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Datum 

2020-02-24 
 

Instans 
Kulturnämnden 

 

 
Kulturnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i 

Kulturhuset, Vävarsalen måndagen den 24 februari 2020 kl. 16:45 

Sammanträdet inleds med förvaltningsinformation mellan klockan 16:45-19:00 

följt av nämndsammanträde som startar klockan 19:00.   

Kulturnämndens sammanträde är öppet för allmänheten.  

 

 

 

 

Sara Andersson  Eva-Lotta Franzén 

Kulturnämndens ordförande Förvaltningschef 

 

Förhinder anmäls alltid till Linnea Dahlin, 033 357676 eller via e-post: 

linnea.dahlin@boras.se 

Mitt-S-Samverkan har gruppmöte den 17 februari kl. 16:00 i Portugallien, 
Kulturhuset 

Moderaterna och Kristdemokraterna har gruppmöte den 10 februari kl. 16:00 i 
Lill-Knut, Klusterhuset  
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Ärende  

1.  Upprop och val av protokollsjusterare  
 

 

2.  Godkännande av föredragningslista  
 

 

3.  Kulturens effekter - från välbefinnande till samhällsförändring 
med Karin Lundmark och Eva Pettersson, konsulenter för Kultur 
och samhällsutveckling, Kultur i Väst  
 

 

4.  Information av Mats Olsson om Röda Kvarn och dess 
verksamhet  
 

 

5.  Informationsärenden  
 

 

6.  Allmänhetens frågestund  
 

 

7.  Inkomna och avgivna skrivelser 2020 
Handläggare: Linnea Dahlin 
Dnr 2019-00173 2.1.2.1 

 

8.  Ansökan om projekt- och arrangemangsbidrag, Poesifestivalen 
2020 
Handläggare: Emma Gerdien  
Dnr 2020-00003 3.6.1.3 

 

9.  Ansökan om projekt- och arrangemangsbidrag. Kulturer i möte - 
ett kulturarrangemang inför den internationella kvinnodagen 2020 
Handläggare: Emma Gerdien  
Dnr 2020-00009 3.6.1.3 

 
 
 

10.  Integrationsfrämjande aktiviteter på Mötesplatserna, ansökan 
2020 
Handläggare: Emma Gerdien  
Dnr 2020-00005 3.6.1.3 

 

11.  Redovisning av 2019 års inköp av konst, Konstmuseet 
Handläggare: Eva Eriksdotter  
Dnr 2019-00158 3.6.5.25 

 

12.  Riskanalys och intern kontrollplan 2019 
Handläggare: Catharina Sparre 
Dnr 2018-00111 1.2.3.2 
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Ärende  

13.  Detaljplan för Hulta, Hulta 4:41 med flera, Storegårdsgatan, Borås 
Stad  
Handläggare: Johannes Daun 
Dnr 2020-00014 3.1.1.2 

 

14.  Årsredovisning 2019 Kulturnämnden  
Handläggare: Markus Liljedahl 
Dnr 2020-00012 1.2.4.1 

 

15.  Biblioteksprogram 2020-2023 
Handläggare: Olof Berge Kleber  
Dnr 2020-00015 3.6.2.0 

 

16.  Delegationsordning 2020 
Handläggare: Eva-Lotta Franzén 
Dnr 2020-00011 1.2.3.1 

 

17.  Redovisning av inkomna synpunkter för Kulturförvaltningen 
2019 
Handläggare: Linnea Dahlin  
Dnr 2019-00102 1.4.2.1 
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Linnea Dahlin   Datum      Diarienummer 
Handläggare    2020-02-24         2019-00173  2.1.2.1   
033 357676 
  

 
 
 
Inkomna och avgivna skrivelser inför Kulturnämndens sammanträde  
24 februari 2020 
 
 
2018-00089 
Samhällsbyggnadsförvaltningen: Underrättelse inför antagande av detaljplan för Centrum, 
Järnvägen 4:2 (Simonsland), Borås Stad.  

 
 2018-00137 
 Kalkylhjälp AB: Kostnadsbedömning Rockborgen 
 
 2019-00032 

Medborgarskolan Borås: Redovisning av medborgarskolan Borås bidrag till 
integrationsprojekt Mötesplatser 2019 
 
2019-00042 
Kulturförvaltningen: Metodbok Hack the city 
 
2019-00042 
Kulturförvaltningen: Slutrapport till Vinnova angående Hack the city 
 
2019-00081 

 Kommunstyrelsen: Kommunstyrelsens beslut § 31 Intern kontrollplan 2020. 
 
 2019-00098 
 ABF Sjuhärad: Förfrågan från ABF Sjuhärad om slutrapportering  
 
 2019-00098 
 Kulturförvaltningen: Svar till ABF Sjuhärad om slutrapportering  
 
 2019-00106 
 NN: Brev angående Bokprojektet 30 stadsdelar i Borås – historia, utveckling, kultur 
 
 2019-000109 

Kommunfullmäktige: Kommunfullmäktiges beslut 2019-12-19  § 277 Kommunala uppdrag 
(val i KF enligt valberedningens förslag) December 
 
2019-00150 
Kulturförvaltningen: Vidareansökan Hack for Impact  
 
2020-00007 
NN: Ansökan och beslut om en Snabb slant. Rami Yaassoub & Band på Brygghuset 
 



  

 

2020-00008 
Västra Götalandsregionen: Ny förvaltning för kulturutveckling från 1 januari 2020 
 
2020-00013 
CKS: Synpunkter, nödboende och samlingsplatsrutin i Borås Stad 
 
2020-00017 
Helena Strandberg Konservator AB: Vård- och underhållsplan för offentlig konst i Borås 
2019 
 
2020-00018 
Kommunfullmäktige: Kommunfullmäktiges beslut 2019-12-19 § 295 Beredningen för 
medborgardialog under Kommunfullmäktige utvecklas 
 
2020-00019 
Kommunfullmäktige: Kommunfullmäktiges beslut 2019-12-19 § 294 Uppdrag att 
genomföra en kartläggning av kommunens nuvarande arbete med mänskliga rättigheter 
samt ta fram ett förslag på Borås Stads fortsatta arbete med att stärka mänskliga rättigheter. 

 
  

 
 
 
KULTURNÄMNDEN 



 

 

Kulturnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kulturkontoret, P A Halls 
Terrass 2 

Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Emma Gerdien 
Handläggare 
033 357042 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-02-24 
Instans 

Kulturnämnden 
Dnr KUN 2020-00003 3.6.1.3 
 

  

 

Ansökan om Projekt- och arrangemangsbidrag, 

poesifestivalen Sofra Poetike 2020 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beviljar föreningen Albanskt Kulturcenter Migjeni 23 tkr i 

Projekt-/arrangemangsbidrag till poesifestivalen Sofra Poetike 2020.         

Ärendet i sin helhet 

Albanskt Kulturcenter Migjeni har en mångårig bakgrund som kulturförening i 

Borås och har sedan 2011 årligen arrangerat poesifestivalen Sofra Poetike. 

Festivalen, som är ett endags-arrangemang, samlar en mängd poeter till 

uppläsningar och till en tryckt antologi med dikter på omkring 10 olika språk. 

Festivalen arrangeras detta år i samarbete med Stadsbiblioteket. Arrangemanget 

bedöms hålla hög kvalitet, främja möten kring språk och litteratur samt 

internationellt utbyte.  

Föreningen beviljas 23 tkr i Projekt-/arrangemangsbidrag. En redovisning med 

fullständig budget samt utvärdering av arrangemanget ska lämnas till 

Kulturförvaltningen senast 6 veckor efter avslutat arrangemang.           

Beslutsunderlag 

1. Ansökan om Projekt-/arrangemangsbidrag från Albanskt Kulturcenter 

Migjeni 

                            

Beslutet expedieras till 

1. Albanskt Kulturcenter Migjeni 

 

 

 

 

Sara Andersson  

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 

 



Jag ansöker som

Som privatperson

För en förening

Kontaktperson

Sokol Demaku

Föreningens organisationsnummer

8024361639

Föreningens postadress

Yxhammarsgatan 8-10

Föreningens postnummer

503 31 

Föreningens ort

Borås

Föreningens e-post

dituria@live.se

Föreningens telefonnummer

0704271055

Kontaktpersons telefonnummer

0704271055

Kontouppgifter
Välj kontotyp

Bankgiro

Plusgiro

Bankkonto

Skriv in ett Plusgiro eller Bankgiro dit du vill ha efterfrågat bidrag

Verksamhetsbeskrivning
Offentlig projekt- och arrangemangsbidrag - rubrik:

Borås Internatinela poesifestivalen "Sofra poetiuke 2020"

Projektet/arrangemanget startar (observera att din ansökan måste vara inne  senast 6 veckor innan valt datum) 

2020-03-28

Ansökan om projekt- och 
arrangemangsbidrag

Skapad 2020-01-13 09:00 Sida 1 av 3



Projektet/arrangemanget slutar

2020-03-30 12:00

Plats/lokal

Kulturhuset - Röda rummet

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

banr, ungdomar och vuxna

Projektet/arrangemanget marknadsförs enl. följande:

Via vår tidskrift "Dituria2 vår närradio Radio dituria

Beskrivning av projektet/arrangemanget

Härmed ansöker den ideella föreningen Albansk Kulturcenter Migjeni om ett bidrag på 23,000 
svenska kronor för detta Borås Internationella Poesifestivalen ”Sofra poetike 2020” som är den 
28 mars 2020 på kulturhuset i Borås. 
En projektbeskrivning bifogas ansökan. 
I projektet kommer att delta poeter från Borås, Västragötalän, samt poeter från olika länder. De 
kommer att delta med tre poesi var, alltså totalt ska presentera sitt verk på plats 28 poeter. Det 
kommer att poeter läser i olika språk samt på svenska och albanska. Före året vi hade poeter 
som läste i 7 språk och i denna året förväntar vi att det ska bli i 9 eller 10 språk dikterna.
Vi kan översätta alla dikter i svenska språket och på grund av detta vi behöver bidrag för 
översättning till våra översättare dem är 25 författare varje med tre dikter

Här kan du ladda dina filer

Anso�kan  Poesifestivalen 2020.docx

Ekonomisk sammanställning
Beräknade kostnader

Kostnader Summa

23 000 SEK 23 000 SEK
 23

Beräknade intäkter

Intäkter Summa

00 00
 0

Ansöker hos Kulturnämnden om (summa):

23 000 SEK

Ansökan om projekt- och 
arrangemangsbidrag

Skapad 2020-01-13 09:00 Sida 2 av 3



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

Från Ej beviljats Beviljats

Kulturrådet ej beviljats  
 0 0

Summering

Ansökan om projekt- och 
arrangemangsbidrag

Skapad 2020-01-13 09:00 Sida 3 av 3











 

 

Kulturnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kulturkontoret, P A Halls 
Terrass 2 

Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Emma Gerdien 
Handläggare 
033 357042 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-02-24 
Instans 

Kulturnämnden 
Dnr KUN 2020-00009 3.6.1.3 
 

  

 

Ansökan om projekt- och arrangemangsbidrag. 

Kulturer i möte - ett kulturarrangemang inför den 

internationella kvinnodagen 2020 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att bevilja föreningen MKF Safir 50 tkr i projekt-

/arrangemangsbidrag.         

Ärendet i sin helhet  

MKF Safir har funnits i Borås sedan 2004. Föreningens fokus är att öka 

ungdomars intresse för föreningslivet, bryta utanförskap och stimulera 

integration och demokrati genom kultur. 

För andra året i rad arrangerar föreningen Kulturer i möte, ett firande kring den 

internationella kvinnodagen, i samarbete med andra föreningar. Programmet är 

omfattande, och bedöms främja breda samarbeten, möten och förståelse samt 

internationellt utbyte.   

Föreningen beviljas 50 tkr i Projekt-/arrangemangsbidrag, men uppmanas till 

nästa gång söka bidrag för arrangemanget hos fler instanser.  

Efter avslutat arrangemang ska en redovisning med fullständig budget samt 

utvärdering av arrangemanget lämnas till Kulturförvaltningen senast 6 veckor 

efter att det avslutats.    

Beslutsunderlag 

1. Ansökan om Projekt-/arrangemangsbidrag från MKF Safir                   

Beslutet expedieras till 

1. MKF Safir 

2. Fritids- och Folkhälsoförvaltningen 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 

 



Jag ansöker som

Som privatperson

För en förening

Kontaktperson

Arnela Halilovic

Föreningens organisationsnummer

802415-728                       

Föreningens postadress

Getängsvägen 28 b

Föreningens postnummer

50468

Föreningens ort

Borås

Föreningens e-post

arnelahalilovic11@hotmail.com

Föreningens telefonnummer

0737795426

Kontaktpersons telefonnummer

0737795426

Kontouppgifter
Välj kontotyp

Bankgiro

Plusgiro

Bankkonto

Skriv in ett Plusgiro eller Bankgiro dit du vill ha efterfrågat bidrag

Bankgironummer

782-8064                         

Verksamhetsbeskrivning
Offentlig projekt- och arrangemangsbidrag - rubrik:

Kulturer i möte - ett kulturarrangemang inför den internationella kvinnodagen 2020

Ansökan om projekt- och 
arrangemangsbidrag

Skapad 2020-01-21 14:46 Sida 1 av 4



Projektet/arrangemanget startar (observera att din ansökan måste vara inne  senast 6 veckor innan valt datum) 

2020-03-07

Projektet/arrangemanget slutar

2020-03-08 16:00

Plats/lokal

Sjöboskolans idrottshall samt vår egna föreningslokal 

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

Integrationsfrämjande för barn, ungdomar och kvinnor

Projektet/arrangemanget marknadsförs enl. följande:

Via föreningens facebook sida, via andra föreningar som vi samarbetar med, via affischer i 
skolor, andra föreningar och studieförbund, via våra medlemmar, via ABF

Beskrivning av projektet/arrangemanget

Vi från MKUF Safir kommer att anordna "Kulturer i möte - ett kulturarrangemang inför den 
internationella kvinnodagen" för andra året i rad. Den 7 mars kommer vi att bjuda in minst 350 
gäster som publik till ett program med över 100 deltagare, alla medverkande kommer vara från 
ungefär 30 olika länder. Detta kommer att hållas i Sjöboskolans idrottshall med tid 13 - 17. 
Dagen efter, den 8 mars, kommer vi att bjuda in alla till vår egna föreningslokal där vi 13 - 16:30 
kommer att ha kör, dans, musik, poesi och konstutställning. Arrangemanget är öppet för 
allmänheten och målgruppen är främst barn, unga och kvinnor. Vi kommer att samarbeta med 
många olika aktörer och andra föreningar så att arrangemanget ska bli så 
integrationsfrämjande som möjligt. Över 50 deltagare kommer att resa hit från andra länder för 
att medverka i arrangemanget. 

