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Datum 

2020-01-28 
 

Instans 
Kulturnämnden 

 

 
Kulturnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i 

Kulturhuset, Röda rummet tisdagen den 28 januari 2020 kl. 17:00 

Sammanträdet inleds med förvaltningsinformation mellan klockan 17:00-18:45 

följt av nämndsammanträde som startar klockan 18:45.   

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 20 januari kl. 17:00 i Duvemåla, 
Kulturhuset 

Moderaterna och Kristdemokraterna har gruppmöte den 16 januari kl. 16:30 i 
Lill-Knut, Klusterhuset  
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Ärende  

1.  Upprop och val av protokollsjusterare  
 

 

2.  Godkännande av föredragningslista  
 

 

3.  Information om Boråsregionens Kulturplan 2020-2023 med Anna 
Laang, Borås regionens kommunalförbund och information om 
Kulturstrategi Västra Götaland 2020-2023 med 
Koncernavdelningen Kultur, Västra Götalandsregionen 
Dnr 10488  

 

4.  Informationsärenden  
 

 

5.  Allmänhetens frågestund  
 

 

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

 

7.  Värdskap vid middag med anledning av vernissage för 
utställningen "Omfamna framtiden" på Konstmuseet den 8 
februari 2020 
Handläggare: Eva-Lotta Franzén 
Dnr 2020-00004 3.6.5.25 

 

8.  Redovisning av 2019 års inköp av textil konst till  
Textilmuseet 
Handläggare: Ulrika Kullenberg  
Dnr 2019-00157 3.6.5.25 

 

9.  Delegationsbeslut projekt- och arrangemangsbidrag 2020 
Handläggare: Emma Gerdien 
Dnr 2019-00172 3.6.1.3 

 

10.  Ansökan om projekt- och arrangemangsbidrag. Borås african 
night of jazz 
Handläggare: Emma Gerdien 
Dnr 2019-00147 3.6.1.3 

 

11.  Ansökan om årsbidrag för kulturverksamhet 2020 
Handläggare: Emma Gerdien 
Dnr 2019-00141 3.6.1.3 

 

12.  Redovisning av 2019 års kulturbidrag (projekt- och 
arrangemangsbidrag samt en snabb slant) 
Handläggare: Emma Gerdien 
Dnr 2019-00039 3.6.1.3 
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Ärende  

13.  Bidrag till studieförbunden 2020 
Handläggare: Markus Liljedahl 
Dnr 2019-00154 3.6.1.3 

 

14.  Yttrande över remiss- Förslag till utredning om minskning av 
engångsartiklar i Borås Stad  
Handläggare: Markus Liljedahl 
Dnr 2019-00140 2.5.1.0 

 

15.  Genomlysning av Kulturskolans verksamheter - uppdrag till 
Kulturförvaltningen 
Handläggare: Frida Uneback Malm 
Dnr 2019-00175 3.5.11.0 

 

16.  Initiativärende, Borås Stad - värnar om och utvecklar kulturen   
Handläggare: Catharina Sparre  
Dnr 2019-00068 3.6.1.25 

 
 

17.  Detaljplan för Kristineberg, Gisseberget 1 med flera, 
Kristinebergs Centrum, Borås Stad 
Handläggare: Johannes Daun 
Dnr 2019-00174 3.1.1.2 

 

18.  Plan för Kulturnämndens arbete 2020 
Handläggare: Eva-Lotta Franzén 
Dnr 2019-00151 1.1.3.0 

 

19.  Lokalresursbehovsplan för planperioden 2021-2023 
Handläggare: Eva-Lotta Franzén 
Dnr 2019-00156 2.6.4.0 

 

20.  Biljetter till Borås Symfoniorkester våren 2020   
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Linnea Dahlin   Datum      Diarienummer 
Handläggare    2020-01-28         2019-00173  2.1.2.1   
033 357676 
  

 
 
 
Inkomna och avgivna skrivelser inför Kulturnämndens sammanträde  
28 januari 2020 
 
2019-00128 
Samhällsbygnadsnämnden: Underrättelse om granskning för detaljplan för Hulta, 
Klippingen 7 m.fl, Borås Stad 
 
2019-00128 
Kulturnämnden: Yttrande över detaljplan för Hulta Klippingen 7 med flera, Borås Stad  
 
2019-00142 
Arbetslivsnämnden: Uppföljning på Program för ett integrerat samhälle 
 
2019-00142 
Kulturförvaltningen: Svar på uppföljning på Program för ett integrerat samhälle  
 
2019-00144 
Enskild person: Ansökan om En snabb slant. Ungdomskväll 
 
2019-00144 
Kulturförvaltningen: Beslut om beviljande av 5000 kr till En snabb slant. Ungdomskväll 
 
2019-00145 
Enskild person: Ansökan om En snabb slant. Spela hårdrock 
 
2019-00145 
Kulturförvaltningen: Beslut om avslag för En snabb slant. Spela hårdrock 
 
2019-00146 
Enskild person: Ansökan om En snabb slant. Footsteps 
 
2019-00146 
Kulturförvaltningen: Beslut om beviljande av 3000 kr till En snabb slant. Footsteps  
 
2019-00148 
Helproject foundation: Ansökan om projekt- och arrangemangsbidrag. You are my friend 
turnering 2020 
 
2019-00148 
Kulturförvaltningen: Svar på ansökan om projekt- och arrangemangsbidrag. You are my 
friend turnering 2020 
 
 



  

 

2019-00150 
Kulturförvaltningen: Ansökan till Vinnova. Hack for impact  
 
2019-00152 
Helena Strandberg, Konservator AB: Borås Pinocchio förundersökning 2019 
 
2019-00160 
Föreningen internationellt Vävcenter Sjuhärad: Skrivelse angående förändringar för Fristad 
Folkhögskola 

 
2019-00161 
Kommunfullmäktige: En koldioxidbudget för Borås Stad ska tas fram 
 
2020-00001 
Kommunstyrelsen: Kommunstyrelsens beslut 2019-12-01 § 519 Borås Stads 
personalpolitiska riktlinjer 
  
 
 
KULTURNÄMNDEN 



 

 

Kulturnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kulturkontoret, P A Halls 
Terrass 2 

Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Eva-Lotta Franzén 
Handläggare 
033 357596 
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Instans 

Kulturnämnden 
Dnr KUN 2020-00004 3.6.5.25 
 

  

 

Värdskap vid middag med anledning av vernissage för 

utställningen "Omfamna framtiden" på Konstmuseet 

den 8 februari 2020 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att ordförande i kulturnämnden, eller hennes ersättare, 

är värd för en middag den 8 feb 2020 i samband med vernissage för 

utställningen ”Omfamna framtiden” med den australiensiska konstnären 

Patricia Piccinini        

Ärendet i sin helhet 

Från den 8 februari utforskar Borås Konstmuseum framtiden tillsammans med 
australiensiska konstnären Patricia Piccinini.  

Besökarna bjuds på en spektakulär och suggestiv utställning som handlar om 
framtida livsformer och gemenskaper.  

Det är magiskt, fängslande, obehagligt och bisarrt. Patricia Piccininis (f.1965) 
hyperrealistiska skulpturer har mottagits med stort intresse och entusiasm 
världen över. Hennes storskaliga och sinnliga installationer utspelar sig i 
gränslandet mellan science fiction, naturvetenskap och feminism. Utställningen 
bjuder in publiken till en fantastisk resa genom en rad livliga scener där 
hybridvarelser umgås i vardagliga situationer. Med silikon, glasfiber, nylon, plast 
och människohår skapar Piccinini verklighetstrogna framtidsberättelser som 
väcker högrelevanta frågor om vår samtid, existens, klimatet och teknologin. 

Utställningen på Borås Konstmuseum är den första separatutställningen med 
Patricia Piccinini i Sverige. Det är alltså första gången som en svensk publik kan 
uppleva Piccininis tankeväckande och fantastiska universum på hemmaplan.  

Patricia Piccinini - Omfamna framtiden är arrangerad i nära samarbete med 
konstnären själv, Institut für Kulturaustausch och ARKEN Museum for 
Moderne Kunst. Utställningen visar bredden i Piccininis konstnärskap, med 
installationer, filmer och skulpturer. 

I samband med vernissagen kommer Borås Stad, genom Kulturnämnden, stå 
som värd för en middag för konstnären, hennes medföljande medarbetare samt 
personal på Konstmuseet, mellan 15 – 20 personer. Kulturnämnden 
representeras av ordförande eller av hennes ersättare. I samband med middagen 
medges att max två glas vin får serveras till maten. Alkoholfritt alternativ 
kommer också att erbjudas.  
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Samverkan 

FSG 2020-01-21 

Beslutet expedieras till 

1. Eva-Lotta Franzén, förvaltningschef, Kulturförvaltningen 

2. Eva Eriksdotter, konstmuseichef, Kulturförvaltningen 

 

 

 

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 

 

 

Ulrika Kullenberg  
Handläggare 
033 358952 
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Instans 

Kulturnämnden 
Dnr KUN 2019-00157 3.6.5.25 
 

  

 

Redovisning av 2019 års inköp av textil konst till 

Textilmuseet 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden lägger informationen till handlingarna.      

Inköp av konst 

I nedanstående lista redovisar Textilmuseet 2019 års inköp av textil konst: 

 

 
Cottonopolis 2019 (Ett annat namn på Manchester) 

Vinylprint med inflätad bast. Hålkort i MDF med mönster från Textilmuseets 

knyppelmaskin. 

Inköpspris: 45 000 SEK 

Kristina Müntzing har en Master of fine Art från både Goldsmiths College i 

London och Konsthögskolan Valand. 

Mÿntzings verk har visats på bl.a. Kunst Werke i Berlin, Kiasma i Finland, 

Göteborgs Konstbiennal, Shiryaevobiennenalen i Ryssland samt konsthallar 

och institutioner i Sverige och utomlands. Kristina Müntzing använder 

konsthantverksmetoder och dans för att gestalta ett somatiskt arkiv.  Hon 

använder bilder och material från skilda tider som strimlas och vävs ihop, och 

blir därmed både bild och mönster, karta och arkiv. Konstnären fick tillgång till 

Textilmuseets samlingar, både dräkt, konfektion, mönsterprover men även 

arkivmaterial bestående av foton och filmer och byggde utifrån detta 

utställningen Reconstructing memories som verket Cottonopolis var en del av. 
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I evighet (Amen)? 2008/2019 

Hyllsystem med återvinningsplagg. 

Inköpspris: 90 000 SEK 

Monica Nilsson har en Master of fine Art från Konstfack i Stockholm. Hon 

var den första konstnären att erhålla The Nordic Award in Textiles, år 2000. 

Verket kretsar kring det faktum att våra kläder befinner sig i ett pågående 

globalt kretslopp: ett nytt plagg köps, det slängs eller fraktas iväg till en annan 

kontinent eller hamnar i den trendiga andrahandsbutiken. Kläderna har på detta 

sätt ett till synes evigt liv. Det stora omloppet av kläder är också ett tecken på 

överkonsumtion och en produktion som medför stor miljöpåverkan. Nilssons 

verk handlar om just denna globala situation vi alla mer eller mindre är fångade 

i. Verket kan beskrivas som ett monumentalt hyllsystem, där de vikta kläderna 

utgör pixlar i en bild som framträder: den liggande åttan, tecknet för evighet 

och för cirkulation. De kläder Nilsson har använt sig av här, är de allra längst 

ner i systemet, de som inte ens går att skänka bort. Verket var en del av 

utställningen Berättelser om/Stories about som visades på Textilmuseet hösten 

2019.       

                              

 

 

 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 

Ulrika Kullenberg 

Museichef  

 



DELEGATIONSBESLUT,  projekt- och arrangemangsbidrag 1 (1)

Förening/Enskild Projekt/arrangemang Ansöker om Beslut Motivering

Tjejouren Magnolia/ Feministisk afton 5 750 kr 2 000 kr Arrangemanget

Kvinnojouren i Borås uppmärksammar 

den internationella 

kvinnodagen och ger 

tillfälle för Borås 

unga poeter att 

uppträda. 

arrangemanget bedöms 

bidra till ökad 

förståelse och 

kunskap kring 

jämställdhet 

Vida världen Konsert Norrby Kulturfestival 3 000 kr 3 000 kr Vida Världen bedriver 

verksamhet som samlar 

deltagare från en 

mångfald av bakgrunder 

kring körsång och scen-

framträdanden.

Arrangemanget bedöms hålla

hög kvalitet, stärka del-



aktighet samt främja 

möten och integration 

i Borås 

Borås lajvförening Valvet 2019 12 000 kr 10 000 kr Arrangemanget riktar sig till 

en ung målgrupp och bedöms 

stärka lajvscenen och ungas 

kulturutövande i Borås. 

Arrangemanget bedöms 

bedrivas med hög kvalitet 

och med medvetet 

målgruppsarbete. 

Dimvandrarna Projekt Midgård 20 000 kr 15 000 kr Arrangemanget riktas till en 

prioriterad målgrupp och 

erbjuder en inkluderande

aktivitet med potential

för medskapande under 

sommarlovet. 

Borås Spelmanslag Spelmansstämma 2019 16 000 kr 8 000 kr Borås Spelmanslag arrangerar 

årligen spelmansstämma i 

Ramnaparken och firar 60 år 

med utökat program. 

Arrangemanget bedöms hålla

en hög kvarlitet och främja 

kulturarv, möten och 

utveckling för spelmans-

traditionen.



Konstliv Sjuhärad Konstrundan 2019 20 000 kr 4 000 kr Konstrundan i Sjuhärad är ett

återkommande arrangemang

som bedöms ha betydelse 

för stadens utveckling på 

konstområdet samt skapa 

nätverk och dialog mellan

Borås och övriga berörda 

kommuners aktörer. 

Vidare tillgängliggör 

arrangemanget konst i hela

kommunen. 

Enskild person Tango I höst 11 500 kr 11 500 kr Tangokvällarna är ett 

återkommande arrangemang 

som upprätthåller en mötes-

plats för tangointresserade 

i Borås. 

Arrangemangen bedöms vara 

ett viktig inslag i Borås kultur-

liv och främja tangoscenen

i Borås. 

