägen. Ett fåtal korttidsparkeringsplatser skapas
längs Druveforsvägen. Angöring till förskolan sker via
Vasagatan.
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Planområdet är beläget nära riksväg 40 som är riksintresse för
kommunikation. Säkerhetszonen från riksväg 40 är 8 meter
från vägens räcke. Avståndet mellan vägen och närmaste
byggrätt är 15 meter. Fastigheten Innerstaden 1:1 planläggs
dels som natur och dels som kvartersmark till parkeringshuset, men som prickmark vilket innebär att den inte får
bebyggas. Byggrätten närmast riksväg 40 innehåller parkering
och kontor, vilket är de verksamheter som är minst känsliga
för påverkan från buller, risker eller luftmiljön från vägen.
Vasagatan breddas med två meter för förbättrad tillgänglighet
till den nya förskolan. Från Vasagatan är det som närmast 15
meter till Trafikverkets väghållningsområde. Därmed riskerar
det inte planens genomförande att försvåra utnyttjandet av
riksväg 40. Kommunens bedömning är därmed att det är
säkerställt att riksintresset inte påverkar möjligheterna till
drift, underhåll eller framtida utveckling negativt.
Planområdet ligger inom utredningsområdet för Götalandsbanan. I januari 2017 hade representanter för Borås Stad
möte med Stefan Paterson, vid den tiden projektledare för
sträckan Bollebygd-Borås, som meddelade att detta område
inte berörs av Götalandsbanan och därför kunde planarbetet
fortsätta. Götalandsbanan innebär risker för buller, vibrationer och stomljud. Bedömningen är dock att i samtliga
utredningsalternativ är dessa störningar låga.

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

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Kullen i korsningen Druveforsvägen/Kellgrensagatan, sett från Kellgrensgatan.

Dagvatten
För fastigheter som har hårdgjord yta större än 2500 m2
skall fördröjningsåtgärder vidtas. Fördröjningsmagasin med
en effektiv volym av 3m3 per 100 m2 hårdgjord yta skall
anläggas. Fördröjningsanordningar inom kvartersmark skall
anläggas av exploatören. Exploatören skall bekosta dessa.

5. Mark
Natur och vegetation

Värme

Den södra och östra delen av planområdet är idag
obebyggda. Dessa ytor är kuperade och här växer blandskog.
Skogspartiet skapar ett grönt stråk mellan bebyggelsen på
Vasabergsgatan och tillkommande bebyggelse vid Druveforsvägen.

Det finns möjlighet att ansluta planerat bebyggelse till
fjärrvärmenätet.

Rekreation

El, tele och fiber
Området är anslutet till el och teleledningar.
Transformatorstationen i planområdets södra del kommer
behöva ersättas av en ny transformatorstation vid Kellgrensgatan. Exploatören bekostar denna flytt. På sikt planerar
Borås Elnät att bygga ytterligare en transformatorstation
i områdets norra del för att möta ett framtida ökat behov.
Denna transformatorstation bekostas av Borås Elnät.

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.

DETALJPLAN

Planförslaget innebär att en ny park görs iordning på kullen i
korsningen Druveforsvägen/Kellgrensgatan. Det innebär ett
välbehövligt tillskott på gröna ytor för rekreation på Druvefors. Parken kommer kunna angöras via Druveforsvägen,
Vasastigen och från Vasagatan.
Den nya förskolan innebär att grusplanen invid Vasastigen
försvinner.

Fornlämningar
I området finns inga kulturhistoriska lämningar eller fornminnen.

Grönområdesplan
Den nya förskolan gränsar till Druveforskullen som är en
skog med naturliga stigar och en lekplats. I Borås Stads
Grönområdesplan (2013) beskrivs att kullen har höga natur-
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värden samt besöks-, frilufts- och stadsvärden. Detaljplanen
innebär att en ny park kan skapas på kullen i korsningen av
Druveforsvägen och Kellgrensgatan.

Geoteknik och Radon
En geoteknisk utredning har utförts av ÅF Infrastructure
AB (2016-08-29). Den visar att den naturliga jorden inom
området klassas som högradonområde med avseende på
radonförhållandena. Nya byggnader som uppförs på jord ska
utföras radonsäkert som ställer höga krav på att byggnaden
är tät mot inläckande jordluft. Berget inom området klassas
sammantaget som normalradonområde. Nya byggnader som
uppförs på berg ska utföras radoskyddat dvs. med grundkonstruktion som inte ger uppenbara otätheter mot markluft.
Inga restriktioner avseende användning av sprängsten
erhållna vid bergschakt bedöms nödvändiga dock rekommenderas att gammastrålningsmätning utförs över terrassnivå i
samband med byggnation.
Grundläggning av byggnader bedöms kunna utföras med
kantförstyvade plattor eller grundsulor på packad fyllning
och/eller på berg. Beroende på höjdsättning kan bergschakt
bli nödvändig. Området bedöms inte vara sättningskänsligt
och sättningar av långtidskaraktär bedöms inte uppkomma.
Innan grundläggning utförs ska bortschaktning av eventuella
organiska jordlager ske inom byggnadsytor samt inom anslutande hårdgjorda ytor. Återfyllning utförs med friktionsjord
eller sprängsten.
Vid schakt ska beaktas att jorden innehåller silt och därmed
har flytjordtendenser. Vid schaktning i samband med byggnation ska försiktighet vidtas i slänten vid exponering av större
block som kan komma i rörelse. I samband med projektering
av den planerade bebyggelsen bör kompletterande geotekniska undersökningar utföras i läge för blivande byggnader
för att i detalj bedöma slutligt grundläggningssätt.
Risk för omgivningspåverkan vid sänkning av befintlig
grundvattennivån ska beaktas och bör inte genomföras innan
påverkansområdet utretts.

Förorenad mark
En översiktlig miljöteknisk markundersökning har utförts av
ÅF Infrastructure AB (2017-04-10). Undersökningen visar
att det finns föroreningar i halter över Naturvårdsverkets
riktvärde för känslig markanvändning (KM). Halten och
typen av föroreningar varierar mellan de olika provpunkterna
vilket innebär en heterogen föroreningsbild inom området.