Programmet den 7 mars ser ut som följande: 
13:00 - Öppningstal av Ulf Olsson
13:10 - Visning av film som handlar om den internationella kvinnodagen och dess historia
13:20 - Modern dans med Nyuoko Njie
13:30 - Makedonsk musik med MKUF Safir
13:45 - Körsång med "Harmoni" från Bosnien och Hercegovina
14:00 - Modern dans med Zally Junger
14:10 - Afghans musik med Pardis Khosbin
14:20 - Folkdans med MKUF Safir ungdomsgrupp
14:30 - Fika och kaffepaus
14:45 - Folkdans med ungdomsförening "Mladost" från Bosnien och Hercegovina
15:00 - Uppvisning av kvinnliga folkdräkter från 30 olika länder
15:30 - Pakistansk sång och musik med Matin Noristani från Malmö
15:40 - Modevisning med designer Ana Kovacevic från Montenegro
16:00 - Modevisning med designer Vesna Krivokapic från Danmark, Köpenhamn
16:30 - Dansuppvisning med Showakademien
16:40 - Musik och sång från Syrien med Noor el-deen Bolad
16:50 - Avslutningstal och utdelning av blommor till alla kvinnor

Ansökan om projekt- och 
arrangemangsbidrag

Skapad 2020-01-21 14:46 Sida 2 av 4



Programmet den 8 mars ser ut som följande:
13:00 - Välkomnande och konstutställning med Amela Gazic och Mirsad Begovic från 
Norrköping
14:00 - Romsk musik med dragspel 
14:30 - Fika och kaffepaus
15:00 - Poesi med författare Ifeta Hrnjic från Bosnien och Hercegovina
15:30 - Traditionell folkmusik från Balkan med "Begesi" från Bosnien och Hercegovina
16:00 - Körsång med MKUF Safir
16:15 - Traditionell kroatisk, serbisk och slovensk musik med grupp "Harmoni" 
16:30 - Tack och avslutningstal

Ekonomisk sammanställning
Beräknade kostnader

Kostnader Summa

Resekostnader för deltagarna 30000
Kostnader för deltagarnas övernat
tning

15000

Arvode 15000
Uthyrning av musikanläggning och 
instrument

10000

Övriga kostnader (förarbete) 10000
Lokalkostnader 10000
Marknadsföring, affischer, annons
er i Borås tidning

10000

 100000

Beräknade intäkter

Intäkter Summa

Sponsor, AB bostäder mat för delt
agarna

5000

Sponsor, CBG dekorationer och blo
mmor till deltagarna

7000

Sponsor, Cafe Viskan för kaffe oc
h fika

3000

Sponsor Orienta Borås 5000
ABF 10000
 30000

Ansöker hos Kulturnämnden om (summa):

70000

Ansökan om projekt- och 
arrangemangsbidrag

Skapad 2020-01-21 14:46 Sida 3 av 4



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

Från Ej beviljats Beviljats

   
 0 0

Summering

Ansökan om projekt- och 
arrangemangsbidrag

Skapad 2020-01-21 14:46 Sida 4 av 4



 

 

Kulturnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kulturkontoret, P A Halls 
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boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Emma Gerdien 
Handläggare 
033 357042 
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Sida 

1(2) 

Datum 

2020-02-24 
Instans 

Kulturnämnden 
Dnr KUN 2020-00005 3.6.1.3 
 

  

 

Ansökan om bidrag för integrationsfrämjande 

aktiviteter på mötesplatserna från Medborgarskolan 

Region Syd/Väst 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beviljar studieförbundet Medborgarskolan Region Syd/Väst  

83 tkr i bidrag till integrationsfrämjande aktiviteter vid mötesplatserna.  Beviljat 

bidrag betalas ut omgående. Outnyttjat eller felaktigt använt bidrag återbetalas.   

Ärendet i sin helhet 

Medborgarskolan har bedrivit aktiviteter på mötesplatserna med hjälp av 

bidragsformen sedan 2018 och har kontinuerligt utvecklat arbetet i dialog med 

deltagare och personal på mötesplatserna.  

Aktiviteterna bedöms kunna främja nya möten och nätverk på mötesplatserna, 

framförallt för kvinnliga deltagare.  

Genom utvärderingar av aktiviteterna tillsammans med deltagarna och personal 

på mötesplatserna formar Medborgarskolan utbudet på aktiviteterna, men 

förbundet föreslås även att sträva efter att bredda deltagandet i aktiviteterna, 

och utbudet av dem, i dialog även med målgrupper utanför mötesplatserna – 

exempelvis lokalt föreningsliv eller andra sakkunniga.  

Kulturnämnden beviljar Medborgarskolan 83 tkr för aktiviteterna. Projektet ska 

redovisas senast 2 månader efter avslutat projekt, och i redovisningen ska det 

framgå hur arbetet har utvecklats under året, samt hur arbetet har bidragit till 

stärkt integration i Borås.  

Beviljat bidrag betalas ut omgående. Outnyttjat eller felaktigt använt bidrag 

återbetalas.               

Beslutsunderlag 

1. Ansökan om Bidrag för integrationsfrämjande aktiviteter på mötesplatserna 

från Medborgarskolan.                  

Beslutet expedieras till 

1. Medborgarskolan Region Syd/Väst 
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Sara Andersson  

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 

 











 

 

Kulturnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kulturkontoret, P A Halls 
Terrass 2 

Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Eva Eriksdotter  
Handläggare 
033 357681 

SKRIVELSE 
Sida 

1(7) 

Datum 

2020-02-24 
Instans 

Kulturnämnden 
Dnr KUN 2019-00158 3.6.5.25 
 

  

 

Redovisning av 2019 års inköp av konst, Konstmuseet 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden lägger informationen till handlingarna.         

Inköp av konst  

 
 

Meta Isaeus-Berlin  

Den stora glömskan, 2015  

Olja på duk 

 

Inköpspris: 200.000 

 

Meta Isæus-Berlin, född 1963, bor och arbetar i Stockholm. Hon är utbildad på 

Konstfack och Kungliga konsthögskolan i Stockholm. Hon har ställt ut på en 

rad svenska och internationella konstarenor, bland annat en stor 

separatutställning på Liljevalchs konsthall 2006 och biennalerna i Istanbul och 

Venedig (1997). 

 

Meta Isæus-Berlin arbetar framför allt med måleri och installation. Under 1990-

talet turnerade hon världen runt på biennaler och utställningar med sina 

rumsinstallationer. Motivet var ofta hemmet, och temat cirklade kring att bli 

lämnad eller att komma till, att komma hem och bort, att vara på väg. Idag 

arbetar hos främst som målare, men kombinerar gärna installation och måleri. 

Bildvärlden med hemmet och det egna rummet som centrala motiv, finns 



Borås Stad 
  Sida 

2(7) 

 

 

fortfarande kvar. I installationer, skulpturer och målningar närmar hon sig 

tillstånd där vi blir osäkra på vad något är, tillstånd där tillvaron destabiliseras. 

 

Målningen Den stora glömskan var en del av konstnärens separatutställning 

Sömngångerskan som visades på Konstmuseet 20 Oktober - 3 Februari 2019. 

Verket visas under en längre period i utställningen LandEscapes. 

 

 
 

Amalia Bille     

Det högsta trädet, 2017 

Skulptur, glaserad lera 

 

Inköpspris: 40.000 

 

Amalia Bille, född 1971, bor och arbetar i Mölndal. Hon har en masterexamen 

(2017) i keramik och en kandidatexamen (2006) i textilkonst, båda från HDK. 

Billes arbete är ett utforskande av det mänskliga och existentiella. Hon 

intresserar sig för det tveeggade, att gestalta det dubbelbottnade i tillvaron och 

det som befinner sig i gränslandet mellan skiftande tillstånd. I dessa mellanlägen 

söker hon finna den absoluta brännpunkten. 

 

Verket Det högsta trädet köptes in på konstnärens utställning med samma namn 

på Flaménska galleriet 12-27 januari 2019. Det köptes in med syfte att placeras 

på barnavdelningen på Sjöbo bibliotek.  
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Alexander Tallén  

The Last Rest, 2019  

Figurin 

 

Inköpspris: 70.000 

 

Alexander Tallén, född 1988, bor och är verksam i Stockholm. Han är utbildad 

på Konstfack och arbetar främst med keramik. Han har medverkat i ett tiotal 

utställningar över hela landet, bland annat Eskilstuna konstmuseum, Liljevalchs 

konsthall och Göteborgs konstmuseum. År 2019 tilldelades han stipendiet Unga 

konsthantverkare som delas ut vart annat år av Bengt Julins Fond.  

 

Tallén roas av att låta gamla traditioner krocka mot nya stilar. Med 

porslinsfiguriner i skimrande färger vill han uppmärksamma frågor från vår 

egen tid. Hans verk befolkas av stiliga män som var och en har sin egen 

karaktär, med välfriserade skägg och klädda i kostymer av senaste snitt, i olika 

färger och mönster. 

 

Inköpet kompletterar samlingen med samtidskonst i tredimensionell form. 

Verket visas under en längre period i utställningen LandEscapes. 
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Lovisa Ringborg  

The Washing I-III, 2018   

Fotografi 

 

Inköpspris: 165.000 

 

Lovisa Ringborg, född 1979, är bosatt och verksam i Stockholm. Hon utbildade 

sig inom fotografi vid Valands konstskola 2003-2008. Hon arbetar främst med 

video, skulptur och fotografi. Hennes verk beskrivs ofta som att de befinner sig 

på en glidande skala mellan dröm och verklighet. 

 

Verket The Washing är en triptyk föreställande händer som tvättar tyger i ett 

rosafärgat vatten där Lovisa Ringborg gestaltar tvättandet som den ritual som 

civiliserar oss, från födelse till död. Verket lyfter fram den mest grundläggande 

av handlingar; omhändertagandet av barnen, de sjuka och de döda - som tas 

hand om genom tvättandet av deras kroppar. Ringborg beskriver det som något 

som är vardagligt och storslaget samtidigt samt att allt förfaller om ingen sköter 

om det.  

 

Inköpet utökar samlingen med kvinnliga samtida konstnärer som arbetar inom 

fotografi. Verket visas under en längre period i utställningen LandEscapes. 
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Riitta Päiväläinen  

Ferns, 2019 

Cascade, 2017   

Fotografi  

 

Inköpspris: 115.000 

 

Riitta Päiväläinen född 1969 i Maaninka, Finland, bor och arbetar i Helsingfors. 

Hon utbildade sig på Högskolan för konst och design i Helsingfors. Päiväläinen 
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har deltagit i ett flertal utställningar runt om i världen sedan dess. Hon arbetar 

främst med fotografiska iscensättningar, ofta med naturen som motiv. 

 

Verken Ferns och Cascade är en del av serien Shelter där vi möter textila 

konstruktioner arrangerade i naturen på avskilda platser. Den rena naturen, 

skonad från mänsklig aktivitet blir Päiväläinens lekplats för interaktion mellan 

textila installationer, atmosfär och ljus. Att bygga skydd i skog och buskar 

återskapar för konstnären minnen från barndomen, förmågan att ständigt leka 

och skapa. Det ger henne en möjlighet att närma sig själv som barn och känslan 

av att vara ett med naturen. Hon kan återigen känna doften av regn, dimma och 

känslan av mossa under fötterna. 

 

Inköpet kompletterar samlingen med kvinnliga samtida konstnärer som arbetar 

inom fotografi. Verket visas under en längre period i utställningen LandEscapes. 

 

 

 
 

Petra Hultman   

Arbete i hemmet, 2017  

Videoinstallation 

 

Inköpspris: 100.000 kr 

 

Petra Hultman, född 1983, bor och verkar i Stockholm och Småland. Hon tog 

examen 2017 från Kungliga konsthögskolan och har tidigare ställt ut på 

Göteborgs konsthall och Färgfabriken i Stockholm. Hultman tilldelades 

Beckers konstnärsstipendium 2018. Frågor om tid och arbete och hur det 

värderas har genomsyrat flera av Petra Hultmans projekt. 

 

Installationen Arbete i hemmet består av ett videoverk som visar 192 loopade 

filmsekvenser av hushållsarbeten från Husmors Filmer AB från åren 1956–

1961. Dessa korta informationsfilmer visades gratis under dagtid på svenska 
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biografer och blandade de senaste rönen från vetenskaplig och teknisk 

utveckling med produktplaceringar och reklam riktad till moderna husmödrar. 

Filmerna marknadsförde inte bara produkter för hemmet utan även den nya 

tidens ideologi, som präglades av optimism och strävan efter bättre 

förhållanden. Husmorsfilmer utgör ett viktigt dokument för den här tiden där 

hemmet skulle styras med ”de tre T:na”: trevnad, trygghet och tillväxt. 

Samtidigt finns en auktoritär och uppfostrande underton i filmerna som 

förmedlar ett budskap om vad kvinnor ska göra och konsumera för att passa in 

rådande ideal. Verket riktar blicken till det obetalda arbete som görs av 

framförallt kvinnor i hemmet, både historiskt och idag. 

 

Inköpet utökar och breddar Konstmuseets samling av rörlig bild.   

               

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 
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Uppföljning intern kontrollplan 2019 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden godkänner uppföljning av intern kontrollplan 2019 och 

översänder denna till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen för kännedom.         

Sammanfattning 

Intern kontroll kan övergripande definieras som en process där såväl den 

politiska som den professionella ledningen och övrig personal samverkar. 

Riskidentifieringens fokus har under 2019 varit att beakta risker inom den egna 

verksamheten utifrån ett brett perspektiv. Arbetet genomfördes med att 

identifiera risker på verksamhets- och förvaltningsövergripande nivå.  

Intern kontroll börjar med att genomföra en riskanalys där sannolikhet och 

konsekvens bedöms utifrån en skala. Borås Stad följer COSO-modellen. 

Arbetet med riskanalysen mynnar ut i en intern kontrollplan för nämnden, för 

verksamheterna och ibland även på enhetsnivå.  

I planen specificeras riskbilden, vad som ska kontrolleras, hur och när 

kontrollerna ska göras. Arbetet registreras i verksamhetssystemet Stratsys där 

även uppföljning och analys genomförs av Intern kontrollplanen.            

Ärendet i sin helhet 

I alla verksamheter finns det risk att oönskade situationer inträffar och som inte 

beredskap finns för. Genom att identifiera risker och se förbättringsområden 

minskas riskerna för att fel uppstår. Kulturnämnden säkerställer så långt som 

det är möjligt att målen uppnås och att en analys kan genomföras efteråt. 