Enskild person Drums and Strings in 8 000 kr 8 000 kr Arrangemanget bedöms hålla en

Resonance hög konstnärlig kvalitet 

och har ambitionen att nå en 

ung publik.

Vidare främjar arrangemanget 

internationellt utbyte och till-

gängliggör en internationell



artist från en smal gengre 

till Borås publik. 

Jugoklubben 50-års jubileum 17 000 kr 8 000 kr Arrangemanget är ett 50-års

jubileum för föreningen som 

har varit aktiv länge i Borås och 

som har en stark förankning i 

Borås samhälle och dess 

kulturarv som industristad.

Bidraget lämnas till de publika

inslagen av jubileet: 

underhållning, annonsering 

och lokalhyra. 

Bidrag lämnas inte till

matservering. 

Vida Världen Vinterkonsert i Rydboholms- 5 000 kr 5 000 kr Vida Världen bedriver verksamhet

kyrka med kören Gaudium som samlar deltagare från

en mångfald av bakgrunder 

kring körsång och scen-

framträdanden. Körens 

arbete främjar möten, 

förståelse och samarbeten

både inom och utom Borås 

gränser. 

Arrangemanget bedöms hålla

hög kvaltiet, stärka delaktighet

samt främja möten och 

integration i Borås, 



samtidigt som det lyfter 

Borås minnen och kulturarv

från både när och fjärran. 

Anmält till Kulturnämnden 2020-01-28 § 
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Ansökan om projekt- och arrangemangsbidrag. Borås 

African Night of Jazz 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att bevilja arrangemanget Borås African Night of Jazz 

30 tkr i projekt-/arrangemangsbidrag.     

Sammanfattning  

Arrangören bedöms vara en aktör i Borås som bidrar med stort engagemang 

och breddat utbud i stadens musikliv. Arrangören har tidigare genomfört 

musikarrangemang med stöd av Kulturnämnden, och startar nu en ny scen för 

jazz som lyfter genrens afrikanska rötter.  

Arrangemanget bedöms vara ett viktigt tillskott för att bredda utbudet i stadens 

musikscen och bedöms ha förutsättningarna för att bli en mötesplats för jazzen 

och musikintresserade besökare från Borås och kringliggande orter.  

Arrangemanget ska redovisas inom 6 veckor efter genomfört arrangemang, och 

bidraget betalas ut efter godkänd redovisning har lämnats till 

kulturförvaltningen.     

Beslutsunderlag 

1. Ansökan om projekt-/arrangemangsbidrag, Borås African Night of Jazz                                

Samverkan 

FSG 2020-01-21 

Beslutet expedieras till 

1. Privatperson.  

 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 

 



Jag ansöker som

Som privatperson

För en förening

Föreningens namn

Swedish African Gospel Music

Kontaktperson

Bolanle Joel Ekanoye

Föreningens organisationsnummer

802492-4311

Föreningens postadress

Nordgårdsvägen 40 RYDBOHOLM

Föreningens postnummer

51570

Föreningens ort

RYDBOHOLM BORÅS

Föreningens e-post

swedishafricangospelmusic@gmail.com

Föreningens telefonnummer

0735374660

Kontaktpersons telefonnummer

0735374660

Kontouppgifter
Välj kontotyp

Bankgiro

Plusgiro

Bankkonto

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

Bankgironummer

5937495

Verksamhetsbeskrivning
Offentlig projekt- och arrangemangsbidrag - rubrik:

Ansökan om projekt- och 
arrangemangsbidrag

Skapad 2019-12-02 15:00 Sida 1 av 3



BORÅS 'AFRICAN NIGHT OF JAZZ'

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

2020-03-27

Projektet/arrangemanget slutar

2020-03-27 21:00

Plats/lokal

PUMPHUSET

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

Swedish African Music is dedicated in promoting  community developing projects amongs  
youth with talents in Music, drama, performing acts and participation in music concerts, 
scouting out for talent and projecting them into career of specialization into music scene in 
Sweden. We also project into comunity developing-arts events, and also emerge into promoting 
positive intergration in Borås city.  Swedish African Music want to achieve a significant positive 
impact on it's fellow peers, communities and collectively throughout the country. Music talents 
should be educative, empowered and equipped with necessary information to affect thier 
society positively.   These triggered the establishment of SWEDISH AFRICAN MUSIC (SAM). 
Swedish African Music is an action based music entertainment striving toward talents 
development and the rediscovery of music talents among youth adult in Borås and throughout 
Borås city and Sweden, in appreciation of one another regardless of Nationality, Sex, Colour, 
Tribe, Age, Race, Language or any other form of barrier for integration among people of 
Sweden. A non-profit organisation that has been in existence for over 5 years.

Projektet/arrangemanget marknadsförs enl. följande:

We intend to carry out a major publicity strategy to Radios, Bulletins, Newspapers, Online social 
media, Flyers, Posters, Banners and even more.

Beskrivning av projektet/arrangemanget

Swedish African Music is implementing the idea of creating the plantform for an African Jazz 
Night
Each year from the 27th of March 2020, African Jazz night wil began and continue at every 3 
months interval events stages, hosting 4 event per year with various guest jazz artist players 
from all over the world.
We believe that jazz music and its enduring legacy,as well as its power to bring people 
together,create dailoque,and promote intergration,bringing global peace,justice and rule of law.
jazz promotes the Sustainable Development Goals…and fosters dialogue among cultures.
 It also celebrates creativity, partnerships and collaborations as much as freedom of expression.

Ekonomisk sammanställning

Ansökan om projekt- och 
arrangemangsbidrag

Skapad 2019-12-02 15:00 Sida 2 av 3



Beräknade kostnader

Kostnader Summa

Sound System/Sound Engineer 18,000kr
flyers/Banners/Bulletins for Prom
otions

4,000kr

Transportation/Accommodation/food
/Gift for 5 Musicians

28,700kr

Totalt Summa 50,700
 100

Beräknade intäkter

Intäkter Summa

0 0
 0

Ansöker hos Kulturnämnden om (summa):

50,700

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

Från Ej beviljats Beviljats

   
 0 0

Vid beviljat bidrag ansöks om delutbetalning (summa) med motivationen:

we will appreciate if we can get upto 40,000kr to cover the 5 musicians expenses,sound system 
and part of the promotions

Summering

Ansökan om projekt- och 
arrangemangsbidrag

Skapad 2019-12-02 15:00 Sida 3 av 3
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Ansökan om Årsbidrag för kulturverksamhet 2020 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att fördela Årsbidrag för 2020 enligt bilaga och att i 

budget för 2021 föreslå ett bidragssystem med flexibel budgetram. I 

internbudget för 2020 avsätts 125 tkr i verksamheten Publika möten till riktad 

musikverksamhet, motsvarande före detta medel för föreningen Rockborgen. 

Dessa används under 2020 för att avsluta uppdraget Musikutredning 2019 samt 

att stötta initiativ inom populärmusikområdet.  

Vidare beslutar Kulturnämnden att arbetet med att tillgängliggöra 

bidragssystemet ska fortlöpa genom att tillsammans med Stadsledningskansliet, 

Kvalitet och utveckling, kvalitetssäkra E-tjänsten för bidragsansökningar samt 

att förtydliga ansökningsförfarandet och regelverket för kulturbidrag på 

boras.se. För att stötta föreningarna i ansökningsarbetet ska ytterligare insatser 

göras för att underlätta ansökningsförfarandet och stödja strukturer för 

föreningsdemokrati. Däribland att, till en början, föreslå Fritids- och 

folkhälsonämnden att integrera ansökan om Årsbidrag samt studieförbundens 

bidrag in i Fritids- och folkhälsoförvaltningens ansökningssystem. I samband 

med detta ska de handlingar som begärs in vid ansökan synkroniseras med de 

handlingar Fritids- och folkhälsonämnden begär in. Det innebär att 

kulturföreningarna i fortsättningen, utöver tidigare begärda handlingar, också 

ska bifoga årsmötesprotokoll från föregående verksamhetsår till sin ansökan. 

Kulturnämnden kommer för verksamhetsåret 2021 inte att behandla 

ofullständiga ansökningar.    

Inför verksamhetsåret 2021 ska en del av budgeten för Projekt-/arrangemangs-

bidrag prioriteras för initiativ som uppmärksammar att Borås fyller 400 år. För 

Årsbidrag kommer initiativ kring 400-årsjubileet inte behandlas inför 2020 utan 

att beaktas i ansökningar inför verksamhetsåret 2021.         

Sammanfattning  

Borås har ett flertal föreningar med hög kvalitet och ordnad ekonomi. Generellt 

söker dessa föreningar utökat bidrag med 5 tkr, vilket tolkas som en generell 

kostnadsökning. Nämndanslaget för bidrag är dock fortfarande detsamma, 

vilket är högst kännbart vid fördelningen av bidrag till föreningarna. 

Kulturföreningarnas insatser för kulturlivet i Borås är av stor betydelse och 

staden måste framöver möta upp de allt ökade omkostnaderna som 
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föreningarna, liksom resten av samhället, ställs inför. I annat fall påverkas 

föreningarnas verksamhet negativt. Det är talande att differensen mellan sökta 

bidrag och nämndens anslag är nära 900 tkr. För att tillgodose behoven hos 

nuvarande föreningar och samtidigt kunna stötta nya goda initiativ betonas 

återigen behovet av en flexiblare budgetram av typen som redan används för 

Fritids- och folkhälsoförvaltningens föreningsbidrag.   

Fördelningen av Årsbidrag är föreslagen utifrån hur väl föreningarnas 

verksamhet bedöms leva upp till Kulturnämndens kriterier för kulturbidrag. För 

2020 får en del av föreningarna något höjt bidrag, med anledning av ökande 

kostnader samt väl planerad verksamhet för det kommande året. En del 

föreningar får minskat bidrag för att möjliggöra en rimlig fördelning av 

bidragen då budget är begränsad.   

Sammanlagt har 27 ansökningar om Årsbidrag inkommit för verksamhetsåret 

2020. Borås kulturföreningar utvecklas och utökar i många fall sin verksamhet 

från föregående år. 

Tre kulturföreningar har i år sökt kulturbidrag för första gången. En av dem har 

dragit tillbaka sin ansökan till förmån för att söka Kulturnämndens övriga 

bidrag. De andra två är ännu inte kvalificerade att söka Årsbidrag utan 

uppmanas istället att söka Projekt-/arrangemangsbidrag för sina publika 

arrangemang.  

Under november 2018 implementerades E-tjänst för självservice av 

bidragsansökningarna, i enlighet med Borås Stads målsättning att digitalisera 

diarieföring och personuppgiftshantering. Under 2019 har E-tjänsten använts 

för bidragsformerna En snabb slant, Projekt-/arrangemangsbidrag och 

Årsbidrag. Tyvärr har E-tjänsten inte fungerat som önskat, utan har inneburit 

hinder både för de som ansöker och för handläggning och diarieföring av 

ansökningarna. För 2020 föreslås nu istället, efter dialog med Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen, till Fritids- och folkhälsonämnden att Kulturnämndens 

Årsbidrag samt bidrag till studieförbunden integreras med Fritids- och 

folkhälsonämndens digitala ansökningssystem. Detta system beräknas 

underlätta både ansökan och uppdatering av kontaktuppgifter till de föreningar 

som söker Årsbidrag. Dessutom blir dessa föreningar och studieförbunden 

sökbara i Fritids- och folkhälsoförvaltningens föreningsregister, vilket bedöms 

främja kontakter med potentiella medlemmar och omgivande samhälle.  

Under 2019 läggs ytterligare arbete på att informera om och tillgängliggöra 

bidragsförfarandet, både genom kvalitetssäkring av E-tjänsten samt genom att 

förtydliga informationen och anvisningarna om kulturbidragen på Boras.se.               
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Ärendet i sin helhet 

Förändringar i budget för Kulturnämndens bidrag 

Övergripande för budgeten för kulturbidrag gäller att av det totala 

nämndbidraget för kulturbidrag på 4 957 tkr är 3 120 tkr möjligt för 

Kulturförvaltningen att fördela genom bidragsformerna Årsbidrag, Projekt-

/Arrangemangsbidrag, En snabb slant samt Kulturstipendium. Resterande 

medel, 1 837 tkr är fasta bidrag (Åhaga, 500 tkr) och hyra för ett antal 

fastighetsobjekt där hyran bekostas av Kulturförvaltningen (1 337 tkr). Dessa 

kostnader är inte påverkbara för Kulturnämnden. 

För kommande verksamhetsår har hyreskostnaderna sjunkit från 1 439 tkr 

(2019) till 1 337 tkr (2020), vilket har givit 101 tkr mer att fördela som 

Årsbidrag. (Se bilaga Fördelning av föreningsbidrag 2020 för nivåer på 

samtliga hyresbidrag). Trots att detta ger mer utrymme att fördela Årsbidrag till 

föreningarna för verksamhetsåret 2020 så räcker inte budgeten till. Mellan den 

summa som föreningarna ansöker om och nämndbidraget är differensen nära 

900 tkr.  

Fördelning av Årsbidrag 

Fördelningen av Årsbidrag har utgått från Kulturnämndens regler och kriterier 

för kulturbidrag. Bidragsfördelningen redovisas i bilagan Fördelning av 

föreningsbidrag 2020. Förslaget kommenteras nedan avseende kvaliteten på 

årets ansökningar, förbättringar av ansökningsförfarandet samt generella 

förutsättningar för bidrag till Borås Stads kulturföreningar.  

Borås kulturföreningar utvecklas och utökar i många fall sin verksamhet från 

föregående år. I år har ansökningarna från hembygdsföreningarna (som sedan 

2016 söker kulturbidrag på samma villkor som övriga kulturföreningar) 

stabiliserats och är ungefär desamma i antal som föregående år.  

Tre föreningar har i år sökt kulturbidrag för första gången. MKF Safir har en 

omfattande och varierad verksamhet och har i dialog med Kulturförvaltningen 

beslutat att istället söka inom Kulturnämndens övriga bidragsformer för sina 

kulturarrangemang. Föreningen har således dragit tillbaka sin ansökan om 

Årsbidrag. Föreningarna Helprojects foundation och nystartade Kurdistan 

Kvinno Kulturförening är av olika skäl inte kvalificerade att söka Årsbidrag än, 

utan uppmanas istället att söka Projekt-/arrangemangsbidrag för sina publika 

arrangemang.  