I grundvattnet var halten av zink högt i en provtagningspunkt, det ska dock påpekas att halten var 140 μg/l, och
allt i intervallet mellan 100 och 1000 μg/l räknas som högt.
I samtliga grundvattenprov fanns en låg halt av nickel. I
asfaltsprovet var halten av PAH lägre än aktuella riskvärden
och därmed fri från stenkolstjära.
Vid den översiktliga porgasmätningen inuti fabriksbyggnaden
påvisades inga halter över laboratoriets rapporteringsgränser.
Det kan dock inte helt uteslutas att klorerade lösningsmedel
inte kan återfinnas på fastigheten då provtagningen varit av
en översiktlig karaktär. En eventuell förorening bör dock inte
vara av mer omfattande karaktär då halter inte påträffats över
laboratoriets rapporteringsgräns, varken vid utförd porgaseller grundvattenprovtagning.
Utifrån nu erhållna analysresultat och jämförelse med
generella riktvärden för känslig markanvändning (KM)
och mindre känslig markanvändning (MKM) konstateras
att förorening över KM förekommer i ett antal punkter på
delar av nu aktuellt undersökningsområde. Bedömningen av
undersökningen är att förorening finns spridd runt om på
fastigheten i det översta jordlagret (0-0,5 m u my). De prov
som har tagits under detta djup har inte föroreningar över
KM. Troligen beror föroreningen på närheten till biltrafik
och inte (åtminstone inte till största delen) från industriverksamheten på platsen. Risken för förorening av större karaktär
på fastigheten bedöms som mindre sannolik med tanke på att
enbart enstaka parametrar i den nu genomförda undersökningen överskrider KM i några av de uttagna provpunkterna.
Jordmassor från stora delar av området kommer därmed
troligen i stor utsträckning kunna nyttjas för återanvändning i den utsträckning det är tekniskt möjligt alternativt
deponeras på lämplig deponi utifrån föroreningsgrad efter
samråd med tillsynsmyndigheten. Lokal förorening kan inte
helt uteslutas då undersökningen som gjorts är av översiktlig
karaktär. Kompletterande miljöprovtagning kan därmed vara
motiverat i samband med kommande schaktarbete.
I syfte att i större utsträckning möjliggöra avgränsning i
djup och plan, erhålla ett bättre beslutsunderlag avseende
behov av åtgärder i området samt utesluta risk för människor
som kommer att bo och vistas i området utifrån nu erhållna
resultat rekommenderar det översiktliga miljötekniska
markundersökningen följande åtgärder:
Inför kommande schaktarbete ska en anmälan om avhjälpande åtgärder upprättas då föroreningar över Naturvårdsverkets
riktvärde för KM påträffats inom området.
En saneringskontroll bör utföras i samband med exploatering
för att kontrollera att uppsatta åtgärdsmål för aktuella
fastigheter uppnåtts, framförallt i anslutning till planerad
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förskola och bostäder. I området för utomhusplats/lekyta för
förskolan bör det säkerställas att föroreningshalterna i det
övre markskiktet inte överstiger tillämpbara riktvärden för
KM.
Innan avhjälpande åtgärder sker på delar av fastigheten kan
det vara motiverat med en kompletterande miljöteknisk
undersökning. Denna undersökning skulle utgöra ett bättre
underlag med avseende på föroreningssituationen i området,
främst i vertikalt plan, inför kommande exploatering och
därmed utföra ett bättre underlag för kommande entreprenad.

6. Vatten
Strandskydd
Delar av planområdet ligger inom 100 m från Viskan, ny
användning inom detta område är park. Strandskyddet som
återinträder vid planläggning upphävs med hänvisning till att
området är ianspråkstaget och bebyggt.

Översvämningsrisk
Planområdet påverkas inte av översvämningsrisker enligt
detaljerad 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. Det finns
miljökvalitetsnormer för vatten uppdelat i normer för grundvatten och ytvatten. Det finns även miljökvalitetsnormer för
buller och luft.

omfattar även påverkan på vattendragets form, om bottnen
har förändrats, marktyp i närmiljön och strukturen på
strandzonen. Statusen blir sämre om vattenflödet inte är det
samma över tid. Allt detta är yttre påverkan som oftast är
negativt för växt- och djurliv. Andra faktorer som påverkar är
till exempel försurning och utsläpp av övergödande ämnen.
Ytvattnets kemiska status bestäms av hur mycket kemiska
föroreningar som finns i vattnet eller bottensedimentet. De
ämnen som ses som föroreningar är ämnen som normalt sett
inte hör hemma i våra ytvatten till exempel tungmetaller,
bekämpningsmedel och kemiska föreningar som används i
bland annat tillverkningsindustrin. Miljökvalitetsnormen för
ytvatten är god eller hög ekologisk status och god kemisk
status. Den här detaljplanens genomförande med tillskott på
flerbostadshus, handel, förskola och parkering bedöms inte
påverka Miljökvalitetsnormerna negativt.

Släckvatten
Vid en eventuell brand i parkeringshuset eller garaget kan
större mängder förorenat släckvatten skapas. Området bör
därför planeras på ett sådant sätt att släckvatten förhindras
från att nå känsliga områden såsom Viskan. Detta kan
exempelvis göras genom att dagvattensystemet förses med en
ventil som kan stängas för att hindra att släckvatten sprids
vid eventuell brand. För att förhindra att släckvatten når recipienten skall ett magasin anläggas med avstängningsfunktion
för att kunna ta hand om släckvattnet från en normal
släckningsinsats. I plankartan regleras med en bestämmelse
att byggnaden ska förses med ett system för att förhindra att
släckvatten kommer ut i VA-nätet. Systemet ska ha kapacitet
för att hålla kvar 5 m3 släckvatten.

7. Sociala perspektiv
Förskola

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

Druvefors har ett stort behov av nya förskolelokaler, genomförandet av detaljplanen löser den brist som finns idag och
tryggar även en långsiktig barnomsorg. I omedelbar närhet
finns ett stort antal boende och många barn som i och med
detta får nära till en förskola som också kan bli en viktig
mötesplats.

Grönytor
Planförslaget innebär att förorenad mark saneras vilket är
positivt för grundvattnet och påverkar vattnets kemiska
status positivt.

Druvefors har förtätats mycket och det skapar ett ökat behov
av kvalitativa grönytor i området. Genomförandet av detalj-

Ytvattnets kvalitet
Ytvatten är sjöar och vattendrag. De klassificeras i ekologisk
status och kemisk status. Den ekologiska statusen utgår
från förutsättningarna för växt- och djurliv. Bedömningen
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planen gör att kullen i hörnet Druveforsvägen/Kellgrensgatan som idag är snårig och svårtillgänglig kommer omvandlas
till en parkyta.

Trygghet
Druveforsvägen är ett viktigt urbant stråk där många rör sig
till fots eller med cykel. Industribyggnaden och markparkeringarna som finns där idag bidrar till att gatan upplevs som
ödslig och otrygg. De tillkommande byggnaderna kommer
göra att gatan upplevs som mer befolkad och tryggare. Gång
och cykelbana kommer att separeras från varandra vilket
skapar en säkrare miljö för gång- och cykeltrafikanter.