I en riskanalys genomförs bedömningar med sannolikhet och konsekvens med 

efterföljande konkreta åtgärder för att motverka, förebygga eller minimera 

risker. Riskanalysen resulterar i en intern kontrollplan som beskriver vad som 

ska kontrolleras, hur och när kontrollerna ska göras.  

För 2019 har fokus varit på att beakta risker inom Kulturförvaltningens 

verksamhet utifrån ett förvaltningsövergripande perspektiv. Under året har 

verksamheterna arbetat löpande med att åtgärda risker på verksamhets nivå.  
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Beslutsunderlag 

1. Uppföljning Intern kontrollplan - 2019                          

Samverkan 

FSG 2020-02-18 

Beslutet expedieras till 

1. 1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se 

2. Stadsrevisionen, SRE.diarium@boras.se 

 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén  

Förvaltningschef 

 



Uppföljning intern kontrollplan - 2019 (Kulturnämnden)

Kategori Verksamhet
/ Process

Riskbild Riskbedömning Kontrollmoment Uppföljning Analys Status Rapportör Åtgärd Status

Ekonomi Representation-
utbildning

Risk för att befintliga
resurser inte används
ändamålsenligt

9 Att
representationsregler
för Borås Stad och
Skatteverket
efterlevs

Period
2019

Kontrollfrekvens
Varje år

Cirka 50 stickprov av
transaktioner har genomförts.
Vissa avvikelser har identifierats
beträffande att det saknas syfte
och deltagare vid tjänsteresor
och möten.

Markus
Liljedahl

Stickkontroll

Information

Ekonomi Upphandling Risk att lagen om
offentlig upphandling
(LOU) inte följs

9 Att Borås Stads
regler för
direktupphandling
efterlevs

Period
2019

Kontrollfrekvens
Varje år

Från och med 2015 används en
direktupphandlingsmodul från
Visma som ger en bra struktur
och dokumentation av
genomförda
direktupphandlingar. Vid större
upphandlingar tas hjälp av
Koncerninköp.

Markus
Liljedahl

Kontroll av
upphandling

Information

Att kunskap om
gällande regler finns

Period
2019

Kontrollfrekvens
Varje år

Se punkten ovan. Markus
Liljedahl

Information

Risk att ramavtal inte
följs

9 Att inköp följer
ramavtal

Period
2019

Kontrollfrekvens
Varje år

Det är viktigt att alla som gör
inköp håller sig uppdaterade
kring vilka avtal som gäller för
att använda upphandlade
leverantörer. Det är också viktigt
att alla som initierar ett inköp
förstår vikten av att följa
ramavtal och att avsteg inte
görs trots att kostnaderna
ibland kan bli högre för den
enskilda enheten. Utifrån den
övergripande översyn som
gjorts används upphandlade
leverantörer till största del när
sådana finns. Framöver
kommer förvaltningen få ta del
av ett verktyg för att kunna
analysera inköp som görs och
som ska underlätta analyserna
kring avtalstrohet och att
översynen blir mer tillförlitlig.

Markus
Liljedahl

Kontroll

Information

Styrning Delegation Risk att 9 Att Period Genomgång av Katarina Kontroll
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Kategori Verksamhet
/ Process

Riskbild Riskbedömning Kontrollmoment Uppföljning Analys Status Rapportör Åtgärd Status

och ledning delegationsordningen
ej följs

delegationsordningen
efterlevs

2019

Kontrollfrekvens
Varje år

delegationsordningen sker varje
och och vid behov justeras och
uppdateras dokumentet.

Sparre

Ekonomi Inköp med
kreditkort

Risk för inköp utanför
ramavtal

12 Att inköp med
kreditkort sker inom
ramavtal

Period
2019

Kontrollfrekvens
Varje år

Inköp med betalkort sker för
varor som saknar ramavtal och
när inte faktura går att få.

Markus
Liljedahl

Kontroll

Risk för att
redovisning av
kostnader inte är
transparent

12 Redovisning av
kostnader där inköp
gjorts med kreditkort

Period
2019

Kontrollfrekvens
Varje år

Den största delen av
kreditkortshanteringen
kontrolleras av
ekonomiadministratör
kontinuerligt under året. Det
gäller kreditkorten på Teatern.
För övriga som hanterar
kreditkort har några besökts av
controller och haft genomgång
av kreditkortrutinen. Vissa
brister beträffande
momshanteringen har
identifierats.
Vid enstaka inköp har kreditkort
används istället för att begära
faktura.

Markus
Liljedahl

Kontroll

Information

Kontroll av inköp
gjorda med kreditkort

Period
2019

Kontrollfrekvens
Varje år

Se ovan. Markus
Liljedahl

Kontroll

Risk för ökad
administration
kopplat till
redovisning av
kostnader

12 Administration
kopplat till
redovisning av
kostnader av inköp
gjorda med kreditkort

Period
2019

Kontrollfrekvens
Varje år

Mängden betalkort på
förvaltningen ger en ökad
administration då underlag,
enligt befintlig rutin (även för
Stadsteatern) endast arkiveras
manuellt i pärm. För övriga
verksamhetsområden
genomförs
stickprovskontroller, påminnelse
om rutiner samt
kreditkontroll. En bra struktur
för arkivering av kvitton på
inköp är viktigt för att tydliggöra

Cecilia
Strömberg

Kontroll
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Kategori Verksamhet
/ Process

Riskbild Riskbedömning Kontrollmoment Uppföljning Analys Status Rapportör Åtgärd Status

vad som köpts in och varför,
men också för att
momsredovisningen ska bli rätt.
Kreditkort bör endast användas
i de fall då betalning med
faktura inte finns som ett
alternativ.

Egen
verksamhet

Hantering av
konstsamling

Risk för skador på
konstsamling

12 Rutiner för
konsthantering

Period
2019

Kontrollfrekvens
Varje år

Inventering av Konstmuseets
deponerade konst inom Borås
Stad slutförs våren 2020.
Orsaken till förseningen är brist
på resurser och personal.

Katarina
Sparre

Rutin

Att förvaring av konst
är ändamålsenlig

Period
2019

Kontrollfrekvens
Varje år

Borås Konstmuseum saknar
ändamålsenliga lokaler vilket
försvårar en korrekt
konsthantering. Risk finns för
att konsten skadas då de
nuvarande utrymmena inte är
ändamålsenliga.

Katarina
Sparre

Konstinventering Period
2019

Kontrollfrekvens
Varje år

En fullständig inventering av
konst har inte kunnat
genomföras enligt plan på
grund av att resurser har
saknats.

Katarina
Sparre

Egen
verksamhet

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

6 Målsättning i
förhållande till
resurser

Period
2019

Kontrollfrekvens
Varje år

Att kunna erbjuda alla elever en
plats på Kulturskolan är en
budgetfråga.
Kulturförvaltningen kommer
göra en genomlysning av
Kulturskolans verksamhet under
2020. Dessutom kommer
förvaltningen ta fram
kostnadsunderlag på vad det
innebär att avskaffa köerna till
Kulturskolan, undervisning för
ett antal vuxna samt en helt
kostnadsfri Kulturskola.

Katarina
Sparre

Genomgång
och
information

Egen
verksamhet

Säkerhet och
trygghet

Risk för otrygghet på
våra mötesplatser/
vid arrangemang

9 Säkerhetsrutiner Period
2019

Kontrollfrekvens
Varje år

Arbetet pågår tillsammans med
Fritids- och
Folkhälsoförvaltningen. Under
hela 2019 har man arbetat
mycket med tryggheten, bl a
genom att utbilda ledare och

Katarina
Sparre

Genomgång
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Kategori Verksamhet
/ Process

Riskbild Riskbedömning Kontrollmoment Uppföljning Analys Status Rapportör Åtgärd Status

ungdomar i "en kommun fri från
våld" och pratat kring var våld
börjar genom bilden
våldspyramiden.

Styrning
och ledning

Mål och
uppdrag

Risk att verksamhet
ej bedrivs
ändamålsenligt och
effektivt

12 Förvaltningens arbete
och uppföljning av
mål och uppdrag

Period
2019

Kontrollfrekvens
Varje år

Mål och uppdrag redovisas
årligen i budgetuppföljningar
och i årsredovisningen. Nya
verksamhetsmål kommer att
utarbetas i samband med att
det nya styrdokumentet
beslutas för kultur i Borås under
2020.

Markus
Liljedahl

Information
och stöd

Egen
verksamhet

Avtalsskrivning
Stadsteatern

Risk för att ogiltiga/
felaktiga avtal skrivs

9 Rutin för
avtalsskrivning

Period
2019

Kontrollfrekvens
Varje år

Nya avtalsmallar har upprättats
för de olika avtalen som skrivs.
Dessa mallar har använts under
2019 och har fungerat bra.

Katarina
Sparre

Nya mallar

Egen
verksamhet

Marknadsföring
och
kommunikation

Risk att vi inte når
målgruppen

9 Marknadsföring och
information i
förhållande till
målgrupp

Period
2019

Kontrollfrekvens
Varje år

En ny enhet har bildats, Publika
möten som ska fokusera på att
nå befintliga och nya
målgrupper, erbjuda ett utbud
som passa dessa olika
målgrupper. Utveckla relationen
med publiken så att vi får bättre
kunskap av vad det är som är en
bra upplevelse. Arbetet har
påbörjats.

Katarina
Sparre

Ny
verksamhet

Styrning
och ledning

Beslutsprocess/
ärendehantering

Risk för bristande
information i besluts-
och ärendeprocess

12 Ärendehantering och
beslutsprocess

Period
2019

Kontrollfrekvens
Varje år

En beskrivning har tagits fram
för hur de olika processerna ser
ut och vilka steg som tas för
både ärendeprocessen och
beslutsprocessen. Underlaget
presenterades på ett
nämndsmöte. Detta
förtydligade både roller och
steg i processen och är
informerad om.

Katarina
Sparre

Presentation

Styrning
och ledning

Hantering av
personuppgifter

Risk att
personuppgifter eller
annan känslig
information röjs

12 Kontroll av innehåll i
verksamhetssystem

Period
2019

Kontrollfrekvens
Varje år

Vi har en kontinuerlig översyn
av förvaltningens
personuppgiftsbehandlingar i
DraftIT. Vi har kontinuerlig
översyn av förvaltningens
verksamhetssystem i Klassa.
Det samordnande och

Lennart
Lindblad

kontinuerlig
kontroll
genomför
under året
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stödjande ansvaret i det
löpande arbetet har
förvaltningens IT-ansvarig
tillsammans med berörda inom
respektive verksamhetsområde.
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Detaljplan för Hulta, Hulta 4:41 med flera, 

Storegårdsgatan, Borås Stad  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden tillstyrker förslaget till detaljplan för Hulta, Hulta 4:41 med 

flera, Storegårdsgatan, Borås Stad. 

Ärendet i sin helhet 

Kulturförvaltningen har inga invändningar mot den föreslagna detaljplanen. 

Förslaget innebär att bostadsbyggnation möjliggörs inom planområdet som 

tidigare varit planlagt för handelsträdgård. Bebyggelsen kommer att utformas 

relativt småskaligt och kommer inte heller utbreda sig längre söderut än vad den 

tidigare handelsträdgården gjorde. Planområdet gränsar i öst till Kransmossens 

friluftsområde.  

Förr var handelsträdgårdar ett vanligt inslag i städers utkanter. Idag finns allt 

färre spår kvar från de gamla handelsträdgårdarna. Denna handelsträdgård 

bedöms emellertid inte utgöra en miljö med så höga kulturvärden att det 

påverkar den föreslagna detaljplanen.  

Beslutsunderlag 

1. Planbeskrivning, BN 2011-1781 

 

Samverkan 

FSG 2020-02-18 

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden,  detaljplanering@boras.se 

 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 



Detaljplan för del av Hulta,

Hulta 4:41 m.fl., (Storegårdsgatan)

BN 2011-1781

Plan-
beskrivning

Samråd
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Sammanfattning
Syftet med planen är att möjliggöra bostadsbebyggelse i 
området. Största delen av planområdet har tidigare varit 
handelsträdgård som sedan några år tillbaka inte är i drift 
längre. Förutom området där handelsträdgården fanns så 
kompletteras området för nya bostäder mellan Hulta Ängar 
och bostäderna längs Storegårdsgatan. Området har en lantlig 
karaktär precis i utkanten av staden, detta ihop med närheten 
till friluftsområdet Kransmossen bidrar till att områdets 
utformning ska hållas småskalig. Framförallt planeras det 
för par-/rad-/kedjehus men även mindre flerbostadshus och 
villor möjliggörs. 
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1. Inledning
Planens syfte 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostadsbyggnation inom 
planområdet som tidigare varit planlagt till handelsträdgård 
och att komplettera med ytterligare bostäder i närområdet. 
Inom området är det möjligt att bygga ett 50-tal bostäder i 
form av villor, parhus, radhus och mindre flerbostadshus. 
Området återfinns i en naturskön miljö med naturvärden 
som styr omfattningen av planområdet. Avsikten är att skapa 
ett område med småskalig gestaltning som anpassar sig till 
landskapet och kulturmiljön.  

Planområde
Planområdet ligger i sydöstra Borås. Norr om planområdet 
återfinns Hulta Ängars korttidsboende och Ekarängsgårdens 
förskola samt ett villaområde, ett par hundra meter söder om 
området ligger Trandared och i sydost ligger Kransmossens 
friluftsområde. Planområdet är ca 1.5 hektar stort och ägs av 
Tomtarvid AB och Borås Stad. Planområdet omfattas inte av 
strandskydd.

Gällande detaljplan
För området gäller delar av tre detaljplaner. För P953 som 
berör största delen av planområdet anger gällande detaljplan 
främst handelsträdgård (med tillhörande bostad) men även 
natur, lokalgata och bostad inryms till viss del inom det 

aktuella området. För P276 berörs endast mark som är 
planlagd till park i nuläget,  detsamma gäller för P665 där 
aktuell mark är planlagd till park. Genomförandetiden har 
gått ut för samtliga berörda detaljplaner. 

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen har den 3 december 2012 beslutat 
uppmana Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten 
att upprätta detaljplan för Hulta 4:38 (nu 4:41).

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 13 december 2012 att 
uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att ändra detaljpla-
nen. Nämnden önskade också att det skulle utredas om det 
fanns en möjlighet att utöka planområdet.  

Preliminär tidplan
Samråd  1 kvartalet 2020 
Granskning 2 kvartalet 2020 
Antagande 3 kvartalet 2020 
Laga kraft 4 kvartalet 2020

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på 
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet.  
 
Byggstart för bostäderna är beräknad till 2021.

Planbeskrivning
Detaljplan för Hulta, Hulta 4:41 m.fl, Storegårdsgatan, Borås Stad, upprättad den 20 januari 2020

30m20100

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:1000

P593

P276

P665

Planmosaik- gällande detaljplaner.Ungefärligt planområde.
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Den före detta handelsträdgården med tillhörande bostadshus.