Fördelningen av Årsbidrag är föreslagen utifrån hur väl föreningarnas 

verksamhet bedöms leva upp till Kulturnämndens kriterier för kulturbidrag. 

Sedan 2016 har Kulturnämnden instiftat nya bidragsbestämmelser som innebär 

att ansökningar om kulturbidrag bedöms utifrån särskilda bedömningsgrunder. 

De sökande uppmanas att beskriva sin verksamhet och hur de arbetar med 

olika områden, exempelvis jämställdhet, delaktighet och mångfald. Fullständiga 

beslutsgrunder och regler för Kulturnämndens bidrag finns tillgängliga på 

boras.se.  
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Bland de sökande finns flera föreningar med hög kvalitet och ekonomiskt stabil 

verksamhet. I regel söker dessa föreningar utökat bidrag med 5 tkr, vilket tolkas 

som att detta motsvarar en generell uppräkning av föreningarnas kostnader. 

Nämndanslaget för bidrag är dock fortfarande detsamma, vilket är högst 

kännbart i fördelningen av bidrag till föreningarna. Differensen mellan sökta 

medel och nämnbidrag är nära 900 tkr (se bilaga Fördelning av Föreningsbidrag 

2020). Tendensen går mot ökade ekonomiska behov och fler sökande 

föreningar. Ett gott tecken för Borås föreningsliv - men också en utmaning för 

att kunna stötta föreningarnas utveckling, ökade kostnader och utökade 

program.  

För 2020 får en del av föreningarna något höjt bidrag, med anledning av 

ökande kostnader samt väl planerad verksamhet för kommande året. Ett par 

föreningar har fått minskat bidrag för att kunna möjliggöra en rimlig fördelning 

av bidragen då budget är begränsad.  

För att tillgodose behoven hos nuvarande föreningar och samtidigt kunna stötta 

nya goda initiativ betonas återigen behovet av en flexiblare budgetram av typen 

som redan används för Fritids- och folkhälsoförvaltningens föreningsbidrag.   

Borås 400 år 2021 

En del föreningar förbereder sig redan under 2020 för jubileumsåret 2021 då 

Borås Stad firar 400 år. Äskanden för initiativ under jubileumsåret beaktas inte 

inför verksamhetsåret 2020 utan kommer att behandlas inför verksamhetsåret 

2021.  

För Kulturnämndens löpande bidrag Projekt-/arrangemangsbidrag kommer en 

del av budgeten för 2021 prioriteras för initiativ som är relaterade till firandet av 

jubileumsåret.  

Tillgänglighet och digitalisering  

Under 2019 har E-tjänst använts för bidragsformerna En snabb slant, Projekt-

/arrangemangsbidrag och Årsbidrag. Tyvärr har E-tjänsten inte fungerat som 

önskat, utan har inneburit hinder både för de som ansöker och för 

handläggning och diarieföring av ansökningarna. En utvärdering av E-tjänstens 

tillgänglighet har inte varit möjlig att genomföra under 2019 då systemet aldrig 

varit fullt funktionsdugligt.  

För 2020 föreslås nu istället, efter dialog med Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen, till Fritids- och folkhälsonämnden att påbörja en 

övergång till Fritids- och folkhälsoförvaltningens ansökningssystem.1 Till en 

början genom att integrera ansökan för Årsbidrag samt verksamhets- och 

riktade bidrag för studieförbunden under 2020.  

Fritids- och folkhälsoförvaltningens system beräknas underlätta både 

ansökningsförfarandet och uppdatering av kontaktuppgifter till de föreningar 

som söker Årsbidrag. Dessutom blir dessa föreningar samt studieförbund 

                                                      
1 Anledningen till att detta inte genomförts tidigare är att Fritids- och folkhälsoförvaltningen 
inväntat beslut om uppgradering av systemet. Nu kommer systemet att vara i bruk under 
preliminärt 2 år. Därefter kommer en förfrågan om upphandling av nytt system lämnas till flera 
förvaltningar inom Borås Stad. 
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sökbara i kommunens föreningsregister, vilket bedöms främja kontakter med 

potentiella medlemmar samt utskick av information då föreningarna själva kan 

uppdatera sina kontaktuppgifter löpande i systemet.  

Användningen av systemet kommer att medföra en mindre driftskostnad men 

bedöms effektivisera arbetet med bidragshandläggningen samt ligga i linje med 

inriktningen i Fritids- och folkhälsonämndens nya bidragsriktlinjer och 

ambitionen att göra bidragen likvärdiga för stadens föreningar.  

Under 2020 läggs ytterligare arbete på att informera om och tillgängliggöra 

bidragsförfarandet, både genom kvalitetssäkring av E-tjänst för En snabb slant 

och Projekt-/arrangemangsbidrag i samarbete med Stadsledningskansliet, 

Kvalitet och utveckling samt genom att förtydliga informationen och 

anvisningarna om de olika kulturbidragen på boras.se. (Detta har inte 

genomförts under 2018 på grund av resursbrist).  

Liksom tidigare år har ett antal ansökningar inte lämnats i komplett skick, vilket 

förlänger handläggningstiden och försvårar bedömningen av ansökningarna. 

För att underlätta för sökande föreningar att lämna kompletta ansökningar och 

kunskap kring varför dessa handlingar begärs in föreslås dessa åtgärder för 

2020:  

 Att i samband med integrering med Fritids- och folkhälsoförvaltningens 

system även synkronisera de handlingar som begärs in av 

förvaltningarna. Detta innebär att för ansökan för verksamhetsår 2021 

kommer även föreningarnas årsmötesprotokoll begäras in som 

redovisning utöver års/verksamhetsberättelse, årsrapport och 

revisionsberättelse.  

 Att arbeta med informationsunderlaget på boras.se för att göra det mer 

lättillgängligt samt att skapa exempelvis checklistor som underlättar för 

föreningarna i arbetet att sammanställa sina ansökningar.  

 Att tillsammans med studieförbunden planera informationstillfällen eller 

dylikt där metoder för föreningsdemokrati och administration 

tillgängliggörs på ett för föreningslivet användbart vis.  

För verksamhetsåret 2021 kommer ofullständiga ansökningar inte att 

behandlas. 

Kommentarer till fördelningen av Årsbidrag 

Tre kulturföreningar har i år sökt kulturbidrag för första gången, men ingår inte 

i sammanställningen för Årsbidrag: 

MKF Safir har en omfattande och varierad verksamhet och har i dialog med 

Kulturförvaltningen beslutat att istället söka Kulturnämndens övriga 

bidragsformer för sina kulturarrangemang. Föreningen har således dragit 

tillbaka sin ansökan om Årsbidrag. Föreningarna Helprojects foundation och 

nystartade Kurdistan Kvinno Kulturförening är av olika skäl inte kvalificerade 

att söka Årsbidrag än.   
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Ljushults hembygdsförening bedöms inte uppfylla Kulturnämndens 

grundläggande krav för föreningar och beviljas inte Årsbidrag för 2020.  

Dessa tre föreningar uppmanas att istället söka Projekt-/arrangemangsbidrag 

för sina publika arrangemang, samt återkomma med årsbidragsansökan igen 

nästa år.  

Albanskt kulturcenter Migjeni 

Föreningen bedöms utgöra ett viktigt inslag i Borås Stads kulturliv, inte minst 

med sitt fokus på barnverksamhet samt arbetet med den årliga poesifestivalen 

Sofra Poetike, som 2019 arrangerades i samarbete med Stadsbiblioteket i Borås 

med fokus på internationell lyrik. För 2020 ansöker föreningen även för ett 

kulturprojekt kring poesi som ska genomföras vid stadens mötesplatser och 

äldreboenden. Då inte hela föreningens verksamhet bedöms vara tillgänglig för 

alla i Borås Stad då den företrädesvis riktar sig till albansktalande, samt att 

föreningens största publika arrangemang är poesifestivalen, uppmanas 

föreningen istället att söka Projekt-/arrangemangsbidrag för sina offentliga 

arrangemang. För det nystartade projektet uppmanas föreningen att undersöka 

möjligheterna att samarbeta med ett studieförbund som har möjlighet att 

ansöka om medel för integrationsfrämjande aktiviteter.  

Borås Fotoklubb 

Föreningen bedöms ha en stabil verksamhet av god kvalitet, men som främst 

vänder sig till föreningens egna medlemmar. Föreningens ansökan prioriteras 

därför inte för 2020 utan får ett minskat bidrag från 20 tkr (2019) till 15 tkr för 

verksamhetsåret 2020.  

Borås Orkesterförening 

Borås Orkesterförening möjliggör ett unikt inslag i Borås kulturliv genom att 

tillgängliggöra symfonikonserter för stadens publik. Föreningen har fortsatt 

ansträngd ekonomi och har svårt att upprätthålla verksamhet i den omfattning 

som de önskar. Dock har föreningen vänt utvecklingen och redovisat ett 

positivt resultat för 2018. Föreningen söker ett bidrag på 1 200 tkr för att 

upprätthålla verksamheten med 5 egenproducerade konserter. 2018 höjdes 

föreningens anslag till 800 tkr och bibehålls till denna nivå för kommande 

verksamhetsår (2020).  

Borås Släktforskare 

Föreningen bedöms ha en välbesökt och växande verksamhet som involverar 

både föreningsmedlemmar och övriga intresserade. Under 2019 arrangerade 

föreningen det nationella arrangemanget Släktforskardagarna i samarbete med 

Sveriges Släktforskarförbund. För detta beviljades föreningen ett tillfälligt 

utökat bidrag från 20 tkr (2018) till 60 tkr (2019). För kommande verksamhetsår 

återfaller bidraget till grundnivån, men utökas till 25 tkr (2020).  

Borås och Sjuhäradsbygdens konstförening 

Föreningen bedöms hålla en stabil och kvalitativ verksamhet samt arbetar med 

god medvetenhet om målgruppsarbete både för utställare och besökare. 

Föreningen söker och beviljas samma bidrag som föregående år, 40 tkr.  
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Bredareds Hembygdsförening 

Föreningen bedöms bedriva kvalitativ hembygdsverksamhet och publik 

verksamhet med bred målgrupp, bland annat genom att förvalta museet Unos 

Djur. Föreningen bedöms utvecklas årligen, men kan ej prioriteras för 2020. 

Föreningen beviljas samma bidrag som föregående verksamhetsår, 20 tkr 

(2020). 

Bstreet 

Föreningen Bstreet är den sökande förening som har tydligast ungdomsfokus 

och som bedöms att ha god kvalitet och en potentiell stödjande funktion för 

resten av Borås kulturliv. Under 2019 behöver föreningens teknik uppdateras 

och föreningen fick ett utökat bidrag från 70 tkr (2018) till 80 tkr (2019). För 

verksamhetsåret 2020 behöver andra initiativ prioriteras och föreningen beviljas 

ett bidrag i tidigare nivå, 70 tkr (2020).  

Club Jazz in Time 

Föreningen bedöms vara ett viktigt inslag i Borås kulturliv som bland annat 

möjliggör scentillfällen för unga musiker. Föreningen bedöms utöka och 

utveckla sin verksamhet årligen. Föreningen får ett ökat bidrag från 40 tkr 

(2019) till 50 tkr (2020).   

Dannike Hembygdsförening 

Dannike hembygdsförening söker för andra året Årsbidrag. Föreningens 

verksamhet består bland annat av berättarkvällar, vandringar med historiskt 

tema samt skötsel av hembygdsgård och torpinventering i området. Föreningen 

beviljas 5 tkr för verksamhetsåret 2020.  

De Sju Häradernas kulturhistoriska förening 

Föreningen bedöms göra en viktig kulturhistorisk gärning i nära samarbete med 

Borås museum. Föreningen bedriver en bred verksamhet med flertalet 

utvecklingsprojekt för Ramnaparken i samarbete med övriga aktörer där. 

Föreningen uppmanas att undersöka möjligheterna att söka andra bidrag för de 

investeringsprojekt som planeras där och beviljas samma bidrag som 

föregående år, 80 tkr (2020).   

Fristads Hembygdsförening 

Föreningen bedöms bedriva en omfattande hembygdsverksamhet både 

pedagogiskt och socialt fokus. Föreningen beviljas ett utökat bidrag från 6 tkr 

(2019) till 10 tkr (2020).  

Fristads orkesterförening 

Föreningens verksamhet bedöms vara av stabil och god kvalitet, samt utveckla 

verksamheten årligen. Verksamheten består bland annat av uppsökande 

konserter på äldreboenden. Föreningen beviljas ett utökat bidrag från 8 tkr 

(2019) till 10 tkr (2020).  
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Gingri hembygdsförening 

Gingri hembygdsförening bedriver hembygdsverksamhet kring två stugor i 

Gingri by med flertalet sammankomster under året. Föreningen beviljas ett 

bidrag på 5 tkr för verksamhetsåret 2020.  

Hembygdsföreningen Borgstenas Framtid 

Föreningen har under 2019 beviljats en projektbidrag på 10 tkr för en 

bokutgivning och beviljas för verksamhetsåret 2020 5 tkr.  

Hembygdsföreningen Westergyllen 

Föreningens bedriver hembygdsverksamhet som bedöms främst kretsa kring 

det årliga stora midsommarfirandet i Ramnaparken som är högt uppskattat av 

både besökare och av Kulturnämnden. Arrangemanget lockar många besökare 

och bedöms främja breda samarbeten i Borås Stad, men föreningens 

verksamhet är i övrigt svårbedömd. Föreningen får ett reducerat bidrag från 15 

tkr (2019) till 10 tkr (2020).  

Hemgården  

Föreningen Hemgården bedöms vara ett högst betydande inslag i Borås Stads 

kulturliv. Föreningen tillhandahåller en bred flora av aktiviteter under samma 

tak men ingår även i, och möjliggör, breda samarbeten i Borås kulturliv. 

Ekonomin för personalkostnader är begränsad då intäkter bland annat från 

Arbetsförmedlingen har minskat. Flera tjänster i verksamheten har dragits in 

eller avslutats sedan 2017 och föreningen ansöker om utökat anslag från 

Kulturnämnden för att bibehålla verksamhetens utbud. Föreningens anslag 

utökades till 900 tkr 2018 och bibehålls på denna nivå även 2020.  