8. Störningar på platsen
Då området är beläget i direkt anslutning till riksväg 40 är det
utsatt för buller, farligt gods och föroreningar. Planeringen
av området har gjorts med hänsyn till dessa störningar och
för att nå planens mål om att förstärka Druveforsvägen som
urbant stråk.
Grundprincipen för att hantera buller, risk och föroreningar
är att de minst känsliga verksamheterna kan placeras närmast
riksväg 40 medan de mest känsliga ska placeras så långt
därifrån som möjligt.
För risker förknippade med farligt gods avgörs känsligheten
av hur många personer som kan vistas där, om de är vakna
eller sovande, om de har lokalkännedom, och om de är
särskilt känsliga (exempelvis barn och äldre). För buller finns
krav för bostäder och förskola, och det har stark påverkan på
rekreationsvärdet på en park. För luftföroreningar är också

barn extra utsatta eftersom deras lungor, organ och nervsystem fortfarande utvecklas. Utifrån störningarna blir principen för markanvändning att parkering kan vara närmast
riksväg 40, och därefter kontor/handel, sedan bostäder och
längst bort park och förskola.
Eftersom syftet med planen är att stärka Druveforsvägen
som urbant stråk och binda ihop stadskärnan och Druvefors
behöver denna princip utvecklas. Kontor kan med hjälp av
tekniska lösningar få en låg risknivå, och parkering med
kontor avskärmar övriga området från buller och risker. Med
handel i bottenvåningen och entéer mot Druveforsvägen
förbättras upplevelsen av stråket. Park och förskola föreslås
fortfarande längst från riksväg 40.

Risk
Planområdet ligger invid riksväg 40 där hastigheten är
begränsad till 70 km/h. Markanvändningen inom planområdet är planerad med hänsyn till risknivåerna. Området
närmast riksväg 40 är parkeringshus och kontor, därefter
kommer flerfamiljshus och handel. Längst bort från riksväg
40 är förskola och park.
Inom området som ligger 15-50 meter från riksväg 40 är
planerad markanvändning parkering och kontor. För att
uppnå en låg risknivå krävs att byggnaden har brandskyddad
fasad (Översiktlig riskanalys, Wuz risk consultancy AB, 201612-19). Brandskyddad fasad säkerställs med bestämmelser på

riksväg 40

Kontor, handel
Bostäder
Park Förskola

Grundprincip markanvändning nära riksväg 40
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Butiker+entréer

Parkering

Druveforsvägen

riksväg 40

Parkering, kontor

Bostäder
Park Förskola

Markanvändning för att också stärka Druveforsvägen som urbant stråk
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plankartan. För att säkerställa räddningstjänstens åtkomst till
riksväg 40 får området närmast vägen inte bebyggas, detta
område är prickmarkerat på plankartan.
Inom området som ligger 50-160 meter från riksväg 40
är planerad markanvändning flerfamiljshus, handel och
centrumverksamhet. Detta område skyddas av parkeringshuset. På detta avstånd står förgiftning för mer än 95 % av
riskbidraget (se figur 45, Översiktlig riskanalys, Wuz risk
consultancy AB, 2016-12-19). Därmed krävs riskreducerande
åtgärder i form av ventilationsåtgärder för att minska
risknivån. Vid en olycka där giftig gas sprids är den som
är inomhus med avstängd ventilation mest skyddad från
olyckans konsekvenser. I samråd med räddningstjänsten har
det bedömts vara motiverat med avstängningsbar ventilation
samt att bostadsbyggnaders friskluftintag ska vara placerade
minst 80 meter från riksväg 40. Ventilation som är avstängningsbar, placerad minst 80 meter från riksväg 40 samt högt
placerad säkerställs med bestämmelser på plankartan. Inom
detta område är också förskolans parkering placerad.
Inom området som ligger 120-220 meter från riksväg 40 är
planerad markanvändning förskola respektive park. Här gör
avståndet till riksväg 40 att risknivån är låg. Alla förskolor i
Borås Stad byggs med avstängningsbar ventilation vilket gör
att konsekvensen vid en farligt godsolycka minskas.

Buller och vibrationer
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.
I området planeras bostäder intill en trafikerad väg och
därför har en bullerutredning tagits fram (Cedås Akustik,
2017-12-05). Med hjälp av utredningen visas förslag på hur
området kan bebyggas så att risken för att människor blir
störda av buller minimeras. Utredningen baseras på trafikanalysens prognos för 2040 (SWECO, 2017-08-16). 2040 är
den prognos som ligger längs fram i tiden, och innebär att
utredningen tar höjd för hur trafiksituationen kommer vara
ca 10 år efter planens genomförandetid.
Beräkningarna visar att trafikbullernivån överskrider riktvärdet på 60 dBA på några fasader vilket innebär att byggnadernas placering, form och planlösningar för lägenheter
har anpassats för att skapa bästa möjliga ljudmiljö på platsen.
Parkeringshuset närmast riksväg 40 fungerar som en bullerskärm. Förskolan och parken har placerats längst från riksväg
40. Bostadshusen däremellan har formats för att skapa en
ljuddämpad innergård. Punkthusets form har anpassats för
att skapa en mer ljuddämpad sida.

DETALJPLAN

Trots byggnadernas placering och form finns det vissa
fasader där planlösningarna för lägenheterna behöver anpassas. I kvartershuset är norra hörnet mot Druveforsvägen mest
bullerutsatt. Detta kan hanteras genom att placera trapphuset
i hörnet, smålägenheter (max 35 kvm) i norra hörnet mot
riksväg 40 och resten av lägenheterna får vara genomgående
med minst hälften av boenderummen mot innergården som
är ljuddämpad sida med högst 55 dBA.
Lamellhuset har bullerutsatt fasad mot öster. Beroende på
parkeringshusets höjd kan det krävas att smålägenheter byggs
i översta våningen mot norr. Övriga lägenheter är genomgående med minst hälften av boenderummen mot innergården
som är ljuddämpad med högst 55 dBA.
Punkthuset har bullernivåer högre än 60 dBA mot
Druveforsvägen. Detta kan hanteras genom att bygga
smålägenheter mot väster och norr. Detta kan också hanteras
med skärmade balkonger, ljuddämpningen blir ca 4-5 dBA på
fasaden mot Druveforsvägen vilket gör att nivån understiger
60 dBA. Mot söder och öster bullernivåerna lägre än 60 dBA.
Alla bostäder har tillgång till uteplats i form av den
gemensamma innergården. Där är ljudnivån lägre än 50 dBA
ekvivalent ljudnivå samt lägre än 65 dBA maximal ljudnivå.
Närmaste järnväg är kust-till-kustbanan som ligger 350
meter från planområdet och påverkar inte bullernivån inom
planområdet. I de utpekade korridorerna för Götalandsbanan
har Trafikverket gjort en MKB med bullerberäkningar som
visar de olika korridorernas bullertillskott. (Miljökonsekvensbeskrivning, Bilaga 2 PM Buller 2016-01-29 rev 2016-06-30).
Utifrån den går att se att området skulle påverkas något vid
ljusgrön och mörkgrön korridor. Vid övriga korridorer går
det inte att utläsa någon skillnad jämfört med nuläge (2015)
eller 0-alternativ. Kommunens bedömning är att det inte är
motiverat att avvakta med planarbetet på grund av detta.