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Planområdet är beläget söder om den befintliga stadsdelen 
Hulta och norr om Trandared. Området kommer att angöras 
från Storegårdsgatan som passerar ett befintligt villaområde 
bestående av framförallt kedjehus i 1,5 plan med gult tegel 
och enplansvillor med träfasad. I närområdet finns också 
Hulta Ängar som består av gymnasiesärskola, förskola och 
korttidsenhet samt övriga enheter tillhörande äldreomsorgen.

Inom planområdet har det tidigare bedrivits en handelsträd-
gård med tillhörande växthus och bostad. Växthusen är nu 
rivna och övrig befintlig bebyggelse kopplat till Handels-
trädgården planeras också att rivas. Inom planområdet finns 
ytterligare en befintlig bostad som inte planeras att rivas utan 
den planläggs för samma ändamål som den används till idag. 

Planområdets närhet till naturen och det närliggande frilufts-
området Kransmossen är påtaglig och sydöst om området 
finns betesmark innan naturen övergår till främst skog. 

Ny bebyggelse
Den nya bebyggelsen kompletterar och utökar den befintliga 
strukturen från Hulta och söderut men lämnar kvar en 
korridor av oexploaterad mark mellan Trandared och Hulta.
Den tillkommande bebyggelsen som tillåts består av par-, 

rad- och enbostadshus samt i nordost mindre flerbostadshus i 
tre våningar. Sammanlagt beräknas detaljplanen rymma cirka 
45-55 bostäder.

Landskapsbild och gestaltning
Områdets karaktär har fått styra planområdets utformning 
och skalan på den bebyggelse som planen medger. Närheten 
till de lantliga miljöerna söder om området och närheten 
till Kransmossens friluftsområde har tagits i beaktning. 
För att inte skada landskapsbilden eller natur-, kultur- och 
friluftsvärden breder planområdet inte ut sig mer söderut 
än det som tidigare varit handelsträdgård. Marken som 
planläggs öster om Storegårdsgatan har inte samma värden 
att ta hänsyn till och i det området planeras mindre flerbo-
stadshus som kommer knyta ihop kedjehusområdet längs 
Storegårdsgatan och det storskaliga Hulta Ängar på ett bra 
sätt. Gångvägarna i denna del av planområdet kommer att 
ses över och flyttas något. 

Historik och kulturmiljöer 
I trakterna runt Hulta och Trandrared fanns det förr ett fler-
tal handelsträdgårdar varav en av dessa, Bröderna Hanssons 
handelsträdgård, återfanns i planområdet. Som mest fanns 
det 18 handelsträdgårdar i området men nu har de flesta 
tagits ur bruk för att bland annat göra plats för bostäder när 
Hulta och Trandared växt fram. 
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Busshållsplatser i närområdet. Cykelvägar markerat i rött.

3. Gator och trafik
Gatunät
Storegårdsgatan är fram till planområdet en gata med villa-
områdeskaraktär med trottoar. Området knyts också ihop 
med Trandared genom en smalare grusväg. Planområdets 
trafik kommer att ansluta via Hulta/Storegårdsgatan.

Gång- och cykeltrafik 
Området är tillgängligt för gående både från Hulta och Tran-
dared och binder samman dessa två stadsdelar. Storegårdsga-
tan har en mindre trottoar fram till planområdet. Det finns 
cykelvägar från både Hulta och Trandared som knyter ihop 
området med Borås centrala delar.

Kollektivtrafik
Två stadsbussar har sina ändhållplatser i närheten av plan-
området och stadens centrala delar nås på cirka 15 minuter, 
Södra Älvsborgs sjukhus 10 minuter, Södra torget 15 minuter 
och Borås central 20 minuter. 

Biltrafik 
200 meter norr om området ligger den högt trafikerade 
Trandaredsgatan som är huvudledför både Hulta/Sörmarken 
och Trandared. Området angörs via Storegårdsgatan vilket 
är en drygt sex meter bred villagata med dubbelsidig trottoar. 

Bostäder
Detaljplanen innebär att cirka 45-55 bostäder kan byggas. 

Arbetsplatser
Detaljplanen genererar inte några nya arbetsplatser men 
planområdet är lokaliserat med gångavstånd till två stads-
busslinjer och centrala Borås kan nås på knappt 15 minuter 
med buss. Många större arbetsplatser exempelvis på Hulta 
kan nås till fots på cirka 15 minuter. 

Offentlig service
Flera förskolor finns inom ett avstånd på 600 meter. Två 
grundskolor återfinns inom cirka 800 meter. 

Kommersiell service 
Det finns matbutiker, restauranger och annan kommersiell 
service både på Trandared och Hulta. 

Tillgänglighet 
Planområdet har vissa höjdskillnader men de är relativt små 
och några problem att uppfylla krav gällande tillgängligheten 
inom fastigheten bedöms inte finnas.  

Ljus- och skuggförhållanden
Planförslaget bedöms inte innebära några betydande olägen-
heter gällande försämrade ljus- och skuggförhållanden för 
närliggande bostäder. 

2019-10-22 https://karta.boras.se/webb/#1&1;0&4&119208;6399645&-1&955,754,2275&

https://karta.boras.se/webb/#1&1;0&4&119208;6399645&-1&955,754,2275& 1/1
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Förbättringar för gång- och cykeltrafiken kan bli aktuellt vid 
Storegårdsgatan men befintlig trottoar bedöms i nuläget som 
tillräckligt. 

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 
planområdet innebär detta att den förväntade trafikalstringen 
bedöms till cirka 250 bilförflyttningar. I dagsläget är en del 
av området planlagt till handelsträdgård vilket också gene-
rerar bilförflyttningar. Den aktuella handelsträdgården är 
inte i bruk längre men områdets användning skulle vid drift 
möjliggöra ett antal bilförflyttningar per dag. Konsekvensen 
skulle således vara större om hela området som planlades 
innefattade exempelvis naturmark. Befintliga gator och vägar 
i anslutning till planområdet bedöms ha tillräcklig kapacitet 
för den trafik som ett utbyggt planområdet förväntas gene-
rera.

För att ta sig med bil från planområdet och vidare mot Borås 
centrum eller i riktning mot Ulricehamn sker viss belastning 
på Hultamotet, Brämhultsmotet respektive väg 41 beroende 
på var i staden eller utanför staden trafikanterna kommer att 
ha sina målpunkter. 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 cykelför-
bindelser 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 finns på en plats med goda förutsättningar för 
att de boende ska välja andra färdmedel än bil vilket talar för 
att det är positivt med komplettering av bostäder i aktuellt 
läge. Planområdets tillåtna användning och begränsade 
storlek innebär att statligt vägnät i stort inte bedöms påverkas 
negativt. 

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

I samband med åtgärdsvalsstudien har Borås Stad även 
arbetat med en utökad utredning av samtliga mot i syfte att 
studera kapaciteten i dessa mer detaljerat. Borås Stad har för 
avsikt att fortsätta det fördjupade arbetet med Riksväg 40 
tillsammans med Trafikverket för att hitta lämpliga lösningar 
för eventuella åtgärder som kan komma att behövas på sikt. 

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

Dagvatten
Det ska finnas möjlighet att fördröja dagvatten inom kvarter-
smark. 

I samband med exploatering i området ökar andelen hård-
gjorda ytor och avrinningsförloppen sker snabbare. För att 
undvika översvämning och minska planområdets påverkan 
på nedströms recipienter ska dagvatten fördröjas till att 
motsvara samma nivåer som befintlig avrinning.

Värme
Fjärrvärmeledningar finns längs Storegårdsgatan fram till 
planområdet. Möjlighet finns att ansluta kommande bostäder 
till fjärrvärmenätet.

El, tele och fiber
Området kommer att anslutas till el- och teleledningar. En 
transformatorstation behövs inom planområdet och kommer 
att anläggas på den östra sidan av Storegårdsgatan. Ett 
E-område finns på plankartan som säkerställer att mark för 
transformatorstation finns tillgänglig.  

Detta arbete har inletts och båda parter skisserar nu på en 
gemensam avsiktsförklaring som ska tydliggöra samarbets-
former och metoder.

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

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

Bilparkering 
Parkering löses inom respektive fastighet eller med en 
gemensam lösning för tillkommande bebyggelse i enlighet 
med Borås Stads parkeringsregler.  

Angöring och utfarter
Området kommer att angöras från Storegårdsgatan. 

Riksintressen
Riksväg 40 som utgör riksintresse ligger cirka en kilometer 
från planområdet och bedöms inte påverkas negativt av 
detaljplanen. 

Bebyggelseförslag/Vision för området. Förslaget är ett ungefärligt exempel.

2019-12-17Skala 1:800 (A3)

0 10 20 30 40 50m
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ODLING OCH 
GEMENSAMHETSYTA

LEK



PLANBESKRIVNING  -  DETALJPLAN 9

I den nordöstra delen av planområdet finns det ledningar 
i nuläget, vissa kommer att ligga kvar på samma plats där 
u-området återfinns i plankartan medan en ledning kommer 
att flyttas.

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

5. Mark
Natur och vegetation
Planområdet har en marknivå som varierar mellan cirka 194 
och 200 m.ö.h. med de högsta nivåerna i den norra delen. 
Större delen av planområdet är en före detta handelsträdgård 
som tagits ur drift. Men det finns också tidigare oexploate-
rade ytor som består av en skogsdunge och en grusad och 
gräsbeklädd lucktomt. I området finns också en villa med 
tillhörande trädgård. 

Biologisk mångfald
I skogsdungen finns en variation av främst lövträd exem-
pelvis björk, rönn och lind. Marken som tas i anspråk för 
bostadsbebyggelse har inga höga värden ur naturvärdes-
synpunkt. Viss mark har tidigare varit oexploaterad och de 
biologiska värden som finns där försvinner men i samman-
hanget handlar det varken om stora ytor eller stora värden. 
Större delen av planområdet är redan ianspråktagen och 
saknar i stort naturvärden. 

Lek och Rekreation
Två lekplatser finns cirka 150 meter från planområdet. Direkt 
väster om området finns naturområdet Västergårdshagen 
vilket är en skogbeklädd kulle. Kransmossen finns också i 
närheten vilket är ett av Borås största och mest välanvända 
friluftsområdet. Där finns fotbollsplaner, grillplats, pulka-
backe, hinderbana, utegym, motionsspår och vandringsleder 
varav en är en kulturled som passerar planområdet.

Hushållning med naturresurser
I arbetet med planområdets utformning har marken i 
området valts ut sett till det område som kan exploateras 
utan att störa områdets natur, kultur och friluftsvärden 
mer än nödvändigt. Grusvägen mellan Hulta Ängar och 
Trandared har setts som en naturlig gräns för exploatering 
och mer lantlig miljö. Söderut finns ett grönt stråk mellan 
Västergårdshagen och skogarna österut och därför blev den 
södra gränsdragning naturlig att behålla kring ungefär den 
yta som varit ianspråktagen av den tidigare Handelsträdgår-
den. I nordöst i planområdet tas viss naturmark i anspråk och 

Inspirationsbild

Inspirationsbild

Inspirationsbild

Inspirationsbild
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den marken har bedömts ha ringa naturvärden. Området där 
Handelsträdgården behöver också saneras för att exploateras 
vilket är positivt ut miljösynpunkt.

Grönområdesplan
Området befinner sig i ett område som pekas ut i Grönom-
rådesplanen. Närheten till Kransmossens friluftsområde 
innebär att området befinner sig i kantzonen av ett område 
som är utpekat som klass I vilket är högsta värdet. 

Planområdet angränsar även till Västergårdshagen som är 
utpekat som klass II. En del av planområdet är också utpekat 
i grönområdesplanen som ”grönområde vid Storegårdsgatan” 
vilket innehar klass III. Den del av detta område som ingår i 
planområdet anses inte ha några påtagliga naturvärden.

Kransmossens idrotts- och friluftsområde: Strövområde
Kransmossen är ett stort, sammanhängande strövområde 
med omväxlande natur, öppna hagmarker och barrskog. 
Kransån rinner genom området, där det finns flera bäck-
raviner. Från Kransmossens friluftsgård går motionsspår, 
elljusspår och vandringsleder. Elljusspåret är asfalterat och 
används av både rullskid- och inlineåkare. Vintertid görs 
skidspår. I området finns en uppskattad pulkabacke. Utmed 
motionsspåret finns ett utegym. Inom området finns fotbolls-
plan, boule, grill- och sittmöjligheter, och två skolskogar.
Kransmossen har mycket höga och höga naturvärden. Om-
rådet har höga frilufts- och rekreationsvärden, samt höga och 
mycket höga bevarandevärden. Delar av området har värden 

för lokal utveckling. 

Klass I
Västergårdshagen: Stadsdelspark
I Västergårdshagen finns ett odlingslandskap med stengärds-
gårdar och hagar och ett område med kolonilotter. Här finns 
naturliga stigar och varierad natur. Terrängen är kuperad och 
naturen skiftar från hagmark till barrskog. Västergårdshagen 
har höga naturvärden och rekreationsvärden. 

Klass II Vid kullen 
Grönområde vid Storegårdsgatan: Träffpunkt

I grönområdet vid Storegårdsgatan ligger lekplatsen Väster-
gårdshagen. Parken har besöks och stadsvärden. 

Utöver de utpekade områdena i grönområdesplanen så är 
området strax söder om området som en viktig grön kil in 
i staden från Kransmossen genom Västergårdshagen och 
vidare mot Ollonstupet. Detta är utpekat i Borås Stads 
översiktsplan som en koppling som ur natur- och rekrea-
tionsperspektiv är önskvärda att säkerställa eller vid behov 
utveckla för att upprätthålla en grön infrastruktur. Detta 
har tagits i beaktande vid utformningen av planområdet och 
planläggningen planeras att efterföljas av ett markbyte mellan 
kommunen och exploatören som äger det i översiktsplanen 
utpekade området. Genom att kommunen själva äger marken 
så kan denna viktiga gröna kil säkerställas för framtiden. 

Geoteknik
WSP har upprättat ett tekniskt PM baserat på arkivstudier för 
att översiktligt redogöra de geotekniska förhållandena och ge 
rekommendationer fortsatta utredningar. Deras bedömning 
är att de marktekniska förhållandena inom området är relativt 
goda och att byggnader i en till två våningar troligen kan 
grundläggas med platta på mark. 