Jazz och Bluesföreningen Cookin´ 

Föreningen har en stabil och välbesökt verksamhet av hög kvalitet som bedöms 

utvecklas årligen. Verksamhetskostnaderna ökar och föreningen får ett ökat 

stöd från 70 tkr (2019) till 75 tkr (2020).  

Kammarmusiken i Borås 
Föreningens verksamhet bedöms utgöra ett viktigt inslag av hög kvalitet i Borås 
kulturliv. Föreningen bedöms utveckla sitt arbete kontinuerligt, bland annat 
genom nya samarbeten och programläggning. Föreningen söker och bibehåller 
sitt bidrag på 70 tkr (2020).   
 
Kinnarumma Hembygdsförening 

Föreningen bedriver hembygdsfrämjande verksamhet samt har hand om 

boulebanor och studiecirklar. Föreningens verksamhet vänder sig även till 

skolbarn och barnfamiljer. Föreningen beviljas ett utökat bidrag från 7 tkr 

(2019) till 9 tkr (2020).   

Ny Musik 

Föreningen bedöms vara ett unikt inslag som tillgängliggör ett smalt program av 

hög kvalitet i stadens kulturliv. Föreningen söker och bibehåller sitt bidrag från 

tidigare år, 75 tkr (2020). 
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Rångedala Hembygdsförening 

Rångedala Hembygdsförening bedöms bedriva hembygdsverksamhet med ett 

rikt målgruppsarbete och beviljas 8 tkr för verksamhetsåret 2020.  

Seglora hembygdsförening 

Seglora hembygdsförening bedriver hembygdsverksamhet och arrangerar bland 

annat ett välbesökt midsommarfirande. Föreningen beviljas ett bidrag på 8 tkr 

för verksamhetsåret 2020.   

Toarps Hembygdsförening 

Föreningen bedriver hembygdsverksamhet genom att exempelvis förvalta 

flertalet byggnader och genomföra torpvandringar. Föreningen ett utökat bidrag 

från 7 tkr (2019) till 10 tkr (2020).  

Ålgården 

Föreningen bedöms utgöra ett viktigt inslag i Borås kultur- och konstliv. 

Föreningen, som även har ett regionalt uppdrag, tillgängliggör verkstäder och 

utställningslokaler för konstnärer och arrangörer samt bedriver 

residensverksamhet. Utöver detta bedöms föreningen även ha en betydande 

publik verksamhet. Föreningen beviljas ett utökat bidrag från föregående år, 

från 430 tkr (2019) till 440 tkr (2020).  

Beslutsunderlag 

1. Ansökningar om Årsbidrag 

2. Fördelning av Föreningsbidrag 2020 

3. Regler för Kulturbidrag                                 

Samverkan 

FSG 2020-01-21 

Beslutet expedieras till 

1. Sökande kulturföreningar 

2. Fritids- och folkhälsoförvaltningen  

3. Stadsledningskansliet, Kvalitet och utveckling 

 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 

 



Föreningsbidrag 2020

Kulturförvaltningen Verksamhet 48800

Akt. 2018 2019 2020

7141 Årsbidrag Söker Förslag Beslut Söker Förslag Beslut Söker Förslag Beslut

Albansk kulturcenter Migjeni 43 0 0 100 0 0 77 0

Borås Fotoklubb 60 40 40 60 20 20 60 15

Borås Orkesterförening 1 275 800 800 1 300 700 800 800 800

Borås Släktforskare 50 20 20 80 70 60 50 25

BOSK 80 40 40 40 40 40 40 40

Bstreet 130 70 70 130 90 80 100 75

Bredareds hembygdsförening 32 15 15 40 20 20 33 20

Club Jazz Intime 70 35 35 70 40 40 70 50

Dannike Hembygdsförening 10 0 0 10 5

De Sju häradernas kulturhistoriska 393 70 70 445 90 80 394 80

Fristads hembygdsförening 10 6 6 15 6 6 12 10

Fristads orkesterförening 8 8 8 10 8 8 10 10

Gingri hembygdsförening 45 5 5 5 5 5 5 5

HBF Borgstenas framtid 20 7 7 0 0 0 10 5

HBF Westergyllen 40 0 15 40 10

Jazz och Bluesför. Cookin´ 70 65 65 70 70 70 75 75

Kammarmusiken i Borås 70 70 70 75 75 70 70 70

Kinnarumma hembygdsförening 10 7 7 10 10 7 10 9

Ljushults hembygdsförening 5 5 5 7 5 5 8 0

Ny Musik 75 70 70 75 75 75 75 75

Rångedala Hembygdsförening 10 0 0 10 8

Seglora hembygdsförening 15 5 5 0 0 0 10 8

Toarps hembygdsförening 20 7 7 20 7 7 20 10

Ålgården 430 430 430 450 430 430 450 440

7144 Åhaga 500 500 500 500 500 500 500 500 500

7119 Kulturstipendier 45 45 45 45 45 45 45 45 45

7118 En snabb slant 60 60 60 60 60 60 60 60 60

7142 Arrangemang/Projektbidrag 280 240 240 280 280 280 280 280 280

Hemgården verksamhetsbidrag 1 413 900 900 1 125 900 900 1 200 900

Hyreskostnader Hemgården hyra 454 454 454 376 376 376 374 374 374

I15:s Vänner, regementet 230 230 230 293 293 293 293 293 293

Flaménska gården 40 40 40 70 70 70 70 70 70

Fastigheten Solbacken 330 330 330 302 302 302 296 296 296

Biblioteksmuseet 293 293 293 399 399 399 304 304 304

Summa bidrag 6 513 4 867 4 867 6 411 4 985 5 062 5 861 4 967 2 222

Nämndbidrag 4 924 4 924 4 924 4 957 4 957 4 957 4 967 4 967 4 967

Differens -894 0 2 745



Bilaga: Regler för bidrag till kulturverksamhet 2019 

Regler för bidrag till kulturverksamhet 
Det kulturpolitiska programmet i Borås Stad beskriver att kulturens verksamheter ska 
vara tillgängliga, ha ett brett utbud, sträva efter ett vidgat deltagande och utvecklas i 
tiden. Programmet har sin utgångspunkt i Vision 2025. 

De bidrag som kan sökas hos Kulturnämnden är: 

 Årsbidrag 
 Arrangemangs- /projektbidrag 
 En snabb slant 
 Kulturstipendier 

Kulturnämnden vill med sina bidrag: främja allas möjligheter till kulturupplevelser, 
bildning och till att utveckla sina skapande förmågor och då särskilt: 

1) uppmärksamma barn och unga, särskilt 7-16 år 
2) främja integration och samverkan 
3) beakta tillgänglighetsperspektiv 
4) främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas 

Kulturnämnden vill med sitt stipendium: ge möjlighet till vidareutbildning och fria 
studier inom olika konstnärliga och vetenskapliga områden.  

Studieförbunden  
Kulturnämnden följer Västra Götalands Bildningsförbunds rekommendation för 
beräkning av studieförbundens kommunala anslag. Västra Götalands 
Bildningsförbund  

Kulturnämnden beviljar inte bidrag till 

 partipolitisk verksamhet 
 andra kommunala förvaltningar 
 ekonomiska föreningar 
 elevorganisationer 
 fackförbund 
 föräldraföreningar 
 hyresgästföreningar 
 villaföreningar 
 verksamhet som inte är offentlig 
 välgörenhet 
 försäljning av mat och dryck 

Allmänna regler för föreningslivet 

För att en förening ska få stöd från Kulturnämnden, måste den uppfylla vissa krav: 

 vara registrerad i Borås Stad 
 bedriva ideell kulturverksamhet 
 vara uppbyggd enligt demokratiska principer och vara öppen för alla 
 låta jämställdhet genomsyra såväl organisation som verksamhet 

https://www.boras.se/upplevaochgora/kulturochnoje/kulturbidragochstipendium/arsbidrag.4.3cc917c815870110c12a1bda.html
https://www.boras.se/upplevaochgora/kulturochnoje/kulturbidragochstipendium/projektocharrangemangsbidrag.4.3cc917c815870110c12a1d87.html
https://www.boras.se/upplevaochgora/kulturochnoje/kulturbidragochstipendium/ensnabbslantkulturbidragforunga.4.3cc917c815870110c12a1bf7.html
https://www.boras.se/upplevaochgora/kulturochnoje/kulturbidragochstipendium/kulturstipendium.4.3cc917c815870110c12a1d66.html
http://www.vgb.nu/
http://www.vgb.nu/
http://www.vgb.nu/


Bilaga: Regler för bidrag till kulturverksamhet 2019 

 ha godkända stadgar och ansvarig styrelse bestående av minst ordförande, 
kassör och sekreterare 

 hålla årsmöte där revisorer utses och verksamhetsberättelse, resultat- och 
balansräkning, budget- och verksamhetsplan samt revisionsberättelse 
godkänns 

 ha ett plus- eller bankgiro och ett organisationsnummer 
 verka i en drogfri miljö då verksamheten riktas till barn och unga 

Regler för privatpersoner 

En snabb slant och Projekt-/arrangemangsbidrag kan även sökas av enskilda 
personer. För enskilda personer gäller att de ska vara skrivna i Borås Stad för att 
kunna ansöka om bidrag. Se respektive bidragsform för övriga regler. 

 

Årsbidrag 
Årsbidrag ges till aktiviteter som genomförs löpande under en längre period. Stödet 
ska möjliggöra viktiga föreningsaktiviteter som är värdefulla för det totala 
kulturutbudet i Borås Stad. 

Den person i föreningen som ansvarar för ansökan loggar in med sin E-legitimation 
och skickar in ansökan för föreningens räkning. Länken finns nedan under rubriken 
Självservice. 

Ansökan för verksamhetsåret 2020 ska vara Kulturnämnden tillhanda senast 
den 30 november 2019. 

Allmänna regler för föreningslivet 
För att en förening ska få stöd från Kulturnämnden, måste den uppfylla vissa krav. 
Föreningen ska: 

 vara registrerad i Borås Stad och bedriva ideell kulturverksamhet 
 vara uppbyggd enligt demokratiska principer och vara öppen för alla 
 låta jämställdhet genomsyra såväl organisation som verksamhet 
 ha godkända stadgar och ansvarig styrelse bestående av minst ordförande, 

kassör och sekreterare 
 hålla årsmöte där revisorer utses och verksamhetsberättelse, resultat- och 

balansräkning, budget- och verksamhetsplan samt revisionsberättelse 
godkänns 

 ha ett plus- eller bankgiro och ett organisationsnummer 
 verka i en drogfri miljö då verksamheten riktas till barn och unga 

Föreningsuppgifter 
Vid förstagångsansökan samt vid stadgeändring skall föreningen lämna ett exemplar 
av gällande stadgar till Kulturkontoret. 
Kulturkontoret har rätt att ta del av föreningens räkenskaper, protokoll och övriga 
handlingar som är nödvändiga för att får en uppfattning om föreningens ekonomi, 
verksamhet och skötsel. 



Bilaga: Regler för bidrag till kulturverksamhet 2019 

Årsbidrag kan beviljas om verksamheten uppfyller någon eller 
några av kriterierna nedan: 

 är av särskild betydelse för Borås Stads kulturliv och/eller samhällsutveckling 
 utgår från fokus på barn och unga 
 eftersträvar att nå nya målgrupper 
 utvecklar konstnärlig kvalitet och förnyelse 
 verkar för möten och sammankoppling som främjar demokrati, jämställdhet, 

förståelse och tolerans 
 främjar breda samarbeten inom kulturen 
 stärker internationellt konstnärligt samarbete och programutbyte 
 är öppet för allmänheten 

Bedömningsgrunder 
Bedömningsgrunderna beskriver vad som värderas vid beredning av ansökan om 
ekonomiskt stöd. Det som värderas är: 

 kvalitet 
 målgruppsarbete 
 publik räckvidd 
 delaktighet 
 tillgänglighet 
 jämställdhet 
 mångfald 
 ekonomi och andra resurser 

Ansökan ska beskriva hur och i vilken utsträckning verksamheten planeras 
inom respektive bedömningsgrund. Nedan ges en kortfattad beskrivning av vad 
respektive bedömningsgrund omfattar: 

 Kvalitet: Verksamhetens kvalitet bedöms av Kulturnämnden. Det bedöms vilka 
kompetenser, erfarenheter, ambitioner och metoder som involveras i 
genomförande. Även det långsiktiga värdet bedöms. 

 Målgruppsarbete & publik räckvidd: Här bedöms vilka publikgrupper som 
verksamheten avser att nå och hur sökanden planerar att nå dessa. Här 
bedöms även möjligheter att nå en stor och bred, eller nischad och smal 
publik. Kulturnämnden bedömer om valet av uttryck, format och plats har 
möjlighet att föra fram de ambitioner som verksamheten omfattar. Ansökan 
bör innehålla specifikationer om till exempel ålder, genus och geografisk 
spridning. 

 Delaktighet: Hur publik, medborgare, föreningsmedlemmar, organisationer och 
lokalsamhälle involveras i verksamheten genom exempelvis samarbeten, 
referensgrupper eller kommunikation genom olika medier (hemsida med 
mera). 

 Jämställdhet och flerkulturellt perspektiv: Här bedöms hur sökanden arbetar 
och planerar att arbeta med jämställdhet och flerkulturellt perspektiv. Bland 
annat värderas hur arrangemanget/projektet ökar mångfalden och hur nya 
målgrupper eftersträvas. 



Bilaga: Regler för bidrag till kulturverksamhet 2019 

 Ekonomi och andra resurser: Här bedöms i vilken utsträckning de samlade 
resurserna har tillräcklig förmåga att svara upp mot de publika ambitioner som 
sökanden har med verksamheten. 

Kravnivåer 
Det sökta beloppet styr vilken kravnivå verksamheten behöver uppnå. Det innebär att 
ansökningar om stora belopp också möter högt ställda krav när det gäller såväl 
kvalitet, målgruppsarbete, samarbeten, ekonomi och tillgänglighet. 