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.
Planområdet är beläget nära riksväg 40. För att bedöma
haltnivåerna inom planområdet efter utbyggnad har spridningsberäkningar utförts (ÅF, 2016-08-26). Även dagens
luftföroreningssituation har beräknats med spridningsberäkningar för att bedöma den framtida trenden. Luftkvalitetsutredningen visar att luftmiljön avseende partikelhalter
och kvävedioxid vid den aktuella fastigheten bedöms vara
acceptabel för exploatering och att samtliga miljökvalitets-
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normer innehålls. Beräkningarna visar också att utsläppen
från fordonsavgaser kommer att minska i framtiden. Den
framtida dubbdäcksanvändningen i fordonsflottan bedöms ha
avgörande betydelse för de framtida PM10-halterna. För att
minimera risken med förhöjda haltnivåer i de nya byggnaderna inom planområdet så kan hänsyn tas till hur uteluftsintag
och ventilation placeras. Detta regleras på plankartan.
Inom planområdet planeras även för en förskola. Barn är
känsligare än vuxna förluftföroreningar eftersom de rör sig
mer och andas mer i förhållande till sin kroppsvikt. Dessutom utvecklas fortfarande barns organ, centrala nervsystem
och lungor. Förskolan kommer att lokaliseras längst söderut
inom planområdet vilket innebär att en ligger längst bort
från riksväg 40 vilket är positivt. Spridningsberäkningarna
visar att halterna av luftföroreningar minskar relativt snabbt
med avståndet från riksväg 40 och samtliga miljökvalitetsmål
innehållas inom södra delen av planområdet.

Kvartersmark – PKE
Byggrätten närmast motorvägen planeras att användas för
parkeringshus och kontor. Det ska också vara möjligt att
placera tekniska anläggningar exempelvis transformatorstation här. Detta markeras med PKE på plankartan. Huset
måste vara minst 18 meter högt för att dämpa bullret från
riksväg 40 tillräckligt. Beroende på hur många våningar
kontor som byggs kan det bli upp till 8 våningar. Det markeras med +151-+161 på plankartan. Byggnadens fotavtryck
får vara maximalt 1400 kvadratmeter och ska vara inom det
område som inte är prickat. Eftersom farligt gods transporteras på riksväg 40 ska fasaden ditåt vara brandskyddad. Det
ska också finnas automatisk avstängningsbar ventilation.
Byggnaden ska också utformas så att utrymning kan ske
bort från riksväg 40. Detta markeras med m1 och m2 på
plankartan. Det område som är markerat med prickar får inte
bebyggas.

Kvartersmark – BCHP

9. Planbestämmelser
Allmän platsmark - HUVUDGATA
Druveforsgatan breddas för att möjliggöra separerad
gång- och cykelväg, detta markeras med HUVUDGATA på
plankartan.

Allmän platsmark - LOKALGATA
För att möjliggöra en breddning av Vasagatan markeras detta
med LOKALGATA på plankartan.

Inom denna yta får bostäder, centrumverksamhet, handel
och parkering finnas. På markplan mot Druveforsvägen får
centrumverksamhet eller handel finnas. Mot Druveforsvägen
ska entréer och uppglasade partier finnas. Innanför detta
får parkering finnas. Bostäder får finnas från andra våning
och uppåt. En innergård skapas ovanpå bjälklaget för parkeringen. Bostadshusen är 4, 5, 6, 8 respektive 16 våningar.
Balkonger är tillåtet från andra våningen och uppåt. För att
säkerställa en låg risknivå ska friskluftsintaget placeras minst
80 meter från riksväg 40.

Kvartersmark – S
Allmän platsmark - PARK
Kullen i hörnet Druveforsvägen/Kellgrensgatan omvandlas
till en park och kommunen kommer ha ansvar för skötseln
av den, detta markeras med PARK på plankartan. Parken går
hela vägen till Druveforsgatan och kommer möjlig att nå via
trappa och ramp. Detta markeras med ”trappa” på plankartan. Där trappan leder fram till parken är det ett område som
kommer parkeringsplatser åt bostäderna eller handeln. Detta
kommer byggas över med planterbart bjälklag och ovansidan
kommer vara en del av parken. Denna yta kommer ha samma
höjd som innergården så parken och innergården hänger
samman, detta regleras med två höjdangivelser på plankartan.
Vasastigen kommer vara kvar som gångväg men dragningen
kommer ändras i norra delen, detta är markerat som ”gång”
på plankartan.

Allmän platsmark – NATUR
Den skogsbevuxna branten i östra delen av planområdet
kommer fortsätta vara kommunal mark som sköts som Natur.
Skillnaden mellan Park och Natur är att skötselnivån är högre
för Park och lägre för Natur.
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Skolan har placerats med hänsyn till att barnen ska få goda
och säkra lekmiljöer samt att den ska vara praktisk för
Druveforsborna. Angöring med bil sker från Vasagatan. Här
finns en yta markerad med kryss, där får man endast bygga
komplementsbyggnader. Druveforskullen kommer fortsätta
vara allmän platsmark som den är idag, men förskolan
kommer kunna använda Druveforskullen för lek.

Kvartersmark – E
Här planeras en transformatorstation.

10. Övergripande beslut
Vision 2025
I Vision 2025 beskrivs visionen av att det är lätt att förflytta
sig mellan Borås olika delar till fots eller med cykel och att
stadens invånare reser kollektivt i allt större utsträckning
med miljöanpassade transportsystem. Det beskrivs också hur
Borås har en stadskärna med en mångfald av mötesplatser för
rekreation och upplevelser där människor kan umgås tryggt.
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Detaljplanen möjliggör förtätning i ett urbant stråk i
utkanten av stadskärnan och bidrar därmed till hållbara
transporter och en livskraftig stadkärna.

Översiktlig planering
Just nu pågår arbetet med en ny översiktsplan för Borås Stad.
I granskningsförslaget beskrivs hur Borås Stad ska utvecklas
för att skapa en hållbar och attraktiv kommun. Druveforsvägen är utpekat som ett urbant stråk och att ”tillkommande
byggnader utmed Druveforsvägen behöver samspela med
gatan genom att öppna upp för verksamhetslokaler som ger
liv till stråket. Det allt tätare stadsrummet kräver att trafikstrukturen ses över i ett större perspektiv och att tillgången
till grönytor säkerställs.”