Skillnader kan dock förekomma gällande de geotekniska 
förutsättningarna i form av lösjord som är sättningsbenäget 
och kan kräva utschaktning beroende på djup, beskaffenhet 
samt ytligt berg som kan kräva sprängning. Vid uppfyllnad/
höjning av befintlig marknivå eller avschaktning av mer 
låglänt terräng bör hänsyn tas till eventuella sättningar samt 
eventuella stabilitetsproblem som sannolikt uppstår vid 
denna ytterligare belastning. 

Allmänna hårdgjorda ytor bedöms kunna grundläggas 
oförstärkt (normalt sätt) efter urschaktning av organisk jord. 
Aktuella grundvattennivåer och schaktförhållanden har inte 
besvarats.

WSP:s PM rekommenderar att en översiktlig utredning utförs 
där syftet med undersökningen är att bestämma: 
- Bergfritt djup för att få ett bra projekteringsunderlag till 

Karta Grönområdesplan..
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grundplattor, VA-ledningar och massbalans på grund av 
eventuella nivådifferenser inom det berörda området. 
- Jordlagerföljd genom skruvprovtagning för att påvisa 
eventuella lösa jordlager. 
- Jordens fasthet genom geotekniska sonderingar och få 
parametrar på jorden samt påvisa berg.

Förorenad mark
I området har det tidigare funnits en handelsträdgård och 
odling i växthus har bedrivits. 

En översiktlig miljöteknisk markundersökning (WSP 2015) 
och en kompletterande miljöteknisk markundersökning 
(WSP 2016) har utförts. Undersökningarna har funnit föro-
reningar som behöver saneras innan dess att bostäder kan 
byggas på platsen. Förhöjda halter av barium, bly, arsenik, 
kvicksilver, kadmium och zink har påträffats. 

Ytterligare komplettering av undersökningarna kommer att 
krävas och marken kommer att saneras för att uppnå Natur-
vårdsverkets riktvärden för bostäder. Vid komplettering av 
den kompletterade markundersökningen ska metallföro-
reningen kring provpunkt 1502 avgränsas horisontellt och 
undersöka huruvida det förekommer någon förorening i 
marken där det tidigare funnits en oljecistern i förrådets 
källare. Innan provtagning sker ska provtagningsplan skickas 
till kommunens miljöförvaltning. Mer information kring 
förorenad mark finns i de miljötekniska utredningarna som 
finns som bilagor till planbeskrivningen. 

6. Vatten
Strandskydd
Planområdet berör inte strandskyddat område.

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 grund-
vatten och ytvatten. Det finns även miljökvalitetsnormer för 
buller och luft. Miljökvalitetsnormerna bedöms inte överskri-
das genom exploateringen som medges i detaljplanen.

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 dricksvattenförsörj-
ning idag eller för framtida vattenförsörjning. De begrepp 
som används för att beskriva grundvatten är god kvantitativ 
status och god kemisk status. Planförslaget innebär att 
förorenad mark saneras vilket är positivt för grundvattnet 
och påverkar vattnets kemiska status positivt.

Ytvattnets kvalitet
Inget ytvatten bedöms påverkas negativt av detaljplanens 
genomförande.

7. Sociala perspektiv
Trygghet
Den tillkommande bebyggelsen innebär att fler människor 
rör sig i området vilket kan bidra till ökad upplevd trygghet. 
Den i dagsläget ej verksamma handelsträdgården kan upple-
vas som övergiven och uppfattas som otrygg. 

Identitet
Den nya bebyggelsen är belägen på gränsen mellan samman-
hållen bebyggelse och landsbygd, och tillkommande bebyg-
gelse kommer få en för platsen ny karaktär och identitet. Den 
nya bebyggelsen som får uppföras är såväl villabebyggelse, 
radhus, parhus och mindre flerbostadshus och det kommer 
innebära nya vyer som förändrar boendemiljön för de som 
redan bor i området. 

8. Störningar på platsen
Risk
Aktuellt avstånd till transportled för farligt gods är drygt 800 
meter. Det är långt till andra farliga verksamheter. Ytterligare 
utredningar bedöms inte som nödvändiga.   

Buller 
Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en målsätt-
ningsnorm. I förordningen skriver regeringen: det ska efter-
strävas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på 
människors hälsa. Normen följs när strävan är att undvika 
skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller.

Planområdet befinner sig i ett område med begränsad trafik, 
Storegårdsgatan är av villakaraktär och de trafikmängderna 
inklusive den ökning som planen innebär bedöms inte ge 
upphov till sådana trafikmängder som innebär att gällande 
riktvärden för buller riskerar att överskridas. I kommunens 
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översiktliga bullerkartläggning visar att buller från närlig-
gande Trandaredsgatan inte riskerar att överskrida några 
gränsvärden för planområdet. 

Luftkvalitet
I området bedöms inte luftföroreningshalten vara hög. 
Topografi och bebyggelse påverkar inte halterna negativt. 
Därmed behöver åtgärder inte vidtas. Normerna överskrids 
inte på platsen och de kommer heller inte att överskridas på 
grund av den nya bebyggelse som tillåts i detaljplanen.

9. Planbestämmelser 
Allmänna platser 
Bestämmelsen GATA1 gäller för en liten del av planområdet 
och innebär att den delen planläggs som kommunal lokal-
gata.

PARK inom område där denna användning gäller får det 
finnas gång- och cykelvägar. Områdena ska vara tillgängliga 
förallmänheten och syftar till att knyta ihop olika grönområ-
den och stråk i området. 

Huvudmannaskap allmänna platser
Detaljplanen föreskriver att kommunen är huvudman för 
allmänna platser inom planområdet. Det innebär att det är 
kommunen som ska äga och ansvara för skötsel av platserna.

Kvartersmark
Övrig mark i området är kvartersmark med beteckningen 
BE1. Bokstaven B står för bostäder och E1 för transformator-
station. Bestämmelsen innebär att inom området så får både 
bostäder och transformatorstation byggas. 

Utnyttjandegrad och begränsningar
Plankartan innehåller tre olika typer av bestämmelser som 
reglerar hur stor byggnadsarea som tillåts. e1 innebär att inom 
område med den beteckningen så är största tillåtna bygg-
nadsarea 130 m2 per fastighet. Denna bestämmelse gäller för 
den del av området där par-/rad-/kedjehus och villor tillåts. 
e2 innebär att största byggnadsarea är 200 m2 och e3 innebär 
att största byggnadsarean är 40 % av fastighetsarean inom 
egenskapsområdet. 

Punktprickad mark betyder att marken inte får förses med 
byggnad och där även n1 finns inom prickat område betyder 
det att marken inte heller får hårdgöras vilket innebär att 
någon väg inte får byggas på den utpekade marken.  

Höjd på byggnader regleras med högsta nockhöjd vilket 
innebär att mindre anläggningar på tak såsom skorsten etc. 
får avvika från den bestämda höjden. Det finns också en 
bestämmelse om att lägsta takvinkel får vara 15 °.

Placering, utformning och utförande 
p1 reglerar att byggnadsverk ska placeras minst 4 meter från 
fastighetsgräns eller sammanbyggas över fastighetsgräns. f1 

betyder att endast rad-, par-, kedje- eller enbostadshus får 
byggas. f2 och f3 är utformningsbestämmelser som reglerar att 
byggnaderna får vara maximalt två respektive tre våningar. 
b1 reglerar att de kända markföroreningar som finns ska be-
handlas för att uppnå riktvärden för känslig markanväning. 
 
Administrativa bestämmelser 
Det finns en bestämmelse om markreservat för allmännyttiga 
underjordiska ledningar som betecknas u1 och en bestäm-
melse om markreservat för gemensamhetsanläggning för gata 
betecknat g1.

10. Övergripande beslut
Vision 2025
Borås 2025 är visionen om hur framtida Borås ska se ut 2025.

Visionen antogs år 2012 och består av sju strategiska målom-
råden. Detaljplanen strider inte mot Borås stads vision utan 
bidrar till några av de strategiska målområden som finns 
bland annat följande: 
”Vi utformar socialt hållbara bostäder över generations- och 
kulturgränser med en blandad bebyggelse av gammalt och 
nytt och med olika upplåtelseformer.” 
 

Översiktlig bullerkarta- ekvivalentvärden.
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”Vi minimerar förekomsten av skadliga kemikalier i samhäl-
let”, detta genom att marken kring den nedlagda handelsträd-
gården saneras för att möjliggöra bostäder. 

Översiktlig planering
Området är utpekat som övrig stadsbebyggelse i Översikts-
planen för Borås Stad (2018) som visar hur Borås Stad ska 
utvecklas för att skapa en attraktiv och hållbar kommun.

I översiktsplanen finns ett antal planeringsprinciper som är 
till för att förverkliga översiktsplanens strategier och utgöra 
stöd vid bland annat detaljplanering. Bland planeringsprinci-
perna för bostadsbyggande och boendemiljöer står det bland 
annat att:

» Planeringen av bostäder ska bidra till  
 komplettering med varierade bostadstyper, storlekar  
 och upplåtelseformer.

» Ny bostadsbebyggelse ska lokaliseras på rimligt   
 avstånd till kollektivtrafik. Kollektivtrafik ska vara   
 ett attraktivt alternativ i vardagen

»  Vid förtätning av boendemiljöer ska tillgången till  
 offentliga mötesplatser och grönytor av hög kvalitet  
 säkerställas.

Detaljplanen bedöms följa riktlinjerna i kommunen över-
siktsplan.

Miljömål
I miljömålen för Borås Stad 2018-2021 återfinns de nationella 
miljökvalitetsmålen i fyra prioriterade områden, där målen 
inom området hållbar samhällsplanering framförallt syftar 
till att nå de nationella miljökvalitetsmålen avseende ”god 
bebyggd miljö” och ”begränsad klimatpåverkan”. 

Planen bedöms inte riskera att man inte kan uppnå 
miljömålen. Flertalet miljömål bedöms inte beröras av 
genomförandet av planförslaget eller medföra någon skillnad 
mot dagsläget. Sammanfattningsvis berörs målet Begränsad 
klimatpåverkan och Frisk luft genom att förslaget genererar 
mer trafik. Detta bedöms kompenseras av att det ligger nära 
service med goda förbindelser till kollektivtrafik och väg för 
gång- och cykel.

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

Behovsbedömning 
En undersökning 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, tekniska anläggningar, park, och 
gata. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvens-
beskrivning, MKB, inte erfordras. En nedlagd handelsträd-
gård tas i anspråk där marken behöver saneras för att tillåta 
bostäder. Planområdet har anpassats till sina omgivningar 
för att inte inkräkta på gröna stråk och kan ses som en 
förtätning där hushållningen med marken i närheten till 
Kransmossens rekreationsområde varit viktig. Viss natur tas i 
anspråk och viss ökning av trafik kommer att ske. Eventuella 
kompensationsåtgärder t.ex. för att förbättra tillgängligheten 
till rekreationsområdet kommer att utredas i planarbetet. 

Undersökningen av betydande miljöpåverkan har kommit 
fram till att det är viktigt att belysa följande frågor i detaljpla-
nen

• Förorenad mark

• Geoteknik

• Tillgänglighet och hänsyn till rekreationsområdet   
 Kransmossen.

Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbe-
skrivning (MKB) inte behövs. 

12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning
Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap. Det innebär 
att Kommunen ansvarar för iordningställande och skötsel av 
allmän plats inom området. Exploatören ansvarar i sin tur 
för åtgärder och skötsel av kvartersmark på egen fastighet. 

I detaljplanens nordöstra del, som enligt tidigare detaljplan 
utgjordes av allmän platsmark men som nu kommer utgöras 
av kvartersmark, finns idag en asfalterad gångbana. Denna 
gångbana ska flyttas till det smala område i detaljplanens 
norra del som utgörs av allmän plats park. Flytten utförs av 
tekniska förvaltningen, men bekostas av Exploatören. 

För iordningsställande av anläggningar på kvartersmark som 
avser vara gemensamma för flera fastigheters behov, såsom 
vägar, anläggningar för sophantering med mera, ansvarar 
Exploatören. Ansvaret för framtida drift och underhåll av 
dessa anläggningar regleras i lantmäteriförrättning, se rubrik 
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Fastighetsrättsliga frågor.

Borås Energi och Miljö AB ansvarar för allmänna anlägg-
ningar avseende vatten, spillvatten, dagvatten, fjärrvärme 
samt avfallshantering.

Borås Elnät AB ansvarar för allmänna anläggningar för el. 

Avtal
Exploateringsavtal tecknas mellan Kommunen och 
Exploatören innan detaljplanen antas. Ett sådant avtal kan 
bland annat reglera bildande av gemensamhetsanläggningar, 
finansiering av åtgärder på allmän plats samt köp och försälj-
ningar av mark. 

Exploatören har tecknat plankostnadsavtal.

Ledningar
Ledningskoll utfördes i oktober 2019. Följande ledningsägare 
har ledningar inom eller i nära anslutning till planområdet: 

• Borås Energi och Miljö

• Borås Elnät

• Servicekontoret, Borås Stad

• Splitvison

Exploatören bär ansvar för att i god tid kontakta berörda 
ledningsägare. 

Fastighetsrättsliga frågor
Föreslagen fastighetsbildning och beskrivna fastighetskon-
sekvenser är utformade i enlighet med detaljplanen och 
uttrycker ett alternativ till hur de fastighetsrättsliga frågorna 
kan lösas. Lantmäterimyndigheten prövar eventuella åtgärder 
enligt reglerna i gällande lag. 

Fastighetsägare 
Detaljplanen omfattar 7 fastigheter. Borås Hulta S:2 och 
Hulta S:3, vilka utgör samfälld väg, Borås Hulta 4:1 och 
Hulta 4:2, vilka ägs av Borås Stad, samt Borås Hulta 4:11, 
Hulta 4:38, Hulta 4:41, vilka är i privat ägo.

Gemensamhetsanläggningar 
Inom delar av den mark som planläggs för Bostäder (B) samt 
Transformatorstation (E1) finns planbestämmelsen g1. Detta 
innebär att marken inte får bebyggas eller disponeras på ett 
sådant sätt att lokaliseringen av en gemensamhetsanläggning 
för gata hindras. En gemensamhetsanläggning kan endast 
inrättas av Lantmäterimyndigheten genom en lantmäteriför-
rättning.

Ledningsrätt 
Ledningar som anläggs inom område markerade med u 
bör tryggas genom upprättande av avtalsservitut mellan 
ledningshavare och fastighetsägare. Rätten till området kan 
även säkerställas genom ledningsrätt.

Fastighetsbildning 
De delar av Hulta 4:1 samt Hulta 4:2 som i detaljplanen 
kommer att utgöras av kvartersmark, figur 1, 2 och 3 i bilden 
ovan, bör genom fastighetsreglering tillföras Hulta 4:41.