Formella kriterier för årsbidrag 

 Ansökan görs via E-tjänst som finns på Borås Stads hemsida. 
 Förvaltningen har rätt att begära revision av verksamhetens ekonomi 
 Om verksamhet som beviljats stöd skjuts upp eller förändras ska förvaltningen 

omedelbart meddelas 
 Om beviljat stöd inte används ska stödet återbetalas 
 Lagar och förordningar ska följas 
 I informationsmaterial ska det tydligt framgå att Kulturnämnden stöder 

verksamheten  

Ansökan 
Ansökan lämnas via E-tjänst. Ansökan ska vara Kulturnämnden tillhanda senast 30 
november året innan ansökan avser. Till ansökan bifogas: 

 Revisionsberättelse 
 Årsberättelse 
 Ekonomisk sammanställning från föregående år 

Beslut 
Beslut om årsbidrag fattas av Kulturnämnden i januari, därefter betalas beviljat bidrag 
ut. 
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Kommentar till sammanställning av Projekt-

/arrangemansbidrag samt En snabb slant 2019 

För verksamhetsåret 2019 noteras ett ökat antal ansökningar till Projekt-

/arrangemangsbidrag. Redan under sensommaren hade budgettaket nåtts för 

bidragsformen på grund av ett flertal större ansökningar. Kulturnämnden 

beslutade då att ändå behandla ansökningar som därefter inkom, vilket förklarar 

att budgeten för Projekt-/arrangemansbidrag överskridits med nära 100 tkr. 

Dock belastar drygt 40 av dessa 100 tkr inte verksamhetsåret 2019, utan tillhör 

projekt som redovisas och får sitt bidrag utbetalt under 2020. Ytterligare 

omkring 11 tkr är beviljade medel som inte betalas ut på grund av utebliven 

redovisning.  

Det finns ett stort behov av denna bidragsform i Borås, och 

ansökningsmängden har under året varit stor både i antal och i äskanden. 

Ansökningsmängden varierar under olika år, men generellt bör budgeten för 

detta bidrag utökas för att stimulera initiativ från arrangörer och föreningar som 

gör en viktig insats för Borås kulturliv.  

Budget för En snabb slant visar ett överskott på närmare 10 kr, men detta bör 

inte tolkas som att behovet för denna bidragsform har minskat. Snarare har 

intresset ökat för En snabb slant, men tyvärr passar inte alltid bidragsformen till 

de önskade projekten. Vanligast är att projekten ska genomföras på annan ort 

än Borås eller att projektet inte bedöms vara publikt nog.  

Emma Gerdien 

kultursekreterare unga och kulturbidrag 

  

 



Ansökningar Projekt-/Arrangemangsbidrag 2019

Sökt Beslut Beslut KN Delagation Beslut Red.

Inkom Arrangör Projekt Tidpunkt belopp förslag datum vecka Red Utbet

2018-10-04 Balans Borås/Sjuhärad Teatral musikföreläsning 2018-02-05 6000 6000 5000 X 2018-10-04 v.12 2019-02-21 2019-02-22

2018-10-04 Kulturföreningen Människo-omsorgen "Omvända perspektiv" 2018-11-18, 24, 25 10000 6000 6000 X 2018-10-23 v.2 2019 ej red ej utb

2019

2018-11-27 Hembygdsföreningen Borgstenas framtid Bok om Borgstena vår 2019 60000 10000 10000 X 2019-01-28 2020 red 2020 

2019-01-08 Dimvandrarna Projekt Midgård 2019-08-15 20000 15000 15000 X 2019-01-24 v 39 2019-09-17 2019-09-18

2019-01-08 Tjejjouren Magnolia/Kvinnojouren i Borås Feministisk afton 2019-03-08 5750 4000 2000 X 2019-02-05 v 16 2019-04-29 2019-05-08

2019-01-24 MKF Safir Kulturer i möte 2019-03-08 50000 20000 20000 X 2019-02-25 v 16 2019-03-22 2019-03-22

2019-02-08 Boråslyrikerna Medverkan vid Hemgårdens Bokmässa 2019 2019-02-23 500 0 0 X 2019-02-21

2019-02-15 Albansk kulturförening Migjeni Sofra Poetike Borås 2019 2019-03-30 24000 20000 20000 X 2019-03-25 v 19 2019-04-26 2019-04-29

2019-02-15 Rångedala Hembygdsförening Föreläsning, Ann-Britt Boman 2019-03-21 1000 1000 1000 X 2019-02-21 v 18 ej red ej  utb

2019-02-26 Vida Världen kören Musik- och matfest på Borås Folkhögskola 2019-06-01 37000 30000 30000 X 2019-02-25 v 27 2019-06-12 2019-06-13

2019-03-01 Privatperson Residens, Into The White från 2019-08-01 165087 0 0 X 2019-03-25

2019-03-05 EFS Missionsförening Borås Ekhagen Live - En midsommarfestival 2019-06-21 65000 50000 50000 X 2019-04-23 v 31 2019-07-17 2019-07-17

2019-03-12 Valvet Valvet 2019 2019-06-14 12000 10000 10000 X 2019-05-09 v 30 2019-07-16 2019-07-16

2019-03-15 Kulturföreningen Tåget Sommar- och Höstspel  från 2019-06-01 50000 50000 50000 X 2019-03-25 2020 red 2020 belast 2019

2019-03-19 Swedish African Gospel Music 4th Ed of Swedish African Gospel Music 2019-09-11 84000 30000 30000 X 2019-03-21 v 52 2019-12-25 2020-01-07

2019-03-21 Vida Världen kören Konsert, Norrby Kulturfestival 2019-05-04 3000 3000 3000 X 2019-03-26 v 24 2019-05-07 2019-05-09

2019-04-24 Privatperson Zumba Fitness Party 2019-06-29 19000 0 0 X

2019-04-30 Borås Spelmanslag Spelmansstämma 2019-08-17 16000 8000 8000 X 2019-05-21 v 39 2019-09-06 2019-09-12

2019-05-08 Kören Women Men Jubileumskonsert 2019-10-12 10000 0 0 X 2019-05-30

2019-05-27 Privatperson Utomhusbio 2019-08-16 20-30000 0 X 2019-08-26 v 39 ej red ej utb

2019-06-04 Kurdiska kultur och mediaföreningen Kurdisk Albansk Filmfestival 2019-09-06 58000 0 0 X 2019-08-28

2019-07-02 Suhaib Alshhab Rami Yaassoub & Band på Brygghuset 2019-07-04 7000 0 0 X 2019-07-04

2019-07-04 Konstliv Sjuhärad Konstrundan i Sjuhärad 2019-10-04 20000 5000 4000 X 2019-07-15 v 46 2019-11-21 2019-11-26

2019-07-16 Helprojectfoundation  AFRO SPOTFASHGALAN 2019-09-07 20-40000 0 10000 X 2019-08-26 v 43 2019-10-21 2019-10-21

2019-07-22 Privatperson 30 stadsdelar i Borås - bokutgivning 2019 50000 10000 10000 X 2019-09-26 2020 red 2020 utb 2020

2019-09-07 Somali FF Somali FF årligt kulturevent 2019-11-02 10000 6000 6000 X 2019-09-13 v 50 ej red ej utb

2019-09-24 Jugo-Klubben 50-årsjubileum 2019-11-30 17000 8000 8000 X 2019-10-01 v 45 2019-12-16 2019-12-20

2019-09-25 Privatperson Drums and Strings in Resonance 2019-11-13 8000 8000 8000 X 2019-10-01 v 52 2019-11-22 2019-11-26

2019-09-25 Privatperson Tango i höst 2019-11-10 11500 11500 11500 X 2019-10-01 v 52 2019-11-22 2019-11-26

2019-10-03 Privatperson Into The White 2019-11-30 20555 20000 20000 X 2019-11-25  v 54 2019-12-02 2019-12-09

2019-10-09 Vida Världen kören Vinterkonsert i Rydboholms Kyrka med kören Gaudium 2019-12-07 5000 5000 5000 X 2019-10-21 v 02 2019-12-15 2019-12-17

2020

2019-11-13 Dimvandrarna Projekt Midgård 2020  15000 15000 15000 X 2019-12-13

2019-11-14 Helprojectfoundation  Norrby Fotball Parken 40000 0 0 2019-12-13

2019-11-18 Swedish African Gospel Music Borås African Night of Jazz 2020-03-27 50000 25000 X v 19

2019-12-13 Borås Susukiförening Speldag 2020-01-25 3500 3500 3500 X v 10

2019-12-18 Kurdiska kultur och mediaföreningen Filmfestival 2020-09-11 X v 43

Redovisning/Utbetalning 2020 SUMMA SÖKTA BELOPP 937892
Godkänd SUMMA FÖRSLAG 368000
Avslagen SUMMA BEVILJAT 361000

263000

-98000 Varav 44,5 tkr betalas ut under 2020 och 13 tkr ej är redovisat i tid.

BUDGET

ÅTERSTÅR



Ansökningar, En snabb slant 2019

Sökt Beslut Beslut Red.

Inkom Person / Förening Projekt Tidpunkt belopp datum vecka Red Utbet

2018-12-19 Halib Hackers Halib Hackers Spelevent 2018-01-03 2 500 0 2019-01-14 v 7
2019-01-10 Privatperson GAP Oktagon LAN 2019-04-19 -21 7 000 4 000 2019-01-11 v 22 X 2019-01-16
2019-01-11 Privatperson Examenskollektion VT 2019 7 000 0 2019-01-14
2019-01-23 Privatperson Footsteps 2019-04-23 7 000 3 000 2019-01-28 v 23 X 2019-01-30
2019-01-24 MKF Safir Ungdomskväll 2019-02-01 6 500 5 500 2019-01-28 v 11 X 2019-01-28
2019-03-25 Halib Hackers Halib Hackers LAN 2019-04-16 -18 1 200 1 000 2019-03-26 v 22 X 2019-03-27
2019-03-25 Bäckängs Sällskaps Förening Pokerduk till Kulturveckan oklart 0
2019-05-29 MKF Safir Folkmusikafton 2019-06-07 7 000 4 000 2019-06-05 v 29 X 2019-06-05
2019-06-04 Privatperson Musikkväll på Göta 2019-09-10 7 000 7 000 2019-06-13 v 47 X 2019-09-04
2019-07-09 Privatperson Tengil 2019-08-24 - 28 7 000 0 2019-07-15
2019-08-25 Privatperson Konstutställning 2019-11-02 7 000 7 000 2019-08-27 v 52 X 2019-09-03
2019-09-03 Privatperson Avd 247 2019-2020 5 000 0 2019-09-13
2019-09-13 Privatperson Vernissage & Soupy Saturday 2019-10-05 2 500 0 2019-09-23
2019-09-13 Privatperson Vernissage. Konst och foto utställning 2019-10-05 4 500 2 000 2019-09-13 v 46 X 2019-10-01
2019-09-24 Privatperson Vernissage och Soupy Saturday 2019-10-05 4 500 4 000 2019-10-01 v 46 X 2019-10-01
2019-11-05 Privatperson LAN på Brygghuset 2020-01-03 7 000 6 000 2019-11-22 v 7 X 2019-12-09
2019-10-15 MKF Safir Hiphop-tävling 2019-10-19 5 000 5 000 2019-10-17 v 48 X 2019-10-21
2019-12-03 Privatperson GAP CHRISTMAZ LAN 2019-12-21 3 000 2 000 2019-12-09 v 5 2019-12-09

SUMMA SÖKT 90 700

SUMMA BEVILJAT 50 500

BUDGET 60 000

ÅTERSTÅR 9 500

ÅTERBETALAT 4 000
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Bidrag till studieförbunden 2020 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden föreslås ge Kulturförvaltningen i uppdrag att administrera 

utbetalningarna av 2020 års årsbidrag till studieförbunden enligt 

rekommendation från Folkbildningsrådet. Årsbidraget att fördelas till 

studieförbunden enligt Västra Götalands Bildningsförbunds fördelningsverktyg 

och uppgår 2020 till 3 000 tkr.        

Ärendet i sin helhet 

2020 års rekommendation för beräkning av studieförbundens  
kommunala anslag  
Folkbildningsrådet fastställde i december 2015 en ny fördelningsmodell för det 
statliga bidraget till studieförbundens verksamhet.  
Västra Götalands Bildningsförbund beslutade i juni 2017 att utarbeta en ny 
rekommendation för beräkning av kommunala anslag till de lokala 
studieförbundsavdelningarna i Västra Götaland.  
Den 12 september 2019 beslutade VGBs styrelse om oförändrad 
rekommendation för 2020.  
Styrelsen ser stora fördelar såväl för kommunerna som för studieförbunden att 
det kommunala bidragssystemet i så stor utsträckning som möjligt harmonierar 
med det statliga.  
Villkor för statens stöd till folkbildningen regleras i Förordningen (2015:218) 
om statsbidrag till folkbildningen. De fyra syftena med statens stöd till 
folkbildningen är att  
- stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin  

- bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin 
livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen  

- bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höga bildnings- och 
utbildningsnivån i samhället  

- bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet  
 
Rekommendation  
Studiecirklar och Annan folkbildningsverksamhet  
- unika deltagare  

- studietimmar  

- deltagare med funktionsnedsättning  
 
Kulturarrangemang  
- Antal kulturarrangemang  
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Anslagets fördelning mellan verksamhetsformerna  
70 % studiecirklar, (50 % deltagare och 50 % studietimmar)  
10 % annan folkbildningsverksamhet (50 % deltagare och 50 % studietimmar)  
20 % kulturarrangemang (antal kulturprogram)  
2020 års anslag beräknas på en genomsnittlig verksamhet under två år, med en 
eftersläpning på ett år. Dvs 2020 års anslag beräknas på snittet av verksamheten 
2017 och 2018. Denna formel används i alla tre verksamhetsformerna. 
 
Nya studieförbund i kommunerna  
För de studieförbund som är nytt i kommunen sker en infasning efter 
genomförd verksamhet efter samma principer som ovan. Infasningen sker 
under 2 år där man vid första utbetalningsåret erhåller 50 % av anslaget och 
andra utbetalningsåret 100 %. 
  