Miljömål
Det nationella miljömålet ”god bebyggd miljö” har 10
preciseringar, följande är relevanta i detta planarbete:
God vardagsmiljö: Den bebyggda miljön utgår från och
stöder människans behov, ger skönhetsupplevelser och
trevnad samt har ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser,
service och kultur.
Natur- och grönområden: Det finns natur- och grönområden
och grönstråk i närhet till bebyggelsen med god kvalitet och
tillgänglighet.
Kollektivtrafik, gång och cykel: Kollektivtrafiksystem är
miljöanpassade, energieffektiva och tillgängliga och det finns
attraktiva, säkra och effektiva gång- och cykelvägar.
Hälsa och säkerhet: Människor utsätts inte för skadliga
luftföroreningar, kemiska ämnen, ljudnivåer och radonhalter
eller andra oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker.
Detaljplanen innebär en förbättring av ”god vardagsmiljö”,
”natur- och grönområden” och ”kollektivtrafik, gång och
cykel”. ”Hälsa och säkerhet” har varit vägledande för var och
med vilka villkor som den nya bebyggelsen får ske. Buller,
risk, mark- och luftföroreningar har beaktats under planarbetets gång och bedömningen är att förslaget tar tillräcklig
hänsyn till detta.
I miljömålen för Borås Stad 2013-2016 återfinns de nationella
miljökvalitetsmålen i fyra prioriterade områden, där målen
inom området hållbar samhällsplanering framförallt syftar
till att nå de nationella miljökvalitetsmålen avseende ”god
bebyggd miljö” och ”begränsad klimatpåverkan”. Följande
mål bedöms vara relevant för planen: ”Borås Stad planerar
för ett hållbart samhälle och arbetar för att invånarna ska
ha en hälsosam livsmiljö både i stad och på landsbygd.
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Nybyggnad sker i första hand genom förtätning i tätorter och
nära kollektivtrafik. Grönområden och tysta miljöer värderas,
liksom energieffektiva lösningar och medvetna materialval.”

11. Konsekvenser
Behovsbedömning
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan
har gjorts. Omgivningsförutsättningarna och den påverkan
detaljplanen innebär för miljön, hälsan och hushållningen
redovisas i denna planbeskrivning. Inom planområdet tillåts
användning för bostäder, handel, kontor, parkering, förskola
och park. Med planbestämmelser begränsas var respektive
användning får ske, och vilka säkerhetshöjande åtgärder som
behövs. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte erfordras.

12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning kvartersmark
Respektive fastighetsägare ansvarar för samtliga åtgärder
inom sin egen fastighet såsom förberedande markarbeten
och byggnation mm. Som ägarbilden ser ut är det sannolikt
att den tomt som planläggs för förskola kommer bebyggas
i kommunal regi medan övriga kvarter kommer bebyggas i
privat regi.

Ansvarsfördelning allmänna platser
För allmän plats gäller kommunalt huvudmannaskap.
Ansvaret för utförande av allmänna anläggningar på allmän
plats regleras i det exploateringsavtal som ska tecknas mellan
kommunen och exploatören. Kommunen ansvarar för
framtida drift och underhåll av allmänna platser (huvudgatan, park och natur) inom planområdet.

Ansvarsfördelning allmänna tekniska anläggningar
Borås Energi och Miljö AB ansvarar för utbyggnad samt
framtida drift och underhåll av allmänna anläggningar
avseende vatten, spillvatten, dagvatten, fjärrvärme samt
avfallshantering. Alternativt kan ansvaret för utförandet
överlåtas till exploatören i samband med att exploateringsavtal tecknas.
Borås Elnät AB ansvarar för utbyggnad samt framtida drift
och underhåll av allmänna anläggningar för el- och fiberförsörjning.
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Avtal
I samband med att detaljplanearbetet påbörjades tecknades
ett plankostnadsavtal mellan Borås Stads Samhällsbyggnadsförvaltning och Serneke Group AB (exploatören) som bl. a.
reglerar finansiering av detaljplanearbetet.
Innan detaljplanen antas ska ett exploateringsavtal tecknas
mellan Borås Stad och exploatören. Avtalet kan bl.a. reglera
ansvarsfördelning för ombyggnation av gator (Druveforsvägen och Vasagatan), omdragning av Vasastigen och anläggande av park samt finansiering av dessa åtgärder. Avtalet kan
även innefatta breddning av den del av Vasagatan som ligger
utanför planområdet i det fall detta bedöms som nödvändigt
för att exploateringen ska anses lämplig.

Inom planområdet finns ledningsrätt för starkströmskablar
och transformatorstation tillhörande Borås Elnät AB.
Ledningsrätten kommer i konfl ikt med de nya byggrätterna
som skapas i detaljplanen. Ledningsrätten behöver omprövas
i samband med att transformatorstationen och kablarna
flyttas eller ersätts på annan plats. Ev. tillkommande transformatorstation och starkströmskablar som placeras inom
kvartersmark säkerställs lämpligen i samband med omprövning av befintlig ledningsrätt.

Avtalet bör också reglera de marköverlåtelser som detaljplanen förutsätter.

På fastigheten Druvefors 1:1, på ytor som avses överföras till
Björnflokan 5 eller avstyckas som förskolefastighet, ligger
allmänna vatten-, avlopp- och dagvattenledningar tillhörande
Borås Energi & Miljö AB samt belysningskabel tillhörande
Borås Stad. Om ledningarna ska ligga kvar i befintliga lägen
bör de säkerställas med ledningsrätt eller servitut i samband
med fastighetsbildning.

Fastighetsrättsliga frågor

Ekonomi

Totalt 5 fastigheter ligger helt eller delvis inom planområdet;
Björnflokan 5 som ägs av Borås Björnflokan Ekonomisk
förening (som i sin tur ägs av exploatören) samt Björnflokan
2 och 6, Druvefors 1:1 och Innerstaden 1:1 som ägs av
kommunen.

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

De delar av Björnflokan 2 och 6, Druvefors 1:1 samt Innerstaden 1:1 som omfattas av kvartersmark bör genom fastighetsreglering övergå till Björnflokan 5. Från Björnflokan 5 är
det sedan möjligt att stycka av flera fastigheter.

Kommunen får utökade drift och underhållskostnader till
följd av nya anläggningar såsom park (inklusive trappa från
Druveforsvägen) och utökade gatusektioner, där kommunen
ska vara huvudman. Kommunen kan tillgodogöra sig den
värdeökning av kommunens mark som detaljplanen medför.