Fastighetsrättsliga konsekvenser

Borås Hulta 4:1 
- Avstår mark som i detaljplanen är utlagd som kvar  
 tersmark, ca 1350 kvm, figur 2 i bilden sida 14, till   
 Hulta 4:41.  
- Nya byggrätter för Bostäder (B) och Transformator  
 station (E1) skapas. 
- Mark utlagd som allmän plats, Park, minskar. 

Borås Hulta 4:2 
- Avstår mark som i detaljplanen är utlagd som   
 kvartersmark, ca 650 kvm, figur 1 i bilden  
 sida 14, till Hulta 4:41. 
- Avstår mark som i detaljplanen är utlagd som   
 kvartersmark, ca 950 kvm, figur 3 i bilden 
 sida 14, till Hulta 4:41. 
- Ny byggrätt för Bostäder (B) skapas. 
- Mark utlagd som allmän plats, Natur, minskar. 

Storegårdsgatan

4:1
GATA1

PARK

+209

e3

e2

B

PARK

E1

g1

f3

n1

13

f1

f2

b1

e1

p1

f3

13
15

15

4:2

4

3

2
1

Exploatör köper från 
kommunen. ca. 650 m²

Exploatör köper från 
kommunen. ca. 950 m²

Exploatör köper från 
kommunen. ca 1350 m²

4:2

4:41

4:41

Möjliggör fastighets- 
reglering från Hulta 
4:41 till Hulta 4:11.
ca. 100 m²

4:11

S:2

S:3

Fastighetskonsekvenskarta.
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Borås Hulta 4:11 
- Har fortsatt samma användning, Bostäder (B), som i  
 tidigare detaljplan. 
- Det befintliga officialservitut som ger Hulta 4:11   
 rätt att använda ett område på Hulta 4:41 för väg, se  
 figur 4 i bilden sida 14, kommer att finnas kvar. 
- Detaljplanen möjliggör fastighetsreglering av mark   
 från Hulta 4:41 till Hulta 4:11, ca 100 kvm, figur 4 i 
 bilden sida 14. Officialservitutet kan i sådant fall   
 upphävas.  

Borås Hulta 4:41 
- Tillförs mark som i detaljplanen är utlagd som   
 kvartersmark, ca 650 kvm, figur 1 i bilden 
 sida 14, från Hulta 4:2. 
- Tillförs mark som i detaljplanen är utlagd som 
 kvartersmark, ca 1350 kvm, figur 2 i bilden sida 14,   
 från Hulta 4:1. 
- Tillförs mark som i detaljplanen är utlagd som 
 kvartersmark, ca 950 kvm, figur 3 i bilden sida 14, 
 från Hulta 4:2. 
- Markens användning ändras från Handelsträdgård   
 med tillhörande bostad (L1) till Bostäder (B) samt   
 Transformatorstation (E1).  
- Det befintliga officialservitut som belastar Hulta 
 4:41 med en rätt för Hulta 4:11 att använda ett  
 område på Hulta 4:41 för väg, se figur 4 i bilden sida 
 14, kommer att finnas kvar. 
- Detaljplanen möjliggör fastighetsreglering av mark 
 från Hulta 4:41 till Hulta 4:11, ca 100 kvm, figur 4 i 
  bilden sida 14. Officialservitutet kan i sådant fall  
 upphävas.  

Borås Hulta S:2 
- Två delar av samfälligheten planläggs som Bostäder   
 (B) samt Transformatorstation (E1). 
- Mark utlagd som allmän plats, Natur, minskar.  
- Bildande av gemensamhetsanläggning för gata   
 möjliggörs i de delar av samfälligheten som i  
 detaljplanen markeras med g1.

Borås Hulta S:3 
- En del av samfälligheten planläggs som Bostäder (  
 B) samt Transformatorstation (E1). 
- Mark utlagd som allmän plats, Natur, minskar.  
- Bildande av gemensamhetsanläggning för gata   
 möjliggörs i de delar av samfälligheten som i  
 detaljplanen markeras med g1.

Ekonomi
Grundprincipen för finansieringen är att Exploatören ska 
betala för de åtgärder som uppkommer till följd av dennes 
exploatering. 

Exploatören kan tillgodogöra sig den eventuella värdeökning 
på sin fastighet som detaljplanen medför.

Kommunen får intäkter i och med försäljning av mark. 

Exploatören står för fastighetsbildningskostnader. 

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

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Om du har standardförfarande: 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:

 » Översiktlig miljöteknisk markundersökning  
(WSP, 2015-09-04). 

 » Kompletterande miljöteknisk markundersökning  
(WSP, 2016-05-17).

 » Tekniskt PM, Geoteknik (WSP, 2019-09-20).

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

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Robin Enqvist 
Plan- och bygglovschef  Planarkitekt

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

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

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

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

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

Varje detaljplan har en genomförandetid mellan 5–15 år.  
Under denna tid får fastighetsägarna bygga enligt de riktlinjer 
som står i planen – det är det som kallas byggrätt. När 
genomförandetiden är slut finns byggrätten kvar, men då har  
kommunen större möjlighet att ändra planen. Detaljplanen 
ligger till grund för framtida beslut om bygglov.

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

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

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

5. Detaljplanens innehåll
En detaljplan innehåller två delar:

Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.

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

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

Uppdrag
Det första skedet kallas för uppdrag. Det innebär att kommu-
nen bestämmer om den vill ta fram en ny detaljplan för ett 
område. Initiativet till uppdraget kan komma från vem som 

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

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

helst, men Kommunstyrelsen måste godkänna initiativet 
till planuppdraget för att det ska kunna starta. Efter det tar 
Samhällsbyggnadsnämnden ett beslut att ge oss på Samhälls-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en detaljplan. I 
detta skede avgörs det om vi behöver göra ett planprogram 
innan vi påbörjar arbetet med en detaljplan. 

Ett planprogram är ett dokument som anger vilka förut-
sättningar och mål som kommande detaljplaner ska uppnå. 
Planprogram innehåller ofta större områden än  detaljplaner. 
Syftet är att redovisa principiella riktlinjer och visa alternativa 
förslag och lösningar på svårigheter och  intressekonflikter 
i ett tidigt skede av planeringen. Dock ger ett planprogram 
inga byggrätter. När förslaget på ett planprogram är färdigt, 
skickas det ut på samråd till alla som påverkas av de 
planerade åtgärderna. Processen för planprogram är kortare 
än processen för detaljplan, och kan godkännas direkt efter 
samråd. När planprogrammet är godkänt, kan vi göra en 
detaljplan. 

Samråd 
När kommunen har tagit fram ett förslag på detaljplan, 
skickas det ut på samråd till remissinstanser och de som 
påverkas av detaljplanen. Samrådet innebär att invånare får 
möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen. Det är i detta 

skede som det är enklast för dig att kunna påverka planens 
innehåll och utformning. Ju längre fram i planarbetet vi 
kommer, desto fler saker blir svårare att ändra. 

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

Granskning
Efter samrådet bearbetas planförslaget och Samhällsbygg- 
nadsnämnden fattar beslut att det ska ställas ut för gransk- 
ning. Det innebär att remissinstanser och de som påverkas 
av förslaget har möjlighet att lämna synpunkter en sista gång. 
Om du har synpunkter på detaljplanen ska du lämna in dem 
skriftligt (gärna digitalt) innan granskningstiden är slut. Efter 
granskningstiden sammanställer och redovisar vi synpunkt- 
erna i ett granskningsutlåtande. Vi skickar utlåtandet till dem 
som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda. Om förslaget 
ändras mycket efter granskningen kommer detaljplanen att 
granskas igen. 

Begränsat förfarande
Om detaljplanen är av begränsad betydelse som en större 
allmänhet inte har ett intresse för, kan vi handlägga detaljpla-

Plansamråd Granskning Antagande Laga kraft

Så kan du påverka detaljplanens innehåll

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

Programsamråd

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

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

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

Tre veckor efter antagan-
det får planen laga kraft, 
om inte planen överkla-
gats.

Nu kan bygglov lämnas i 
enlighet med planen.

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

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

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

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

Du får ta del av den 
färdiga detaljplanen. Detta 
är sista tillfället att lämna 
synpunkter. För att få rätt 
att överklaga planen 
måste du lämna synpunk-
terna skriftligt. Synpunk-
terna lämnas till Samhälls-
byggnadsnämnden.
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nen med ett så kallat begränsat förfarande. Våra remiss- 
instanser och de som påverkas av planförslaget får då möjlig- 
het att lämna synpunkter. Om ingen har synpunkter 

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

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

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

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

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

Ordlista

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

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

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



PLANBESKRIVNING  -  DETALJPLAN 19

samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress

 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad,  501 80 Borås  
besöksadress 

Kungsgatan 55, 501 80 Borås
tel

033-35 85 00  
e-post

detaljplanering@boras.se
  webbsida 

boras.se/detaljplan



 

 

Kulturnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kulturkontoret, P A Halls 
Terrass 2 

Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Markus Liljedahl 
Handläggare 
033 37629 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-02-24 
Instans 

Kulturnämnden 
Dnr KUN 2020-00012 1.2.4.1 
 

  

 

Årsredovisning 2019 Kulturnämnden  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden godkänner Kulturförvaltningens Årsredovisning 2019        

Ärendet i sin helhet 

Kulturförvaltningens ingående balans 2019 var +1 275 tkr. 

Resultatet 2019 blev -220,7 tkr. Förvaltningens hela buffert på 1 000 tkr har 

tagits i anspråk.  

De största avvikelserna är Biblioteken i Borås -765 tkr, -393 tkr för 

Konstmuseet och – 342 tkr för teatern (se mer under bokslutsjusteringar) samt 

+ 533 tkr för Publika möten. 

Biblioteken i Borås gick in 2019 med ett underskott på ca 1,1 mnkr och med ett 

beräknat strukturellt underskott på ca 1,5 mnkr. Ett återhållsamt år i 

kombination med att Göta bibliotek tvingades stänga från den 1 september har 

gjort att underskottet 2019 kunde hållas till 765 tkr.  

Anledningen till Konstmuseets underskott på -393 tkr var ökade 

utställningskostnader och högre personalkostnader. 

Publika mötens överskott beror till stor del på att bidragen till studieförbundens 

integrationsåtgärder inte gått åt. En långtidssjukskrivning bidrar i mindre grad.  

Bokslutsjusteringar 

Borås Stadsteater  

+ 220 tkr, Teatern uppvisar högre personalkostnader än budgeterat beroende 

på ett utköp som är sagt ska utgöra en kompensation i årsredovisningen 2019.       

Beslutsunderlag 

1. Årsredovisning 2019                                

Samverkan 

FSG 2020-02-18 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se  

2. Kulturförvaltningen  
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Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén  

Förvaltningschef 

 





























































































 

 

Kulturnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kulturkontoret, P A Halls 
Terrass 2 

Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Olof Berge Kleber 
Handläggare 
033 357627 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-02-24 
Instans 

Kulturnämnden 
Dnr KUN 2020-00015 3.6.2.0 
 

  

 

Biblioteksprogram 2020-2023 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden godkänner förslaget till nytt Biblioteksprogram för 2020-2023 

och sänder det på remiss till berörda instanser.         

Sammanfattning 

Enligt bibliotekslagen (2013:801) ska alla kommuner ha en biblioteksplan, i 

boråstermer biblioteksprogram. Biblioteken har haft ett program för 2016-2019 

och nu har ett nytt arbetats fram för 2020-2023. Intervallet samspelar väl med 

det kommande kulturprogrammet för Borås, Boråsregionens kulturplan samt 

Västra Götalandsregionens biblioteksplan, som alla gäller för 2020-2023.                

Ärendet i sin helhet 

Biblioteken i Borås har under året arbetat fram ett nytt Biblioteksprogram för 

2020-2023 som ska ersätta det program som slutade gälla vid årsslutet 2019. 

Under våren lanserades förslaget till en ny nationell biblioteksstrategi och 

senare under året fastställdes både Västra Götalandsregionens biblioteksplan 

och Boråsregionens kulturplan. Parallellt med de processerna har det arbetats 

med det här biblioteksprogrammet. 

Alla kommuner i Sverige ska enligt bibliotekslagen (2013:801) ha en egen 

biblioteksplan, något som i Borås benämns biblioteksprogram. I arbetet med 

programmet har bibliotekspersonalen involverats och stor vikt har lagts vid att 

få programmet att harmoniera väl med både VGR:s biblioteksplan och 

Boråsregionens kulturplan. Detta märks inte minst genom att programmets fyra 

rubriker ”Det öppna biblioteket”, ”Det läs- och skrivfrämjande biblioteket”, 

”Det digitala biblioteket” och ”Det lärande biblioteket” är desamma som i 

VGR:s biblioteksplan. 

Beslutsunderlag 

1. Missiv – Nytt biblioteksprogram 2020-2023 

2. Biblioteksprogram 2020-2023                                

Samverkan 

LSG 2020-02-17 

FSG 2020-02-18 
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Beslutet expedieras till 

1. Kulturförvaltningen, Eva-Lotta Franzén, eva-lotta.franzen@boras.se 

2. Kulturförvaltningen, Olof Berge-Kleber, olof.berge-kleber@boras.se 

3. Arbetslivsnämnden, ALN.diarium@boras.se  

4. Fritid- och folkhälsonämnden, FF.diarium@boras.se  

5. Förskolenämnden, FN.diarium@boras.se  

6. Grundskolenämnden, GRN.diarium.boras.se   

7. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden UN.diarium@boras.se  

8. Miljö- och konsumentnämnden, mknamnd@boras.se   

9. Samhällsbyggnadsnämnden, SBF.diarium@boras.se  

 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 
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501 80 Borås 
Besöksadress 

Kulturkontoret, P A Halls 
Terrass 2 

Hemsida 

boras.se 
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033-35 70 00 vxl 

 

 

Olof Berge Kleber  
Handläggare 
033 357627 
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Biblioteksprogram 2020-2023 

Remissinstanser 

1. Arbetslivsnämnden 

2. Fritid- och folkhälsonämnden 

3. Förskolenämnden 

4. Grundskolenämnden 

5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

6. Miljö- och konsumentnämnden 

7. Samhällsbyggnadsnämnden 

Remissvaren ska ha kommit in till Kulturnämnden senast den 2020-04-30. 
Remissvaren skickas i elektronisk form till KN.diarium@boras.se  
gärna i både Word- och PDF-format och med filnamn som innehåller 
remissinstansens namn.  Ange diarienummer KUN 2020-00015 och 
remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.  

Nämndens yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna kommer 
i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som ingår i 
det beslutsunderlag som presenteras för Kulturnämnden.  

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det 
remitterade ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). 
Reservationer, särskilda yttranden och protokollsanteckningar skall alltid 
redovisas tillsammans med nämndens/styrelsens beslut.  

Separata protokollsutdrag skall inte sändas.  