Inrapportering av verksamhet  
Studieförbunden rapporterar föregående års (2019) verksamhet till kommunen 
senast den 30 juni. Inrapporterad verksamhet ligger sedan till grund för 
nästkommande års utbetalning av kommunbidraget. Ex 2020 års bidrag 
beräknas på verksamheten för 2017 och 2018.  
 
Utbetalning av kommunanslaget  
Utbetalning av bidraget i sin helhet sker senast 31 januari. De kommuner som 
antar rekommendationen tillhandahåller Västra Götalands Bildningsförbunds 
fördelningsverktyg. 

Totalt uppgår anslaget till studieförbunden för 2020 till 3 500 tkr. 3 000 tkr är 

årsbidraget som fördelas enligt fördelningsverktyget och 500 tkr utgör medel 

för studieförbunden att söka för aktiviteter som främjar integration på 

mötesplatserna i Borås Stad. 

 

Av bilagan framgår hur bidraget fördelar sig på de olika studieförbunden. 

     

Beslutsunderlag 

1. Bidrag per studieförbund 2020, Kulturförvaltningen                             

Samverkan 

FSG 2020-01-21 

Beslutet expedieras till 

1. Kulturförvaltningen 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 

 



Kulturförvaltningen
Bidrag per studieförbund 2020 2019

(tkr) (tkr)

Bidrag Bidrag

Studieförbundet Vuxenskolan 521 572

Studiefrämjandet 457 462

ABF 484 460

Medborgarskolan 488 408

Folkuniversitetet 359 313

Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet 165 266

Sensus 243 220

Bilda 150 154

Kulturens  bildningsverksamhet 80 76

Ibn Rushd 53 69

Summa 3 000 3 000



 

 

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 357676 
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Datum 

2020-01-28 
Instans 

Kulturnämnden 
Dnr KUN 2019-00140 2.5.1.0 
 

  

 

Remiss- Förslag till utredning om minskning av 

engångsartiklar i Borås Stad  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden tillstyrker förslaget om utredningen gällande användning av 

engångsartiklar i Borås Stad. Att hitta områden där engångsartiklar används och 

ge förslag på hur användningen av dessa ska minska.        

Ärendet i sin helhet 

Tillverkningen av plast är energikrävande och påverkar klimatet på ett negativt 

sätt. Engångsförpackningar är en stor källa till nedskräpning då 

plastförpackningar bryts ner mycket långsamt samt att de utgör en fara för 

djurlivet.  

Kulturnämnden finner att förslaget om utredningen gällande användning av 

engångsartiklar i Borås Stad är välkommet. Att hitta områden där 

engångsartiklar används och ge förslag på hur användningen av dessa ska 

minska. 

Utredningen föreslår att Kommunfullmäktige formulerar målsättning för 

minskning av engångsartiklar och plast i Borås Stad. Det är ett viktigt styrmedel 

för att arbetet med detta ska bli av.   

Beslutsunderlag 

1. Förslag till utredning om minskning av engångsartiklar i Borås Stad                                

Samverkan 

FSG 2020-01-21 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, ks.diarium@boras.se 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 
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Datum 

2019-11-13 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00651 2.5.1.0 

  

 

 

Remiss: Utredning om engångsartiklar (Budgetuppdrag 

2018) 

 

Remissinstanser 

1. Arbetslivsnämnden 

2. Fritid- och folkhälsonämnden 

3. Förskolenämnden 

4. Grundskolenämnden 

5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

6. Indvid- och familjeomsorgsnämnden 

7. Kulturnämden 

8. Lokalförsörjningsnämnden 

9. Miljö- och konsumentnämnden 

10. Samhällsbyggnadsnämnden 

11. Servicenämnden 

12. Sociala omsorgsnämnden 

13. Stadsrevisionen 

14. Tekniska nämnden 

15. Valnämnden 

16. Vård- och äldrenämnden 

17. Överförmyndarnämnden 

18. AB Bostäder i Borås Stad AB Toarpshus 

19. AB Sanhultsbostäder 

20. Borås Djurpark AB 

21. Borås Elnät AB 

22. Borås Energi och Miljö AB 

23. Borås Lokaltrafik AB 
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24. Borås Parkering AB 

25. Borås Textile Fashioncenter/Akademiplatsen 

26. BoråsBorås TME AB 

27. Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 

28. Borås Stadshus AB 

29. Fristadbostäder AB 

30. Industribyggnader i Borås AB 

31. Inkubatorn i Borås AB 

32. Sjuhärads Samordningsförbund 

33. Södra Älvsborgs räddningsförbund 

34. Viskaforshem 

35. Elous 6 AB 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 2020-01-31. 

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

Ange diarienummer KS 2018-00651 och remissinstansens namn i ämnesraden 

på e-postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 

kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 

ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen. 

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. 

Johanna Thorén 
Handläggare 
033 357178



 

 

Johanna Thorén, 033-35 71 78 
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Förslag till utredning om minskning av engångsartiklar i Borås Stad 

Sammanfattning 
335 miljoner ton plast produceras årligen i världen och av detta är ungefär 40 
procent tillverkade för att användas bara en gång. Att tillverka plast är 
energikrävande och påverkar klimatet negativt. Det är en stor källa till 
nedskräpning och bidrar till spridning av mikroplaster och även kemikalier som 
tillsätts plasten och ger den dess egenskaper. I naturen bryts plast ned mycket 
långsamt och skadar många fåglar och däggdjur som fastnar i eller äter plasten. 
Omkring 150 miljoner ton plast flyter omkring i haven och plastmängderna 
under ytan ökar i snabb takt. Om inte nedskräpningen minskar beräknas det 
finnas mer plast än fisk i världshaven år 2050. Engångsartiklar av plast är det 
vanligaste skräpet i haven. 

 

Kommunfullmäktige beslutade i Budget 2018 att en utredning om att minska 
användningen av engångsartiklar ska genomföras av Kommunstyrelsen. Syftet 
med utredningen är att identifiera områden där engångsartiklar används och ge 
förslag på metoder för hur de kan minska.  

 

Engångsartiklar finns de flesta av kommunens verksamheter. Vissa åtgärder är 
enkla att genomföra och vissa projekt kräver en budget för att vara möjliga att 
genomföra. I många fall handlar det om beteendeförändringar och i vissa fall 
krävs praktiska förutsättningar för att skapa en förändring. Utredningen föreslår 
bland annat att Vård- och Äldreförvaltningen deltar i avfallsförebyggande 
projekt för att se över användning av engångsartiklar som plasthandskar, 
haklappar och draglakan. I kommunens cafeterior kan engångsmuggar plockas 
bort till förmån för flergångs. Koncerninköp kan ställa krav i upphandlingar på 
exempelvis minskad mängd emballage och förpackningar. 
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Förslag till utredning om minskning av engångsartiklar i Borås Stad 
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Förslag till utredning om minskning av engångsartiklar i Borås Stad 

1 Bakgrund 
335 miljoner ton plast produceras årligen i världen och av detta är ungefär 40 
procent tillverkade för att användas bara en gång. Att tillverka plast är 
energikrävande och påverkar klimatet negativt. Det är en stor källa till 
nedskräpning och bidrar till spridning av mikroplaster och även kemikalier som 
tillsätts plasten och ger den dess egenskaper. I naturen bryts plast ned mycket 
långsamt och skadar många fåglar och däggdjur som fastnar i eller äter plasten. 
Omkring 150 miljoner ton plast flyter omkring i haven och plastmängderna 
under ytan ökar i snabb takt. Om inte nedskräpningen minskar beräknas det 
finnas mer plast än fisk i världshaven år 2050. Engångsartiklar av plast är det 
vanligaste skräpet i haven. 
 
Plast är billigt och praktiskt att använda, vilket gör att det erbjuds 
engångsartiklar av plast överallt. Förändrade konsumtionsmönster i samhället 
har gjort att det äts och dricks på språng och förpackningar och plastartiklar 
används därför bara en kort stund. Affärsmodeller bygger många gånger på att 
det är billigare att ta med sig till exempel kaffet i en engångsmugg än att sitta 
kvar och dricka ur en återanvändbar mugg. För att vända denna utveckling 
krävs både medvetna konsumenter och producenter, samt styrmedel som 
samverkar genom hela kedjan från råvaruutvinning till produktion och 
konsumtion.  
 
I mars 2019 beslutade EU-parlamentet att förbjuda flera engångsartiklar i plast i 
syfte att minska nedskräpningen. Sedan 1 juni 2017 är verksamheter och aktörer 
i Sverige som tillhandahåller plastbärkassar skyldiga att informera sina kunder 
om plastens påverkan på miljön. Försäljningen har sedan dess minskat drastiskt, 
vilket visar att politiska styrmedel gör nytta. Under 2019 ska regeringen tillsätta 
en utredning för att utreda förbud mot onödiga plastartiklar. Detta ska leda till 
ny lagstiftning från 1 januari 2022 samt en avgift/skatt på engångsartiklar. 
Sverige ska dessutom vara pådrivare inom EU för utfasning av engångsplast. 
 
Under 2019 ska Boråsregionen påbörja arbetet med att ta fram en gemensam 
avfallsplan för Sjuhäradskommunerna och mycket av arbetet kommer fokusera 
på avfallsförebyggande åtgärder. 
 

2 Uppdrag och syfte 
I Budget 2018 gavs Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda minskning av 
engångsartiklar. Syftet med utredningen är att identifiera de områden där 
engångsartiklar används och ge förslag på metoder för hur de kan minska.  
 

3 Förslag till metoder, verktyg och projekt 
Kommunala styrdokument 
Utredningen föreslår att Kommunfullmäktige formulerar målsättning för 
minskning av engångsartiklar och plast i kommunen. Det är ett viktigt 
styrmedel för att nedan beskrivet arbete ska bli av. 
 
Ansvar: Kommunfullmäktige 
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Förslag till utredning om minskning av engångsartiklar i Borås Stad 

 
Cafeterior och lunchrestauranger 
På restauranger och caféer erbjuds många gånger engångsprodukter för att 
kunderna ska kunna ta mat och dryck med sig. Detta ger stora avfallsmängder 
för verksamheterna. Det är betydligt bättre för miljön att använda 
flergångsservis.  
 
Att dricka kaffe ur en porslinsmugg är bättre för miljön än att dricka ur en 
engångsmugg1. Tillverkningen av flergångsartiklar i glas eller porslin har större 
klimatpåverkan än tillverkning av motsvarande engångsartiklar i papper eller 
plast. Diskning av dricksglas och porslinsmuggar har lägre klimatpåverkan än 
vad tillverkningsprocessen för motsvarande engångsartiklar har. Efter ett visst 
antal användningscykler är därför den totala klimatpåverkan från användning av 
glas och porslinskoppar lägre än om engångsartiklar används. En porslinsmugg 
används i storleksordning ett par tusen gånger. Efter 60-70 användningar har 
den ”tjänat in” pappersmuggens miljöpåverkan. Är engångsmuggen av plast har 
porslinsmuggen lägre miljöpåverkan än engångsmuggen redan vid 16 
användningar.  
 
Utredningen föreslår att; 

- engångsmuggar i kommunens cafeterior tas bort 
- matgäster ska uppmuntras att ta med egen matlåda. Detta är enkelt om 

uppläggningen av mat sker ute i serveringen. Om uppläggning av mat 
sker inne i köket kan pantsystem för matlådor införas. Det innebär att 
gästen kan köpa en flergångsmatlåda som hen lämnar in i disken nästa 
gång hen kommer och köper mat och får med sig i ren låda. Detta för 
att uppfylla hygienkrav i livsmedelslagstiftningen.  

- automatiskt kvitton tas bort. Erbjud istället digitala kvitton. 
- inte förpacka smörgåsar och bakverk i engångsmaterial. Använd istället 

kupor som skydd över livsmedlen.  
- endast kranvatten ska serveras. Borås har ett fantastiskt kranvatten och 

därför bör inte flaskvatten serveras. 
- Borås Stad uppmuntrar även privata restauranger och caféer att erbjuda 

varm dryck i egen mugg och lunch i medhavd matlåda. Rabatt kan ges 
på detta. 

 
Ansvar: Servicenämnden och Miljö- och konsumentnämnden 
 
Avfallsförebyggande projekt inom kärnverksamheterna äldreomsorgen, 
förskola och skola 
Göteborg Stad har genomfört framgångsrika avfallsförebyggande projekt inom 
de flera områden där staden är verksam. Syftet med projekten har varit att 
minska avfallet och därmed påverkan på klimat och miljö. Genom att identifiera 
hur och var avfallet uppstår har kostnaderna för engångsartiklar, livsmedel och 
avfallshantering minskat. Engångsprodukter står för en stor del av det totala 
avfallet. Lokaler har börjat nyttjats effektivare och arbetsmiljön förbättrats som 
en positiv bieffekt av deras arbete. Kostnaderna för inköp och avfall minskade 
och mer resurser kunde läggas på kärnverksamheten. 
 
 
 

                                                      
1 Stockholms läns landsting 
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Förslag till utredning om minskning av engångsartiklar i Borås Stad 

Äldreomsorgen 
Inom ett pilotprojekt på ett äldreboende i Göteborgs Stad minskades 
matavfallet med 23 procent och restavfallet med 10 procent på ett halvår. Små, 
ofta enkla, åtgärder som handlade om produktval, inköp, logistik, förvaring och 
användning genomfördes. Exempel på vad pilotprojektet gjorde var att prova 
ut inkontinensskydden individuellt, byta ut engångsprodukterna draglakan, 
underlägg till rullstolar, haklappar och duschförkläden till flergångs. 
Användningen av engångshandskar sågs över och det onödiga användandet 
minskade. Livsmedel förvarades i flergångslådor.  
 
Att använda flergångslakan är tio gånger bättre för klimatet än att använda 
engångslakan. Då är klimatpåverkan från både tillverkning och tvätt under 
lakanens hela livslängd inräknad (IVL). Ett tvättbart flergångsdraglakan har en 
livslängd på ca 400 tvättar. Klimatpåverkan från tvätt och torkning är inte mer 
än fyra procent av den klimatpåverkan som uppstår vid tillverkningen av 
engångsdraglakan. 
 