Den del av Björnflokan 5 som ska utgöra allmän plats bör
genom fastighetsreglering övergå till kommunens fastighet
Druvefors 1:1.
Den del av planområdet som utgör förskola bör styckas av
från Druvefors 1:1 och Björnflokan 5 till att bilda en ny
fastighet.
Om Björnflokan 5 styckas upp i flera fastigheter kan det bli
aktuellt att bilda gemensamhetsanläggning för anläggningar
som ska vara gemensamma för flera fastigheters behov.
Anläggningar inom planområdet som kan komma att bli
aktuella är vägar på kvartersmark samt underjordisk parkeringsanläggning. För de ytor som tas i anspråk för gemensamhetsanläggningar bildas lämpligen marksamfälligheter.
Inom en del av den yta som planläggs som allmän plats, park,
medger planen byggnation under mark för bostäder, handel,
parkering och centrumverksamhet. För att genomföra
planens intentioner i denna del förutsätts 3D-fastighetsbildning där ”kvartersfastigheten” (Björnflokan 5) urholkar
”parkfastigheten” (Druvefors 1:1).
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Exploatören svarar för samtliga kostnader för framtagande av
planhandlingar, fastighetsbildningskostnader samt kostnader
för åtgärder som krävs för att genomföra byggnationen inom
kvartersmark (undantaget tomten för förskola).
Finansiering av åtgärder på allmän plats inom planområdet
samt breddning av Vasagatan utanför planområdet regleras
i exploateringsavtalet. Åtgärder inom planområdet som
bedöms bli aktuella att reglera i exploateringsavtalet är:
•

breddning av gång- och cykelväg utmed Druveforsvägen

•

breddning av Vasagatan

•

anläggande av ny park inkl. trappa från Druveforsvägen

•

omdragning av gångbana mellan Kellgrensgatan och
Vasagatan

Exploatören kommer belastas med kostnader för flytt av
ledningar och transformatorstation som erfordras för att
genomföra exploateringen.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Exploatören kan tillgodogöra sig den värdeökning av exploatörens fastighet som detaljplanen medför.

13. Administrativa frågor

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman
Plan- och bygglovschef

Agnes Sandstedt
Planarkitekt

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

Fastighetsplan

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

Johannes Olsson
Mark- och exploateringsingenjör

Fastighetsplan fastställd den 18 augusti 1950 upphävs för
fastigheten Björnflokan 2, se plankarta.

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

Planavgift
I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift
inte tas ut.

Planunderlag
Följande Utredningar utgör underlag för detaljplanen:
»

Trafikbullerutredning (Cedås Akustik AB, 2017-12-05).

»

Geoteknisk utredning (ÅF-Infrastructure AB, 2016-0829).

»

Luftkvalitetsutredning (ÅF-Infrastructure AB, 201608-26).

»

Översiktlig miljöteknisk markundersökning
(ÅF-Infrastructure AB, 2017-04-10)

»

Trafikutredning (SWECO, 2017-08-16)

»

Översiktlig riskanalys (Wuz risk consultancy AB,
2016-12-19)

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

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.

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.

1. När görs en detaljplan?

Samråd

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.

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.

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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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.

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 granskningstiden. Efter granskningstiden sammanställs synpunkterna
och redovisas i ett granskningsutlåtande. Utlåtandet sänds
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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 vunnit laga
kraft är det inte längre
möjligt att överklaga
beslutet.

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

Laga kraft
Nu kan bygglov lämnas i
enlighet med planen.

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen
Planprocessen.

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

Eva-Lotta Franzén
Handläggare
033 357596

1(2)

Datum

Instans

2018-03-26

Kulturnämnden
Dnr KUN 2018-00030 3.4.4.0

Uppföljning av Program för ett Integrerat samhälle
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden godkänner Kulturförvaltningens uppföljning av Program för
ett Integrerat samhälle.
Sammanfattning av ärendet
Arbetslivsnämnden önskar information från Kulturnämnden om hur arbetet
med att tillhandahålla praktikplatser samt hur arbetet utvecklats för att anställa
personer med annan etnisk bakgrund genomförts under 2017.
I Kulturförvaltningen finns en positiv inställning rent generellt till att ta emot
praktikanter. Flest praktikanter kommer från olika utbildningar för praktik.
Under 2017 tog förvaltningen emot tio personer till Praktik till arbete samt två
språkpraktikanter.
Vad gäller arbetet med att anställa personer med annan etnisk bakgrund, det vill
säga boråsare som är födda utomlands och boråsare födda i Sverige, vars båda
föräldrar är födda utomlands, så pågår ett ständigt samtal om behovet av detta
och förvaltningens medvetenhet om nyttan (i de fall kompetenskraven uppfylls)
är hög.

Ärendet i sin helhet
Program för ett Integrerat samhälle gäller till och med 2018. Under 2017 har
fokus varit på målområde arbete och boende som de viktigaste
utvecklingsområdena. Arbetslivsnämnden önskar information från
Kulturnämnden om hur arbetet med att tillhandahålla praktikplatser och hur
arbetet utvecklats för att anställa personer med annan etnisk bakgrund
genomförts under 2017.
På frågan om på vilket sätt nämnden har utvecklat arbetet med att anordna
praktikplatser finns det generellt en positiv inställning till att ta emot
praktikanter i förvaltningen. Biblioteken har en lång tradition av att ta emot
praktikanter. I första hand från Bibliotekshögskolan men också personer som
till exempel vill prova biblioteksarbete inför ett eventuellt arbetsbyte eller för
språkträning. Textilmuseet tar främst emot praktikanter från högskolor och
universitet men även från Arbetsförmedlingen. Stadsteatern tar främst emot
yrkespraktikanter.

Kulturnämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Kulturkontoret, P A Halls
Terrass 2

boras.se

kultur@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad

2(2)

Klustersamarbetet med Fritids- och folkhälsoförvaltningen inom ekonomi och
HR samarbetar över förvaltningsgränserna för att det på så sätt ska bli lättare att
ta emot praktikanter, samtidigt som praktiken blir mer meningsfull för den som
gör sin praktik
Vad gäller arbetet med att anställa personer med annan etnisk bakgrund, det vill
säga boråsare som är födda utomlands och boråsare födda i Sverige, vars båda
föräldrar är födda utomlands så pågår ett ständigt samtal om behovet av detta
och förvaltningens medvetenhet om nyttan (i de fall kompetenskraven uppfylls)
är hög.