 
Olof Berge-Kleber  
Handläggare/Bibliotekschef 
033 357627 

        

 

mailto:KN.diarium@boras.se
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Fastställd av: Kulturnämnden
Datum: xx
Gäller för: Kulturnämnden
Gäller till och med: 2023

Borås Stads 
styrdokument
Aktiverande
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås

program – verksamheter och metoder i riktning mot målen

plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande
policy – Borås Stads hållning

riktlinjer – rekommenderade sätt att agera

regler – absoluta gränser och ska-krav
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Biblioteksprogram:  
Bibliotek för alla 
Biblioteken i Borås ska låta människor mötas genom att vara kreativa och kulturella mötesplatser. 
Biblioteken i Borås ska inspirera till litterära upplevelser och ge barn och unga bättre läs- och språkförståelse. 
Biblioteken i Borås ska ge stadens invånare verktyg för att fritt söka information och kunskap, vara 
en infrastruktur för Borås som bildningsstad.  Biblioteken i Borås ska öka den digitala delaktigheten 
genom att erbjuda kunskap, hjälp med och tillgång till teknik. 

Särskilt fokus ska läggas på biblioteksverksamhet för barn och unga samt övriga grupper som prioriteras 
i bibliotekslagen. Biblioteken i Borås ska arbeta med barnkonventionen som grund för sitt arbete. 

Det öppna biblioteket
Folkbibliotek ska finnas i hela Borås och ha generösa öppettider, folkbiblioteken på serviceorterna 
runt om Borås ska vara Meröppna bibliotek.

Biblioteken i Borås ska vara trygga och tillgängliga mötesplatser dit alla är välkomna utan motkrav 
på konsumtion eller prestation, biblioteken förblir ett av samhällets få öppna rum. Biblioteken ska ge 
plats för möten och samtal, mellan generationer och kulturer, men också plats för den som vill vara 
ensam tillsammans med andra. 

Biblioteken på serviceorterna runt om Borås ska vara samlingsplatser och samverkansplatser för 
lokalsamhällets kulturliv, näringsliv och civilsamhälle. 

Biblioteken i Borås ska vara demokratiska scener för samhällsdebatt och ska erbjuda ett varierat 
programutbud som visar på en bredd av åsikter. Biblioteken ska vara öppna för invånarna som medskapare 
i verksamheten.

Biblioteken i Borås ska vara tillgänglighetsanpassade.

Det läs- och skrivfrämjande biblioteket
Biblioteken i Borås ska erbjuda litteratur, media och berättelser, på olika språk, på alternativa sätt att 
läsa och med lokalt anpassade utbud. Biblioteken ska ge tillgång till digitala läsfrämjande verktyg och 
tjänster samt ska arbeta med det vidgade läsbegreppet i centrum.

Biblioteken i Borås ska stärka barns och ungas språkutveckling. 

Biblioteken i Borås ska inspirera till läsning och reflektion.

Biblioteken i Borås ska inspirera till eget skrivande och uppmuntrar kreativitet och skapande.

Biblioteken i Borås och biblioteken i Sjuhärads övriga kommuner ska samverka för ökat utbud och 
förbättrad service i hela Boråsregionen.

Det digitala biblioteket
Biblioteken i Borås ska öka den digitala delaktigheten och stärker boråsarnas medie- och 
informationskunnighet.

Det digitala biblioteket ska vidga utbudet och ger tillgång till bibliotekens resurser även utanför 
biblioteksrummet.

Biblioteken i Borås ska inspirera och utjämna genom att erbjuda datorer, nätverk och annan teknisk 
utrustning på biblioteken.
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Det lärande biblioteket
Biblioteken i Borås ska vara platser för bildning och reflektion, enskilt eller tillsammans. Biblioteken 
ska inspirera boråsarna till ett livslångt lärande och vara portalen till Borås som bildningsstad.

Biblioteken i Borås ska vara mötesplatser för folkbildning och det livslånga lärandet.

Boråsarna ska vägledas av bibliotekspersonalen som är utbildade i att söka fram och värdera information.

Skol- och gymnasiebiblioteken i Borås ska vara pedagogiska resurser, som tillgodoser elevernas behov 
av språk- och kunskapsutveckling och med bibliotekarier som arbetar ute i klasserna i nära samverkan 
med lärarna. Gällande skolbiblioteken i övrigt, se Skolbiblioteksprogrammet.
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Delegationsordning 2020 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden godkänner Delegationsordning 2020 med gjorda justeringar 

och tillägg.     

Ärendet i sin helhet 

Ändringar är gjorda jämfört med delegationsordning 2019. Under rubriken 

Personal/Löneinplacering ändras delegationen så att förvaltningschef beslutar 

avseende verksamhetschef, verksamhetschef beslutat för enhetschef och 

verksamhetschef/enhetschef för övrig personal.  

Vidare är justeringar gjorda avseende de riktlinjer som reglerar avtal om 

Mottagande av museiföremål, foton och arkivalier. 

Tillägg är gjort avseende Avtal avseende viss kulturverksamhet för kommunal 

verksamhet (t ex Stim för musikanvändning) samt är tillägg gjort avseende 

Upphandling där tilldelningsbeslut och beslut om avbrytande avseende 

upphandling upptill ett respektive ett halvt tröskelvärde.  

Alla justeringar och tillägg är markerade i rött. 2019 års delegationsordning 

biläggs för jämförelse.  

Beslutsunderlag 

1. Delegationsordning 2020, 2020-02-24 

2. Delegationsordning 2019, 2019-02-25                                

Samverkan 

FSG 2020-02-18 

Beslutet expedieras till 

1. Kulturförvaltningen  

 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 
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DELEGATIONSORDNING 2020 Anmäles till Antagen i Kulturnämnden 2020-02-24 §

Ärende Beslutsfattare nämnden genom Anvisningar

PERSONAL Kommunens personalpolitiska riktlinjer gäller

 för samtliga anställningar

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

ANSTÄLLNING OCH ENTLEDIGANDE  

Förvaltningschef Kommunstyrelse     Protokoll

Verksamhetschef Förvaltningschef Anmäls ej Efter samråd med presidiet

Ställföreträdande kulturchef Förvaltningschef Anmäls ej

Övrig personal (inkl. timanställda) Verksamhetschef/enhetschef Anmäls ej

LÖNEINPLACERING 

Verksamhetschef Förvaltningschef Anmäls ej I samråd med HR-funktion 

Enhetschef Verksamhetschef Anmäls ej I samråd med HR-funktion och sedan 

Övrig personal inkl timanställda och vikariat Verksamhetschef/enhetschef Anmäls ej med Personal- och förhandlingsavdelningen

UPPSÄGNING AV ARBETSTAGARE P G A

ARBETSBRIST ELLER AV PERSONLIGA SKÄL Förvaltningschef Anmäls ej Lagen om anställningsskydd 

I samråd med HR-funktion

DISCIPLINÅTGÄRD 

Samtliga personalkategorier Förvaltningschef/verksamhetschef/enhetschef Anmäls ej Lagen om anställningsskydd 

I samråd med HR-funktion

OMPLACERING

Samtliga personalkategorier Förvaltningschef/verksamhetschef/enhetschef Anmäls ej I samråd med HR-funktion

SEMESTER/AVBRYTANDE AV SEMESTER

TJÄNSTLEDIGHET/AVBRYTANDE AV

TJÄNSTLEDIGHET

Förvaltningschef Kulturnämndens ordförande med vice  Anmäls ej I samråd med HR-funktion

ordförande som ersättare

Verksamhetschef Förvaltningschef Anmäls ej I samråd med HR-funktion

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

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

samråd med HR-funktion

BEORDRA ÖVERTID/MERTID/FÖRSKJUTEN

ARBETSTID

Förvaltningschef Kulturnämndens ordförande med vice Anmäls ej

ordförande som ersättare

Verksamhetschef Förvaltningschef Anmäls ej

Övrig personal Verksamhetschef/enhetschef Anmäls ej

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

HR-funktion



Sida 2 av 5
Anmäles till 

DELEGATIONSORDNING nämnden genom Anvisningar

Ärende Beslutsfattare

KURSER OCH KONFERENSER 

Förvaltningschef Kulturnämndens ordförande med vice Anmäls ej

ordförande som ersättare

Verksamhetschef Förvaltningschef Anmäls ej

Övrig personal Verksamhetschef/enhetschef Anmäls ej

Beslut om Kulturnämndens ledamöters deltagande Kulturnämnden Protokoll

i kurser, konferenser och studieresor

ANORDNA LÄGER OCH BESLUTA OM BIDRAG

FÖR ELEVERS OCH LÄRARES TILLFÄLLIGA

KURSVERKSAMHET Verksamhetschef Anmäls ej

TJÄNSTERESOR

Utanför Norden

Förvaltningschef Kulturnämndens ordförande med vice Protokoll

ordförande som ersättare

Övrig personal Förvaltningschef Anmäls I samråd med verksamhetschef/enhetschef

ANVÄNDANDE AV EGEN BIL I TJÄNSTEN Riktlinjer för resor - Borås Stad

Förvaltningschef Kulturnämndens ordförande med vice Anmäls ej

ordförande som ersättare

Verksamhetschef Förvaltningschef Anmäls ej

Övrig personal Verksamhetschef/enhetschef Anmäls ej

REHABILITERING OCH 

ARBETSMILJÖFRÅGOR 

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

BISYSSLA

Samtliga personalkategorier Förvaltningschef Anmäls ej

TILLÄMPA GÄLLANDE SAMVERKANSAVTAL,

FÖRHANDLA SAMT TILLÄMPA MBL Förvaltningschef/verksamhetschef/enhetschef Anmäls ej

GRATIFIKATION TILL ANSTÄLLDA Förvaltningschef Anmäls ej
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Anmäles till 

DELEGATIONSORDNING nämnden genom Anvisningar

Ärende Beslutsfattare

EKONOMI

"En snabb slant" Kultursekreterare Anmäls Riktlinjer

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

inte överstiger 20 000 kr.

INKÖP

INVESTERINGAR Förteckning upprättas för respektive 

Inköp för 1 basbelopp eller mer Verksamhetschef/enhetschef Information verksamhet. Till hjälp finns centralt register 

över stöldbegärlig egendom. Ramavtal

INKÖP AV KONST TILL BORÅS KONSTMUSEUMS Verksamhetschef Förteckning Inom ramen för anvisade anslag.

SAMLINGAR Inom ramen för anvisade anslag.

UPPHANDLING 

Tilldelningsbeslut och beslut om avbrytande avseende 

upphandling upp till ett belopp om ett tröskelvärde Förvaltningschef Belopp om ett tröskelvärde 

Tilldelningsbeslut och beslut om avbrytande avseende 

upphandling upp till ett belopp om ett halvt tröskelvärde Verksamhetschef Belopp om ett halvt tröskelvärde 

LOKALER

HYRA AV LOKALER

Med hyrestid på högst 2 år Förvaltningschef Protokoll

För längre tid än 2 år Kulturnämnd Protokoll

UTHYRNING AV VERKSAMHETENS LOKALER Verksamhetschef Anmäls Enligt av Kulturnämnden fastställda riktlinjer 

och taxor. Hyreskontrakt skall upprättas.

Vid längre hyresperioder stäms avtalet av

med Kulturnämndens presidium.

Vid längre förhyrningar avses minst fem

tillfällen i en följd eller under en period om

sammanlagt ett år.

DEPOSITIONER M M

AVTAL OM DEPOSITIONER AV KONSTVERK TILL

BORÅS KONSTMUSEUM I SAMBAND MED  

UTSTÄLLNINGAR Verksamhetschef Anmäls
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UTLÅN AV KONSTVERK FRÅN BORÅS KONST- Verksamhetschef Anmäls

MUSEUM TILL BORÅS STADS FÖRVALTNINGAR

Anmäles till 

DELEGATIONSORDNING nämnden genom Anvisningar

Ärende Beslutsfattare

UTLÅN AV KONSTVERK FRÅN BORÅS KONST-

MUSEUM TILL ANDRA ÄN BORÅS STADS

FÖRVALTNINGAR Verksamhetschef Anmäls

AVTAL OM DEPOSITIONER AV FÖREMÅL OCH Mottagningspolicy. Spectrum, museernas

ARKIVDEPOSITIONER TILL BORÅS MUSEUM standard inom samlingsförvaltning.

OCH TEXTILMUSEET Verksamhetschef Anmäls

UTLÅN AV FÖREMÅL FRÅN BORÅS Verksamhetschef Anmäls

MUSEUM OCH TEXTILMUSEET

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

ARKIVALIER årsredovisningen

KULTURARRANGEMANG

MUSIKARRANGEMANG Verksamhetschef Information

UTSTÄLLNINGAR OCH PROGRAMVERKSAMHET

VID MUSEERNA Verksamhetschef Information

KULTURARRANGEMANG, UTSTÄLLNINGAR OCH 

PROGRAM I KULTURFÖRVALTNINGEN Verksamhetschef Information

PROGRAM OCH UTSTÄLLNINGSVERKSAMHET

VID BIBLIOTEKEN I BORÅS Verksamhetschef/enhetschef Information

VAL AV REPERTOAR INKLUSIVE GÄSTSPEL

VID BORÅS STADSTEATER Verksamhetschef Information
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PROGRAM VID RÖDA KVARN Enhetschef Information

FÖRSÄLJNING AV TEATERFÖRESTÄLLNINGAR Verksamhetschef Information

Anmäles till 

DELEGATIONSORDNING nämnden genom Anvisningar

Ärende Beslutsfattare

ÖVRIGT

PRÖVNING ENLIGT TRYCKFRIHETSFÖRORDNING

OCH SEKRETESSLAG AV FRÅGOR OM UT-

LÄMNANDE AV HANDLINGAR Förvaltningschef/verksamhetschef Anmäls OSL 39 kap 1 §1

STIPENDIER TILL KULTURSKOLANS ELEVER Verksamhetschef Förteckning

UPPLÅTELSE AV REKLAMUTRYMME I MINDRE

OMFATTNING VID NÄMNDENS VERKSAMHETER Verksamhetschef Anmäls ej

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

FRÅGOR RÖRANDE KONSTNÄRLIG

GESTALTNING AV OFFENTLIGA

PLATSER SAMT BYGGNADER I FÖREKOM-

MANDE FALL OCKSÅ BOSTADSFASTIGHETER Verksamhetschef Information Inom ramen för anvisat anslag

JUSTERING AV PRISER VID TILLFÄLLIGA Verksamhetschef Anmäls

ARRANGEMANG 

AVGE YTTRANDE ÖVER Verksamhetschef Anmäls

BYGGLOVSFÖRFRÅGNINGAR

BESLUT I ÄRENDEN SOM ÄR SÅ BRÅDSKANDE Kulturnämndens ordförande med vice     Protokoll