Engångshandskar har en relativt hög klimatpåverkan och dessutom har 
rapporter visat att tillverkningen ofta sker i länder där mänskliga rättigheter 
kränks. Antalet handskar kan minska om personalen får ökad kunskap om 
handhygien, rengöring och handhavande. I Uppsala genomfördes hösten 2018 
en plasthandskdag i syfte att minska klimatpåverkan från plasthandskar och 
utbilda i korrekt användning av plasthandskar. Liknande kan göras i Borås. 
 
Utredningen föreslår att  

- Vård- och äldreförvaltning startar ett liknande avfallsförebyggande 
projekt i syfte att minska engångsprodukter som finns i verksamheten. 

- Inför flergångsmatlådor i hemtjänsten. Pantsystem på detta kan 
användas för att lådorna ska kunna diskas i de offentliga köken och 
hygienkrav ska säkerställas. 

 
Ansvar: Vård- och äldrenämnden 
 
Förskola, skola och kök 
Användningen av exempelvis engångshandskar, skoskydd och plastblöjor kan 
minska på förskolor. En överdriven rädsla för att sprida smitta eller bryta mot 
exempelvis hygien- och livsmedelsregler bidrar till en för stor förbrukning av 
engångsartiklar. Skoskydd är enkla att ta bort genom att införa en skogräns. 
Ställ eventuellt fram en bänk att sitta på där skorna tas av. 
 
Förskolor kan uppmuntra personal och föräldrar till en tidigare potträning för 
att minska användningen av blöjor. Dagens engångsblöjor är så effektiva att de 
känns torra på ytan trots att barnet har kissat. Av olika anledningar som 
tidsbrist, stress eller bekvämlighet använder barn blöja längre än vad som 
egentligen behövs. De flesta barn är mogna att börja potträna redan vid 18 
månader. Det bör främjas av förskolepersonalen genom exempelvis 
rutinpottning. Kommunen kan erbjuda stöd och utbildning i detta. Även 
tygblöjor skulle kunna uppmuntras.  
 
Utredningen förslår att 

- Utbilda förskolepersonal och kökspersonal i handhygien för rätt 
användning av engångshandskar 
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Förslag till utredning om minskning av engångsartiklar i Borås Stad 

- Lär barnen om handhygien och att undvika överanvändning av 
pappershanddukar 

- Inför skogräns eller se över städrutiner för minskad 
skoskyddsanvändning 

- Undvik slentrianmässiga byten av blöjor 
- Utbilda föräldrar och förskolepersonal i tidig potträning 

 
Ansvar: Förskolenämnden 
 
Vi håller rent 
Kampanjen Vi håller rent drivs av Håll Sverige Rent. 2018 deltog cirka 16 000 
personer i kampanjen bara i Borås. Genom att plocka skräp får elever och 
pedagoger lära sig om nedskräpning och avfallshantering. Mycket av det som 
slängs i naturen är onödiga engångsförpackningar.  
 
Som tack bjuds skolbarnen på Djurparksinträde en dag i samband med 
Kretsloppsveckan. I besöket ingår lunch där arrangörerna varje år kunnat göra 
förbättringar för att minska matsvinn och engångsförpackningar. Tidigare 
serverades mjölk i mindre förpackningar, men det ledde till ett stort mjölksvinn 
och nedskräpning. Nu tar barnen själva med muggar och engångsbestick har 
aldrig använts. Give-aways i form av inplastade reflexer och vattenflaskor i plast 
tagits bort. De första åren blev det mycket kött och mjölk över, så numera 
serveras vegetariska burgare och det säkras i större utsträckning att de anmälda 
verkligen kommer. Detta är ett gott exempel på hur kommunen arbetar för att 
minska både nedskräpning, engångsartiklar och matsvinn. 
 
Ansvar: Borås Rent och Snyggt 
 
Upphandling och inköp 
Offentlig upphandling är ett viktigt styrmedel för att minska mängden 
engångsartiklar inom staden. Utredningen har identifierat några exempel på 
upphandlingar med potential att minska engångsartiklar: 
 

- Sjukvårdsmaterial. Inom detta avtal finns väldigt många produkter som 
är engångs och dessutom gjorda av plast. Ett flertal projekt pågår runt 
om i landet som handlar om att dels byta ut den fossilbaserade plasten 
mot biobaserad och förnybar, men också om att identifiera hur 
användningen av produkter inom sjukvården ser ut för att kunna 
minska användningen. Plasthandskar ska användas på rätt sätt. Region 
Skåne har genomfört en innovationsupphandling för att byta ut de 
fossilbaserade engångsförklädena mot biobaserad och har därmed 
minskat klimatpåverkan samt förbättrat design och kvalitet på 
förklädena. 

- Hygien- och städupphandling. Avtalet innehåller produkter som 
avfallspåsar, säckar, engångsservis, engångshandskar. Ställ krav på 
biobaserade material och ta bort onödiga produkter från avtalet. 

- Profilprodukter. Eftersom det är mycket marknadsföringsmaterial i 
detta är det viktigt att fundera över hur kommunen profilerar sig och 
inte delar ut onödiga engångsprodukter med en kort livslängd. Ätbara 
produkter som är etiketterade med Borås Stads logga, exempelvis 
Fairtrade choklad eller lokalproducerad honung, alternativt produkter 
som är tillverkade av återbrukat material från Återbruk är bra alternativ 
till engångsmuggar eller powerbanks.  
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Förslag till utredning om minskning av engångsartiklar i Borås Stad 

- Konferenser/mat. Ställ krav på att flergångsalternativ ska användas och 
att engångsförpackningar och engångsservis inte ska användas.  

- Ställ krav på minskad mängd emballage eller returnerbar emballage vid 
varuupphandling 

- Livsmedel. Ställ krav på att minska mängden onödigt 
förpackningsmaterial. 

- Kontorsmaterial. Se över vilka pennor, plastmappar, plastfickor och 
dokumentförvaring som upphandlas. I en kartläggning av 
plastprodukter som gjorts i Norrköping och Linköping konstaterades 
att hundratals olika varianter av pennor köptes in till kommunerna. 
Efter att upphandlingen gjordes om finns endast ett trettiotal 
pennvarianter på avtal. Ta bort engångspennor och efterfråga 
återvunnen plast i plastprodukter. 

 
Utöver identifierade upphandlingar är det viktigt att utbilda upphandlare och 
inköpare i cirkulär ekonomi och avfallsförebyggande upphandlingar. 
Avfallsförebyggande arbete i samband med upphandling handlar inte bara om 
upphandlingskrav utan minst lika mycket om de avvägningar som görs innan 
beslutet om att köpa en ny produkt fattas. Kan köpet undvikas eller minskas, 
kan produkten lånas eller hyras, kan funktionen snarare än produkten 
upphandlas?  
 
Ansvar: Kommunstyrelsen 
 
Evenemang 
Borås TME AB är en viktig aktör i staden för att möjliggöra konferenser och 
evenemang i staden. Genom ett aktivt miljöarbete kan de påverka arrangörerna 
att minska engångsartiklar och därmed mängden avfall som ett evenemang 
genererar. Miljöarbetet handlar inte bara om att skapa förutsättningar för 
återvinning av avfall som uppstår under evenemanget utan främst om att 
förebygga att det inte uppstår. Engångsmuggar och andra engångsförpackningar 
behöver bytas ut mot flergångs och flaskvatten bör inte delas ut eller serveras.  
 
Marknadsföringsmaterial bör tas fram så att det kan återanvändas. Rabatt kan 
ges till dem som har egen matlåda med sig. Använd inte sugrör och dela inte ut 
flyers. Eventuell marknadsföring kan ske i digitala kanaler. 
 
Utredningen förslår att Borås TME tillsammans med konferens- och 
evenemangsarrangörer ska arbeta för att bli engångsfria. 
 
Ansvar: Borås TME 
 
Kranmärk kommunen! 
Kranmärkt är en nationell hållbarhetsmärkning för verksamheter som väljer 
kranvatten framför flaskvatten. Det betyder att arbetsplatsen, möten och 
externa konferenser eller utbildningar är fria från flaskvatten. 
www.kranmarkt.se  
 
Ansvar: Kommunstyrelsen 
 
Kontor 
På kontoren används flera engångsprodukter. Utredningen föreslår  
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Förslag till utredning om minskning av engångsartiklar i Borås Stad 

- Ta bort vattendunkar som finns på en del kontor. Om personalen 
önskar kolsyrat vatten går det att installera en kolsyramaskin kopplad till 
vattensystemet. 

- Skriv ut dubbelsidigt och inför rutin på utskrift väntar. 
- Minska antalet soppåsar genom att plocka bort papperskorgar, 

alternativt tömningen av dem, i kontorsutrymmen från lokalvårdarnas 
uppdrag. Istället kan tjänstepersoner själva slänga sitt avfall i 
sorteringsmöbler i gemensamma utrymmen. Sorteringskärlen bör vara 
små, för då uppmanas de flesta att sortera rätt och kärlet hinner bli fullt 
innan det töms.  

- Ta bort vattenmuggarna på toaletterna för att minska onödig 
användning av plast som används en gång. 

 
Ansvar: Alla nämnder 
 
Tillsyn 
Livsmedelstillsyn kan informera verksamhetsutövare om de nya krav som ställs 
i producentansvarsförordningen om att endast använda förpackningar som är 
nödvändiga. De kan därmed uppmuntra restauranger och caféer hur de kan 
minska användningen av engångsartiklar. 
 
Livsmedelstillsyns uppgift är att se att näringsidkare hanterar livsmedel på ett 
säkert sätt. Tillsynen får dock inte bidra till en överdriven rädsla för 
smittspridning så att exempelvis plasthandsanvändandet blir onödigt stort.  
 
Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden 
 

4 Slutsatser och rekommendationer 
Utredningen föreslår att Kommunfullmäktige ska ge utpekade nämnder i 
uppdrag att införa de föreslagna åtgärderna för att minska den onödiga 
användningen av engångsartiklar. 

Johanna Thorén 
Hållbarhetsstrateg 

 

 

Referenser 
https://www.regeringen.se/4aeebe/contentassets/9286487f6ecb45e2a2de0f90
bfeea8e8/det-gar-om-vi-vill---forslag-till-en-hallbar-plastanvandning-sou-
201884 
 
https://klimatprotokollet.uppsala.se/inspiration-och-
samverkan/klimateffektiv-plastupphandling/  
 
https://www.avfallsverige.se/kunskapsbanken/rapporter/rapportera/?tx_news
_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_new
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Förslag till utredning om minskning av engångsartiklar i Borås Stad 

s_pi1%5Bnews%5D=1928&cHash=0ba397803cce86ff30d7d47fde7a92b7#ne
ws-single-report__tabs-filepage 
 
https://goteborg.se/wps/wcm/connect/e3d90162-ebd3-4858-afc5-
438e7290b04d/F%C3%B6rebygg+avfall+p%C3%A5+%C3%A4ldreboendet+
v%C3%A4gledning_190225.pdf?MOD=AJPERES 
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Genomlysning av Kulturskolans verksamheter - 

uppdrag till Kulturförvaltningen 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att ge Kulturförvaltningen i uppdrag att göra en 

genomlysning av Kulturskolans verksamhet för att komma tillrätta med befarat 

budgetunderskott under 2020. Dessutom ska förvaltningen ta fram 

kostnadsunderlag vad det innebär att avskaffa köerna till Kulturskolan, 

undervisning för ett antal vuxna samt en helt kostnadsfri Kulturskola.               

Sammanfattning  

Kulturskolans önskar göra en genomlysning av verksamheten för att komma 

tillrätta med befarat budgetunderskott. Helheten såsom personalbudget, 

befintlig verksamhet, såld verksamhet (uppdrag inom grund-/sär-/ och 

gymnasieskola), Kulår samt Fililaverksamhet kommer ses över.               

Ärendet i sin helhet 

Kulturskolans verksamhetsbudget var föregående år ansträngd vilket den även 

innevarande år förutses att bli. Detta beror på ej täckta kapitalkostnader i 

samband med inredning av Kulturskolans nya lokaler (920 tkr). Budgeten är 

därutöver även klen i förhållande till den personalstyrka som är nödvändig för 

den verksamhet som Kulturskolan bedriver i dagsläget. För att på såväl längre 

som kortare sikt komma tillrätta med Kulturskolans verksamhet i förhållande 

till beslutad budget önskar förvaltningen göra en genomlysning av 

verksamheten där man kommer att se över helheten såsom personalbudget, 

befintlig verksamhet, såld verksamhet (uppdrag inom grund-/sär-/ och 

gymnasieskola), Kulår samt Fililaverksamhet. Genomlysningen ska ske i 

samverkan med fackliga representanter. 

Kulturnämnden vill därutöver att förvaltningen tar fram ett underlag vilket 

tillskott i form av ekonomiska resurser som skulle krävas för att inte ha någon 

kö till Kulturskolan, kostnader för vad undervisning till ett antal vuxna skulle 

innebära samt kostnaden för att göra Kulturskolan helt kostnadsfri. 

Samverkan 

FSG 2020-01-21 
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Beslutet expedieras till 

1. Eva-Lotta Franzén, förvaltningschef Kulturförvaltningen  

2. Frida Uneback Malm, kulturskolechef, Kulturförvaltningen  

 

 

 

Sara Andersson  

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 
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Initiativärende, Borås Stad - värnar om och utvecklar 

kulturen   

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att utifrån utredningens resultat satsa på redan 

befintliga kanaler för att nå målgrupperna.        

Ärendet i sin helhet 

Ett initiativförslag har inkommit för att göra kulturen mer tillgänglig även 

utanför fasta öppettider där man själv kan välja vad man vill se och uppleva 

genom en app. 

Flertalet kommuner har någon form av app men de flesta hanterar synpunkts- 

och felanmälan. Det finns flera kommuner som har appar som hjälper till eller 

guidar genom slingor i omgivningarna och som fungerar både inomhus som 

utomhus. Ytterligare ett exempel är Framtid Fristad som har fyllt sin app med 

text, bild, ljud och frågor. I appen finns 14 offentliga konstverk som med olika 

uttryck och i olika material berikar Fristad konstnärligt. 

I initiativärendet föreslås följande:  

 Att kulturförvaltningen utreder möjligheten att för Borås Stad införa en 

app (t ex ”Tidsmaskinen”) för att på ett lämpligt sätt kunna göra 

rundvandringar i centrum av staden. 