Beslutsunderlag
1. Uppföljning Program för ett Integrerat samhälle

Beslutet expedieras till
1. Arbetslivsnämnden, ALN. diarium@boras.se

Sara Andersson
Ordförande
Eva-Lotta Franzén
Förvaltningschef

Sida

PM
Datum

1(7)
Instans

2018-02-06 Arbetslivsförvaltningen
Dnr ALN 2018-00010 3.4.4.0
Hans Johansson
Handläggare
033 35 84 69

Samtliga nämnder och bolag

Uppföljning Program för ett Integrerat samhälle
Borås Stad vill motverka främlingsfientlighet och förbättra integrationen.
Arbetet med dessa frågor utgår från programmet för ett integrerat samhälle,
som fastställdes i kommunfullmäktige 2015-01-15 och gäller fram till 2018.
Programmet för ett integrerat samhälle pekar ut den politiska viljeinriktningen
och hur Borås Stad förväntas agera och gäller för alla nämnder och styrelser.
Arbetslivsnämnden har uppdraget och ansvaret för att följa upp hur samtliga
nämnder/förvaltningar och styrelser/bolag arbetar med dessa programområden
utifrån sina respektive ansvarsområden. Fokus under 2017 är på två av
programmets sju programområden: arbete och boende. Därför skickar vi ut ett
antal frågor till samtliga nämnder och styrelser om nämndernas och
Kommunala bolags integrationsinsatser under 2017.
Svaren ska vara Arbetslivsnämnden tillhanda senast 2018- 03-31.
Målgruppen för Program för ett integrerat samhälle
Målgruppen för programmet är boråsare som är födda utomlands, och boråsare
födda i Sverige vars båda föräldrar är födda utomlands. Denna målgrupp
motsvarar ca 29 procent av kommunens invånare. (31731 personer 2016-1231), vilket är en ökning från föregående års siffror med 1 % och 1418 personer.
Målområden
Vid senaste uppföljningen 2016 konstaterades att målområde arbete och
boende är två viktiga utvecklingsområden. Frågor inom dessa områden, samt
område utbildning (med fokus på vuxenutbildning), ställs i detta PM.
Arbetsmarknadsprognos och utbildningsnivå.
Arbetsförmedlingen redovisar i sin prognos för 2017-2018 var behoven finns
av arbetskraft. Jobbtillväxten väntas öka inom de flesta yrkesområdena och
bristen på arbetskraft är mycket tydlig inom den offentliga tjänstesektorn.
Arbetslösa med kort utbildning väntas öka framöver. För att gruppen ska få ett
stadigt fotfäste på arbetsmarknaden och undvika en högre strukturarbetslöshet
behövs utökade utbildningsinsatser inte minst inom Grundvux. Andelen
nytillkomna med högre utbildningsnivå växer och kan med rätt insatser
snabbare komma in på arbetsmarknaden.
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Under 2018 väntas denna grupp utgöra 78 procent av de inskrivna arbetslösa.
Vuxenutbildning är här den enskilt viktigaste insatsen för denna grupp att
komma i arbete.
En möjlighet i detta arbete är att samverka med Arbetslivsförvaltningens enhet
Jobb Borås och Vuxenutbildningen i Borås Stad som också har möjlighet att
genomföra prövning och validering av kunskapsnivåer1.
Vid de två senaste uppföljningarna av Program för ett integrerat samhälle
framgår det att vissa nämnder och bolag inte ser mottagandet av praktikanter
från målgruppen som ett verktyg för bra integration. Snarare beskriver en del
svar en begränsad syn på vad praktik kan vara, nämligen en förberedelse inför
en tänkt anställning. Det är viktigt att bredda synen på praktik. För målgruppen
är praktik det första mötet med arbetsmarknaden och oerhört viktigt för vilket
val man kommer att göra. Det finns flera former av praktik som kan beskrivas
enligt nedan.
1. Språkpraktik
Språkpraktik syftar till att ge personer träning i vardagssvenska och där med
åstad komma en bättre språkutveckling än vad som annars skulle ske.
2. Prova på praktik/Vägledningspraktik
Denna praktikform syftar till att underlätta yrkesval eller utbildningsväg för
personer som är arbetssökande utan erfarenheter av aktuellt arbetsområde.
3. Praktik till arbete
Syftet med "praktik till arbete" är att deltagare skall få tillfälle att visa sina
kunskaper och kvaliteter hos tänkbara arbetsgivare och därigenom öka chansen
till anställning.
Länk till Jobb Borås och Feriearbeten
http://www.boras.se/download/18.7e585e8d14ec3328626e9fc6/14388398362
26/Folder_JobbBor%C3%A5s_febr2015+%282%29.pdf
Utbildning.
I rapporten ”Var finns jobben” konstaterar Arbetsförmedlingen att
arbetsgivarna i större utsträckning kräver att sökande har minst gymnasial
utbildning även om det med den starka jobbtillväxten blir lite lättare för dem
med lägre utbildning att komma in på arbetsmarknaden.

1

http://www.boras.se/forvaltningar/utbildningsforvaltningen/utbildningsforvaltningen/vuxenu
tbildning/vuxenutbildning/provning.4.82f0a312665003f0d800056270.html
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Länk till Vuxenutbildningen
http://www.boras.se/forvaltningar/utbildningsforvaltningen/utbildningsforval
tningen/vuxenutbildning/vuxenutbildning.4.46672496138d5310e5f80009448.ht
ml
Av statistik 2016-12-31 framtagen av Brec framgår att Borås Stad har tagit emot
totalt 600 vuxna (från 21 år) flyktingar under 2016. Av dessa har 113 personer
(19%) 10-12 års utbildning, och 176 personer (29 %) har utbildning längre än
12 år. Det innebär att 289 personer (48 %) har en högre utbildningsnivå2. Det
innebär jämfört med förra året en högre totalsumma för personer med högre
utbildning men en minskad andel av totala antalet.
Boende och Bostadsbristen
Boverket har arbetat med att ta fram en byggbehovsprognos för riket fram till
2025. Prognosresultatet innebär att det behöver byggas 558000 bostäder mellan
2012- 2025. När nu prognosperioden har gått några år kan det konstateras att
byggproduktionen har understigit byggbehoven. Samtidigt har befolkningen
ökat mer än SCB prognosticerade 2012. Det har förändrat prognosen för
återstoden av perioden fram till 2025. Fram till 2020 är behovet enligt den nya
prognosen 426000 bostäder eller 71000 bostäder per år. Utöver det behövs
utbyggnad av annan infra-struktur för att bostäderna ska fylla sin funktion3.
Borås Stad har under en längre tid haft en stark befolkningstillväxt. Mellan
2011-12-31 och 2016-12-31 har stadens befolkning ökat med 6586 personer.
Målgruppen utrikesfödda och födda i Sverige med båda föräldrarna födda
utomlands ökade med 4213 under samma period.
Till detta kommer de som, enligt Lagen (2016:38) om mottagande av vissa
nyanlända invandrare för bosättning, anvisats till Borås Stad.
Nybyggnation
I Borås Stads bostadsbyggnadsprogram står att läsa följande:
2.3 Bostäder med rimliga boendekostnader
Kommunen bör vid markanvisning för hyreslägenheter sträva efter rimliga
boendekostnader. Nyproduktion kan inte tillgodose hela efterfrågan av
lägenheter med låg hyra.
Riktlinje:
Kommunen ska verka för att hyreslägenheter till rimliga boendekostnader
byggs genom att boendekostnaden beaktas vid markanvisning4.