ATT NÄMNDENS BESLUT INTE KAN AVVAKTAS ordförande som ersättare

ÖPPETTIDER I KULTURFÖRVALTNINGEN Verksamhetschef Anmäls

INGÅ PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL Förvaltningschef Anmäls

AVYTTRING AV INVENTARIER Verksamhetschef

AVTAL AVSEENDE VISS KULTURVERKSAMHET FÖRFörvaltningschef, verksamhetschef Anmäls

KOMMUNAL VERKSAMHET, T EX STIM FÖR

MUSIKANVÄNDNING, NOTKOPIERINGSAVTAL
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DELEGATIONSORDNING 2019 Anmäles till Antagen i Kulturnämnden 2019-02-25 § 30  

Ärende Beslutsfattare nämnden genom Anvisningar

PERSONAL Kommunens personalpolitiska riktlinjer gäller

 för samtliga anställningar

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

ANSTÄLLNING OCH ENTLEDIGANDE  

Förvaltningschef Kommunstyrelse     Protokoll

Verksamhetschef Förvaltningschef Efter samråd med presidiet

Ställföreträdande kulturchef Förvaltningschef

Övrig personal (inkl. timanställda) Verksamhetschef/enhetschef

LÖNEINPLACERING 

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

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

med Personal- och förhandlingsavdelningen

före beslut

UPPSÄGNING AV ARBETSTAGARE P G A

ARBETSBRIST ELLER AV PERSONLIGA SKÄL Förvaltningschef Anmäls ej Lagen om anställningsskydd 

I samråd med HR-funktion

DISCIPLINÅTGÄRD 

Samtliga personalkategorier Förvaltningschef Anmäls ej Lagen om anställningsskydd 

I samråd med HR-funktion

OMPLACERING

Samtliga personalkategorier Förvaltningschef Anmäls ej I samråd med HR-funktion

SEMESTER/AVBRYTANDE AV SEMESTER

TJÄNSTLEDIGHET/AVBRYTANDE AV

TJÄNSTLEDIGHET

Förvaltningschef Kulturnämndens ordförande med vice  Anmäls ej I samråd med HR-funktion

ordförande som ersättare

Verksamhetschef Förvaltningschef Anmäls ej I samråd med HR-funktion

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

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

samråd med HR-funktion

BEORDRA ÖVERTID/MERTID/FÖRSKJUTEN

ARBETSTID

Förvaltningschef Kulturnämndens ordförande med vice Anmäls ej

ordförande som ersättare

Verksamhetschef Förvaltningschef Anmäls ej

Övrig personal Verksamhetschef/enhetschef Anmäls ej

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

HR-funktion
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Anmäles till 

DELEGATIONSORDNING nämnden genom Anvisningar

Ärende Beslutsfattare

KURSER OCH KONFERENSER 

Förvaltningschef Kulturnämndens ordförande med vice Anmäls ej

ordförande som ersättare

Verksamhetschef Förvaltningschef Anmäls ej

Övrig personal Verksamhetschef/enhetschef Anmäls ej

Beslut om Kulturnämndens ledamöters deltagande Kulturnämnden Protokoll

i kurser, konferenser och studieresor

ANORDNA LÄGER OCH BESLUTA OM BIDRAG

FÖR ELEVERS OCH LÄRARES TILLFÄLLIGA

KURSVERKSAMHET Verksamhetschef Anmäls ej

TJÄNSTERESOR

Utanför Norden

Förvaltningschef Kulturnämndens ordförande med vice Protokoll

ordförande som ersättare

Övrig personal Förvaltningschef Anmäls I samråd med verksamhetschef/enhetschef

ANVÄNDANDE AV EGEN BIL I TJÄNSTEN Riktlinjer för resor - Borås Stad antagen av

Förvaltningschef Kulturnämndens ordförande med vice Anmäls ej Kommunfullmäktige 2008-09-08, § 18

ordförande som ersättare

Verksamhetschef Förvaltningschef Anmäls ej

Övrig personal Verksamhetschef/enhetschef Anmäls ej

REHABILITERING OCH 

ARBETSMILJÖFRÅGOR 

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

BISYSSLA

Samtliga personalkategorier Förvaltningschef Anmäls ej

TILLÄMPA GÄLLANDE SAMVERKANSAVTAL,

FÖRHANDLA SAMT TILLÄMPA MBL Förvaltningschef/verksamhetschef/enhetschef Anmäls ej

GRATIFIKATION TILL ANSTÄLLDA Förvaltningschef Anmäls ej
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Anmäles till 

DELEGATIONSORDNING nämnden genom Anvisningar

Ärende Beslutsfattare

EKONOMI

"En snabb slant" Kultursekreterare Anmäls Riktlinjer

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

inte överstiger 20 000 kr.

INKÖP

INVESTERINGAR Förteckning upprättas för respektive 

Inköp för 1 basbelopp eller mer Verksamhetschef/enhetschef Information verksamhet. Till hjälp finns centralt register 

över stöldbegärlig egendom. Ramavtal

INKÖP AV KONST TILL BORÅS KONSTMUSEUMS Verksamhetschef Förteckning Inom ramen för anvisade anslag.

SAMLINGAR Inom ramen för anvisade anslag.

LOKALER

HYRA AV LOKALER

Med hyrestid på högst 2 år Förvaltningschef Protokoll

För längre tid än 2 år Kulturnämnd Protokoll

UTHYRNING AV VERKSAMHETENS LOKALER Verksamhetschef Anmäls Enligt av Kulturnämnden fastställda riktlinjer 

och taxor. Hyreskontrakt skall upprättas.

Vid längre hyresperioder stäms avtalet av

med Kulturnämndens presidium.

Vid längre förhyrningar avses minst fem

tillfällen i en följd eller under en period om

sammanlagt ett år.

DEPOSITIONER M M

AVTAL OM DEPOSITIONER AV KONSTVERK TILL

BORÅS KONSTMUSEUM I SAMBAND MED  

UTSTÄLLNINGAR Verksamhetschef Anmäls

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

MUSEUM TILL BORÅS STADS FÖRVALTNINGAR förvaltningar", Kulturnämndens beslut 

2007-12-06, § 173
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Anmäles till 

DELEGATIONSORDNING nämnden genom Anvisningar

Ärende Beslutsfattare

UTLÅN AV KONSTVERK FRÅN BORÅS KONST-

MUSEUM TILL ANDRA ÄN BORÅS STADS

FÖRVALTNINGAR Verksamhetschef Anmäls

AVTAL OM DEPOSITIONER AV FÖREMÅL OCH 

ARKIVDEPOSITIONER TILL BORÅS MUSEUM 

OCH TEXTILMUSEET Verksamhetschef Anmäls

UTLÅN AV FÖREMÅL FRÅN BORÅS Verksamhetschef Anmäls

MUSEUM OCH TEXTILMUSEET

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

ARKIVALIER årsredovisningen

KULTURARRANGEMANG

MUSIKARRANGEMANG Verksamhetschef Information

UTSTÄLLNINGAR OCH PROGRAMVERKSAMHET

VID MUSEERNA Verksamhetschef Information

KULTURARRANGEMANG, UTSTÄLLNINGAR OCH 

PROGRAM I KULTURFÖRVALTNINGEN Verksamhetschef Information

PROGRAM OCH UTSTÄLLNINGSVERKSAMHET

VID BIBLIOTEKEN I BORÅS Verksamhetschef/enhetschef Information

VAL AV REPERTOAR INKLUSIVE GÄSTSPEL

VID BORÅS STADSTEATER Verksamhetschef Information

PROGRAM VID RÖDA KVARN Enhetschef Information

FÖRSÄLJNING AV TEATERFÖRESTÄLLNINGAR Verksamhetschef Information
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Anmäles till 

DELEGATIONSORDNING nämnden genom Anvisningar

Ärende Beslutsfattare

ÖVRIGT

PRÖVNING ENLIGT TRYCKFRIHETSFÖRORDNING

OCH SEKRETESSLAG AV FRÅGOR OM UT-

LÄMNANDE AV HANDLINGAR Förvaltningschef/verksamhetschef Anmäls OSL 39 kap 1 §1

STIPENDIER TILL KULTURSKOLANS ELEVER Verksamhetschef Förteckning

UPPLÅTELSE AV REKLAMUTRYMME I MINDRE

OMFATTNING VID NÄMNDENS VERKSAMHETER Verksamhetschef Anmäls ej

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

FRÅGOR RÖRANDE KONSTNÄRLIG

GESTALTNING AV OFFENTLIGA

PLATSER SAMT BYGGNADER I FÖREKOM-

MANDE FALL OCKSÅ BOSTADSFASTIGHETER Verksamhetschef Information Inom ramen för anvisat anslag

JUSTERING AV PRISER VID TILLFÄLLIGA Verksamhetschef Anmäls

ARRANGEMANG 

AVGE YTTRANDE ÖVER Verksamhetschef Anmäls

BYGGLOVSFÖRFRÅGNINGAR

BESLUT I ÄRENDEN SOM ÄR SÅ BRÅDSKANDE Kulturnämndens ordförande med vice     Protokoll

ATT NÄMNDENS BESLUT INTE KAN AVVAKTAS ordförande som ersättare

ÖPPETTIDER I KULTURFÖRVALTNINGEN Verksamhetschef Anmäls

INGÅ PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL Förvaltningschef Anmäls

AVYTTRING AV INVENTARIER Verksamhetschef
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Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 

2019 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden godkänner Kulturförvaltningens redovisning av inkomna 

synpunkter januari-december 2019.        

Ärendet i sin helhet 

Antalet inkomna synpunkter till Kulturförvaltningen har ökat till 19 inlämnade 

synpunkter under 2019 mot 12 motsvarande period 2018. Det beror på att 

rutiner har setts över och att synpunkter som är inskickade till medarbetares 

mejl har lagts in i synpunktshanteringssystemet.    

Förvaltningen har till stor del följt rutinen. Förvaltningen har tre ärenden där 
tiden för synpunktshanteringen har överstigit 10 dagar. Ett från 2019-03-13 där 
det skett kommunikation mellan synpunktslämnaren och förvaltningen, därför 
är handläggningstiden längre. Ett från 2019-08-10 där 
synpunktshanteringssystemet inte fungerat att svara i och där ansvarig för 
förvaltningen inte fått notifikation om ärendet. Ett från 2019-08-30 där ansvarig 
handläggare varit två dagar sen att svara synpunktslämnaren.  
Vi ser över våra rutiner och ser till att gå igenom dessa regelbundet. Vi har även 
sett till att verksamheter har fler handläggare för att inte bli sårbara vid eventuell 
sjukdom och semester.              

Beslutsunderlag 

1. Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2019, Kulturnämnden                                

Samverkan 

FSG 2020-02-18 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 
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Kulturnämnden 
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1 Inledning .................................................................................................... 3 

2 Antal inkomna synpunkter januari – december 2019 ............................. 3 

3 Fördelning kommungemensamma kriterier ............................................ 4 

3.1 Fördelning kommungemensamma kriterier ............................................................ 4 
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1 Inledning 

Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt synpunktshanteringssystem. Detta för 
att kunna erbjuda en väg in för våra medborgare, brukare och kunder. 

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter inom utsatt tid. Statistik 
över synpunkterna ska minst två gånger per år redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen 
kommer årligen att följa upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt. 

I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och avslutade synpunkter för 
perioden 1 januari till 31 december 2019, samt fördelning över verksamhetsområden och kriterier. 

Nämnden redovisar också eventuella åtgärder och förbättringar som synpunkterna resulterat i. 

Antalet inkomna synpunkter till Kulturförvaltningen har ökat till 19 inlämnade synpunkter under 2019 
mot 12 motsvarande period 2018. Det beror på att rutiner har setts över och att synpunkter som är 
inskickade till medarbetares mejl har lagts in i synpunktshanteringssystemet. 

  

  

  

2 Antal inkomna synpunkter januari – 

december 2019 

Verksamhetsområde Antal Vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten 

Textilmuseet 4 Beröm för arrangemang och bemötande 

Biblioteken i Borås 5 Klagomål för avsaknad av att ta med sig vagn in på 
Knacka på, nedläggning av Göta bibliotek och att ett par 
datorer på Norrby bibliotek inte fungerat 

Lördagsbarn 1 Klagomål på en barnteater 

Kulturkontoret 2 Förslag på att ha museiverksamhet i Rockborgen och en 
fråga om att få köpa möbler från Stadsbiblioteket 

Kulturförvaltningen 1 Fråga om var ett konstverk befinner sig 

Konstmuseet 5 Klagomål angående skulpturer samt förslag om skulptur 
och minnesmärke 

Tisdagar 1 Klagomål om innehållet på Tisdagar 

   

Totalt för förvaltningen 19  
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3 Fördelning kommungemensamma kriterier 

3.1 Fördelning kommungemensamma kriterier 

Verksamhetsmått Beröm 2019 Fråga 2019 
Förslag 

2019 
Klagomål 

2019 
Totalt 2019 

Bemötande 1 0 0 0 1 

Fysisk miljö 0 4 3 5 12 

Information 0 1 0 0 1 

Tjänster 1 1 0 3 5 

Totalt 2 6 3 8 19 

4 Ständiga förbättringar 

Vi följer rutiner och håller utbildningar vid semester så att synpunktshanteringen upprätthålls. 
Information har även lämnats till verksamhetschefer om att rapportera in synpunkter som inkommer 
via mejl eller brev direkt till verksamheten för att lättare kunna följas upp. 

  

5 Avslutade synpunktsärenden 

Totalt antal avslutade ärenden 
Totalt antal ej avslutade 

ärenden 

Totalt antal synpunkter som 
inkom under perioden januari – 

december 2019 

19 0 19 

6 Synpunktsrutinen 

  Status Kommentar 

Förvaltningen har under året 
följt synpunktsrutinen 

Till större delen  

Förvaltningen har tre ärenden där tiden för synpunktshanteringen har överstigit 10 dagar. Ett från 
2019-03-13 där det skett kommunikation mellan synpunktslämnaren och förvaltningen, därför är 
handläggningstiden längre. Ett från 2019-08-10 där synpunktshanteringssystemet inte fungerat att svara 
i och där ansvarig för förvaltningen inte fått notifikation om ärendet. Ett från 2019-08-30 där ansvarig 
handläggare varit två dagar sen att svara synpunktslämnaren. 

Vi ser över våra rutiner och ser till att gå igenom dessa regelbundet. Vi har även sett till att 
verksamheter har fler handläggare för att inte bli sårbara vid eventuell sjukdom och semester. 
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7 Vidarebefordrade ärenden 

Antal vidarebefordrade synpunkter till externa organisationer, föreningar 
eller bolag. 

0 
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