www.boras.se/.../borasregionensetableringscenter
http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/
4 Borås Stads bostadsbyggnadsprogram reviderad i okt. 2016
2
3
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I Handlingsplan för Bostadsbyggande framgår att sammantaget omkring 912
bostäder prognosticeras färdigställas genom nyproduktion 2017 och 619
bostäder 2018 samt 593 bostäder under 2019. Hur många av dessa som
kommer att färdigställas med möjlighet till inflyttning under respektive år är
osäkert enligt Stadskansliet. Klart är att ett flertal av de bostäder som finns i
prognosen inte kommer att ha färdigställts eller påbörjats i enlighet med
planen5.
Färdigställda bostäder enligt ovan omfattar samtliga bostäder; villor,
bostadsrätter, hyresrätter och övriga boendeformer. Merparten av dessa är inte
anpassade för målgruppen nyanlända, eftersom kostnaderna är för höga6.

5
6

Borås Stads handlingsplan för bostadsbyggande
Borås Stadsrevision: Granskningsrapport ”Borås Stads flyktingmottagande”
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Arbete
Arbete är en nyckel till integration. Borås Stad prioriterar åtgärder som leder till egen
försörjning, genom an-ställning eller eget företagande. Vi ska samverka med andra
myndigheter och näringslivet för att alla nyanlända ska få praktisera på arbetsplatser så
snart det är möjligt.
Borås Stad ska vara ett föredöme i att anställa personal av annan etnisk bakgrund.
Kunskap hos personalen om andra kulturer ökar möjligheten att ge fler invånare likvärdig
service. Flerspråkighet och interkulturell kunskap ska vara en merit vid rekrytering.
Borås Stad ska stödja kunskapsspridning i näringslivet om att mångfald i arbetslivet är
utvecklande och kan vara lönsamt för företaget.
Gäller alla nämnder och kommunala bolag
Fråga 1
-

På vilket sätt har ni utvecklat arbetet för att anordna praktikplatser?

Fråga 2
-

Hur många praktikanter har ni tagit in i era verksamheter?

Fördela dem mellan dessa tre grupper.

Språkpraktik
Prova på praktik
Praktik till arbete

Gäller alla nämnder och kommunala bolag
Fråga 1
-

På vilket sätt har ni utvecklat arbetet för att anställa personer med
annan etnisk bak-grund, d.v.s. boråsare som är födda utomlands och
boråsare födda i Sverige, vars båda föräldrar är födda utomlands?

Gäller Arbetslivsnämnden
Fråga 1
-

Hur många arbetsmarknadsanställningar finns i Borås Stad för personer
med annan etnisk bakgrund, d.v.s. boråsare som är födda utomlands
och boråsare födda i Sverige, vars båda föräldrar är födda utomlands?

Fråga 2
-

Hur många arbetsmarknadsanställningar har gjorts i Borås Stad under
2017 för personer med annan etnisk bakgrund, d.v.s. boråsare som är
födda utomlands och boråsare födda i Sverige, vars båda föräldrar är
födda utomlands?

Gäller Arbetslivsnämnden, Kommunstyrelsen och kommunala bolag.
Fråga 1
-

På vilket sätt har ni arbetat eller avser att arbeta för att stödja
kunskapsspridning i näringslivet om mångfald i arbetslivet?
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Boende
Borås Stad ska motverka diskriminering och segregation på bostadsmarknaden. Vi ska
verka för att ett vari-erat utbud av bostäder med olika upplåtelseformer skapar ett blandat
boende.
Planering av bostadsområden ska skapa naturliga mötesplatser för de boende. Det kan ske
med lokaler för exempelvis närservice samt fritids- och kulturaktiviteter. Borås Stad ska
stötta nätverk som erbjuder aktiviteter för boende och bidrar till socialt hållbar
stadsutveckling.
Gäller Samhällsbyggnadsnämnden, Kommunstyrelsen och Kommunala
bostadsbolag.
Fråga 1
-

På vilket sätt har ni utvecklat ert arbete för att motverka diskriminering
och segregation på bostadsmarknaden?

Fråga 2
-

På vilket sätt har ni utvecklat ert arbete för att få ett varierat utbud av
bostäder?

Fråga 3
-

På vilket sätt har ni arbetat för eller har för avsikt att arbeta med planer
för bostäder riktade till större familjer ur målgruppen.

Borås Stad

Datum

Sida

2018-02-05

7(7)

Utbildning
Borås Stad ansvarar för att alla nyanlända erbjuds utbildning i svenska för invandrare
(SFI). SFI ska er-bjudas i kombination med yrkesutbildning eller praktik för att stödja
inträdet på arbetsmarknaden. För att säkerställa utbudet av yrkes- och lärlingsutbildningar
ska Borås samverka inom Sjuhärad. SFI ska även ges tillsammans med teoretisk utbildning
Gäller Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Fråga 1
-

På vilket sätt har ni arbetat eller avser att arbeta för att korta kötiderna
till SFI?

Fråga 2
-

På vilket sätt har ni arbetat eller avser att arbeta för att erbjuda SFI i
kombination med yrkesutbildning, praktik eller tillsammans med
teoretisk utbildning?

Fråga 3
-

På vilket sätt har ni arbetat eller avser att arbeta för att säkerställa
utbudet av yrkes och lärlingsutbildningar?

Svaren skall vara Arbetslivsnämnden tillhanda senast 31 mars 2018.
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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. Servicenämnden
11. Samhällsbyggnadsnämnden
12. Sociala omsorgsnämnden
13. Tekniska nämnden
14. Vård- och äldrenämnden
15. Kommunstyrelsen
16. AB Bostäder
17. Borås Borås TME
18. Borås Djurpark AB
19. Borås Energi och Miljö AB
20. Borås Elnät AB
21. Borås kommuns parkerings AB
22. Industribyggnader i Borås AB
23. Fristadbostäder AB
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24. Viskaforshem AB
25. AB Toarpshus
26. AB Sandhultsbostäder
Remissvaren ska ha kommit in till Arbetslivsnämnden senast den 2018-03-31.
Remissvaren skickas i elektronisk form till ALN.diarium@boras.se gärna i
både word- och pdf-format och med filnamn som innehåller remissinstansens
namn. Ange diarienummer ALN 2018-00010 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 svar som ingår i
det beslutsunderlag som presenteras för Arbetslivsnämnden.
Separata protokollsutdrag skall inte sändas.
Hans Johansson
Handläggare
033-35 85 73