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

Borås Stad 

 Att verka för att Kulturförvaltningen fortsatt ska ha uppdraget att 

vidmakthålla och utveckla denna metod, för att synliggöra och informera 

allmänheten i Borås Stad om de kulturella värden som är tillgängliga. 

Det finns både fördelar och nackdelar med att lansera en ny app som kan göra 

delar av kulturen mer tillgänglig i Borås. Fördelen med en uppdaterad och 

innehållsmässigt intressant app är att man själv avgör var och när man vill 

utforska ett område utan att vara beroende av guider eller öppettider. Det gör 

att man kan planera och lägga upp rutter eller förslag innan man är på plats, läsa 

på eller tipsa andra om att besöka Borås. 

Däremot kräver det mycket resurser främst under uppstart och innan lansering. 

För att appen ska vara relevant måste mycket tid läggas på att dels samla 

information och sedan sammanställa den i ett format som användaren lätt tar 
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till sig. Detta kräver engagemang av många olika aktörer, både inom 

Kulturförvaltningen men även med det lokala kulturlivet för att användaren ska 

kunna ta del av hela Borås Stad.  

Det innebär att den ska vara tillgänglig för olika kulturföreningar, museer och 

andra aktörer och att dessa ansvarar för sitt innehåll och uppdateringar. För att 

säkerställa att korrekt information publiceras och fortsätter att publiceras krävs 

resurser i dessa organisationer, annars riskerar det att bli en inaktuell 

information eller bristande innehåll vilket gör appen mindre intressant. När 

materialet väl är sammanställt ska det publiceras tillsammans med bilder, kartor 

och texter ska läsas in, resurser som i dagsläget inte finns avsatta.  

Inför en lansering behövs det marknadsföring och information om den nya 

appen som förhoppningsvis laddas ned och användas av många. Detta kräver 

både personella resurser och ekonomiska medel.  

Appen måste också underhållas innehållsmässigt för att kännas aktuell och 

relevant för användarna. Det ställer krav på alla aktörer att ha sin information 

uppdaterad. 

  

Ska en app införas i Borås Stad bör man avsätta resurser i form av personal 

som ska ansvara för kontakt med de som bidrar till innehåll, kvalitetssäkra 

innehållet, regelbundet uppdatera och marknadsföra appen. Dessutom behövs 

ekonomiska medel för att lansera och marknadsföra appen så att den når ut till 

olika målgrupper.      

Beslutsunderlag 

1. Initiativärende. Borås Stad - värnar om och utvecklar kulturen 2019-05-

06       

2. Bilaga till Intiativärende, Borås Stad – värnar om och utvecklar kulturen. 

Omvärldsbevakning appar                           

Samverkan 

FSG 2020-01-21 

Beslutet expedieras till 

1. 1. M och KD i Kulturnämnden 

2. Blocksekreterare, M och KD i Borås Stad  

3. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se 

 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 



 INITIATIVÄRENDE 
 2019-05-13  

 

 

Borås Stad – värnar om och utvecklar kulturen. 
 

Borås stad har under flera år utvecklats starkt, även inom kulturen, vilket har 

uppmärksammats - såväl internationellt som nationellt. 

På mode- och textilmässor världen över är Borås en välkänd stad, och ett gott 

rykte är grundmurat sedan decennier tillbaka.  

Välkänd är också Borås målmedvetna satsning på teater, konst, skulpturer och 

Street Art.  

Under hela året har vi även fasta guidningar till våra olika kulturetablissemang, 

och under vår, sommar och höst utökar vi med ett brett utbud av guidningar 

utomhus. Till dessa fordras det en stor stab av personal, och dessa måste 

genomföras vid fast angivna tider. 

Lunds Universitet har utvecklat en app (”Tidsmaskinen”), i vilken man kan lägga in 

egna rundvandringar digitalt. Den har även använts med stor framgång i ett 

flertal andra kommuner i Skåne, och har i dagarna införts i Fristad genom 

”Framtid Fristad” försorg. Ett förnämligt initiativ, som manar till efterföljd. 

I appen lyssnar man på information om de skulpturer och väggmålningar som 

ingår i just den rundvandringen som man har valt. Det kan bli fler rundvandringar   

om man delar upp området i olika delområden.  

En av fördelarna med appen är att intresserade själva kan välja tid och område 

för rundvandringen och att den kan användas hur många gånger som helst.  

En annan fördel är att man inte behöver vara beroende av någon guide. 

 

Kulturnämnden föreslås besluta:  

- Att kulturförvaltningen utreder möjligheten att för Borås Stad införa en 

app (t ex ”Tidsmaskinen”) för att på ett lämpligt sätt kunna göra 

rundvandringar i centrum av staden. 

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

Borås Stad, d v s att de delar av kommunen (bl a Fristad) som kan inordnas 

i samma app, samtidigt inordnas i lämplig form. 

- Att verka för att Kulturförvaltningen fortsatt ska ha uppdraget att 

vidmakthålla och utveckla denna metod, för att synliggöra och informera 

allmänheten i Borås Stad om de kulturella värden som är tillgängliga. 

 

För Moderaterna och Kristdemokraterna 

Lotta Löfgren Hjelm (M) 

Marie Jöreteg (M) 

Falco Güldenpfennig (KD) 



Bilaga till 

Initiativärende, Borås Stad - värnar om och utvecklar kulturen   

 

Omvärldsbevakning – Kommuner och företag med appar 

Vid kontakter med andra kommunerna som använder ”Tidsmaskinen” kan de inte svara på hur 

många som laddat ned appen eller hur den används. Det blir därför osäkert om hur bra den är och om 

det goda initiativet kring en app fungerat för dem den är avsedd för.  

Borås stad 
Välkommen till synpunkts- och felanmälan för Borås Stad. Denna app är ett verktyg som gör det 
möjligt för dig att påverka vår kommun genom att du snabbt och enkelt kan lämna synpunkter och 
anmäla fel och saker som behöver åtgärdas i vår offentliga miljö. 
 
Borås stad - Invasiva arter 
Borås stads projekt om invasiva arter. Med den här appen kan du rapportera in var du har sett en 
invasiv art. Läs mer om invasiva arter och om Borås stads projekt på www.boras.se/naturvård 
 
My Boras 
Borås stads egen app för ungdomar! Med MyBoras-appen kan du snabbt och enkelt få information 
om vad som händer i Borås! Du kan hitta alla olika mötesplatser och fritidsgårdar som finns i Borås, 
ta reda på vad de arrangerar och följa med i deras sociala medieflöde. Har du en idé eller ett projekt 
du vill förverkliga? Det kan du göra direkt i appen under knappen ”Din idé”. Hitta föreningar, 
kontaktinformation till olika hjälpcenter och var även med och påverka din stad! 
 
City of vänner 
Detta är en app framtagen av Borås City Samverkan AB för att göra livet lite enklare – och mycket 
roligare. I appen hittar du samlad information om medlemsförmåner, kontaktuppgifter, vad som 
händer, Borås Citys Presentkort, mm.  
 
Borås Zoo 

I appen kan du lära dig intressanta saker om djuren, se vart i parken du hittar dem eller se dagens 

händelser. Med hjälp av kartfunktionen ser du exakt vart du befinner dig och du får en bra överblick 

över hela parken. Det gör att du lättare kan planera och navigera under din dag hos oss. 

 

Andra kommuner (många har bara Ios och 9inte android) 

Helsingborg 

Appen guidar dig i staden, på utställningar, i parker och bland sevärdheter med ljud, bild och video. 

Appen Guide Helsingborg finns på flera av stadens stora besöksmål och listan fylls på hela tiden. Du 

kan också använda Guide Helsingborg hemifrån för att titta vad som händer, eller för att planera ditt 

besök. 

 

Göteborgs Stad 

Higab – stadsvandring - Med Higabs app kan du gå på historisk stadsvandring i kvarteren runt Gustaf 

Adolfs Torg, samt ta en kulturvandring längs med Avenyn. På så vis kan du göra egna stadsvandringar 

mellan några av Göteborgs mest spännande hus. 



Botaniska - Få förslag på trevliga och uppfriskande promenader genom Botaniska trädgården. Med 

appen kan du också välja att få notiser när olika event och aktiviteter stundar. Guiderna som finns att 

välja mellan är Botaniska runt, Hälsostigen eller Vandra i det vilda.   

 

Sölvesborg 

Varför inte passa på att lära känna kommunen lite bättre? Kommunen har tagit fram två olika 

guidningar och det har Blekinge museum också, som du kan gå när som helst eftersom du laddar ned 

dem direkt i mobilen. Gå en rundvandring, guidad av diskreta vibrationer, ljud eller tal till platser med 

historiska sevärdheter, utan att du behöver titta på skärmen. 

 

Ronneby kommun 

Arbetet har pågått sedan 2018. När man väl valt slinga kommer man till en karta där de intressanta 

platserna är markerade. Det finns bildspel, berättande texter och ljudspelare med berättarröst och 

ljudeffekter. De upplagda rutterna och de skrivna texterna är gjorda av en lokal guide och författare 

som även utgör berättarrösten.  

 

Örebro 

Med appen  får du nya möjligheter att upptäcka omgivningarna i Oset/Rynningeviken och Karlslund. 

Du kan till exempel lyssna på berättelser, se teckenspråksfilmer och titta på bilder med anknytning till 

områdena. Appen innehåller mycket data, därför kan det vara bra att du laddar ner den i förväg när du 

har tillgång till Wi-Fi. Ladda även ner data för den slinga du tänkt gå. 

 

Mariestad 

På G i Mariestad är en besöksguide som hjälper dig att hitta bland evenemang, shopping, boenden, 

mat & dryck, aktiviteter och sevärdheter i Mariestads kommun. Du hittar allt du behöver genom att 

filtrera på dina intressen eller vad som finns i din närhet. Spara enkelt ner dina favoriter. 

 

Stockholms stad 

Artworks -Hitta till gallerier, utställningar, vernissage och publik konst i din omnejd. Skapar du ett 

konto får du också uppdateringar från dina favoritgallerier och för dig som är intresserad att köpa 

konst går det även att hitta verk som är till salu och boka dem. 

Magiska platser - Guidas runt i Stockholm av några av våra bästa berättare som Jonas Gardell, Denise 

Rudberg och Dick Harrison. Magiska Platser är en audioguide som samlar spännande berättelser om 

allt från Stockholms blodbad till romantiska möten. 

Go Jauntly - en social promenad-app där du skapar och kurerar dina egna promenader, upptäcker nya 

sträckor att gå och delar med dig av dina upplevelser till vänner och familj på ett kul och visuellt sätt. 

Spotted by Locals - är lika mycket guide-app som det är ett community. Alla appens tips är skrivna 

och modererade av ortsbor som ger dig sina personliga favoriter.  

Guide U - En guide-app, helt tillägnad Gamla Stans spännande historia. Utforska de gamla husen och 

gatorna och lyssna på spännande berättelser om de personligheter som bott och vistats här. 

Appen är gratis att ladda ner, varje audioguide kostar dock 20 kronor att låsa upp. 

SL Konstguide - Stockholms tunnelbana kallas ofta för världens längsta konstutställning, och med all 

rätt. Med SL:s egna audioguide får du fördjupande kunskaper om 21 av de populäraste stationerna. 

Lär dig om konstverken, vad de representerar och om konstnärerna som gjort dem! 

 

Sunne 



Vem skulle inte vilja ha en egen guide...nu är det möjligt via din smartphone. Med hjälp av appen 

Sagolika Sunne kan besökare i Sunne finna nya, härliga platser och lära mer om dem. 

Tre guideturer är klara inför sommaren 2019. 

 

Företag 
Storyspot  

Ladda upp egna guider och historier – eller lyssna på andras kopplade till platsen du besöker.  

 

Onspotstory 

Engagera besökare med OnSpotStorys guide-app. Vår app används idag av över 800 besöksmål och 

plattformen är ledande i Sverige gällande funktionalitet, driftsäkerhet och användarvänlighet. 

 

Viatact 

Medeltidens Lund, första projektet med Viatacts nya teknikplattform. Projektet utfördes på uppdrag 

av Katedralskolan, Lund. 

 

Tidsmaskinen 

Tidsmaskinen tar dig på rundvandring i historien. Guidad av vibrationer, ljud eller tal kommer du till 

platser med spännande berättelser. Din tålmodiga virtuella turistguide berättar om sevärdheterna, och 

informationen kan stoppas, pausas och upprepas så många gånger du vill.  

 

Basetool (program som används av Borås TME) 

Ge era besökare en ännu bättre upplevelse när de besöker er destination nästa gång. Med Basetool 

Destination App har besökarna alltid nära till såväl information som inspiration och kan enkelt 

planera och få mest ut av sitt besök. 

 

Svenskt kulturarv 

Gå in på App Store eller Google Play och sök efter Svenskt Kulturarv. I appen kan du söka bland fler 

än 400 museer, utställningar & kulturella platser i hela Sverige! 
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SAMRÅD 

 Delegationsbeslut 
§ PL 2019-2452 
BN2017-862  

 
Inbjudan till samråd för detaljplan för Kristineberg, Gisseberget 
1 m.fl., Kristinebergs Centrum, Borås Stad  
 
Hej! 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad gör just nu en detaljplan, som finns ute på samråd. Du får den här 
inbjudan för att vi vill veta vad du tycker. Samrådstiden pågår 19 december–27 januari. Med hänsyn till julen 
har vi förlängt samrådstiden till fler veckor än vad som annars är normalt. 
 
Syfte och område 
Syftet är att ge möjlighet att förtäta och omvandla det befintliga Kristineberg 
centrum. Detta ska göras genom planläggning av flerbostadshus, 
centrumfunktioner, förskola och ett vård- och omsorgsboende. Därutöver ska 
detaljplanen också möjliggöra parkmark inom planområdet.  
 
Ta del av handlingarna 
Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga på vår webb: 
boras.se/detaljplan under ”Planer öppna för synpunkter”, och i Stadshuset på 
våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du kommer så att ansvarig 
handläggare kan ta emot dig. Handlingarna finns även på Kristinebergs 
bibliotek. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, skickar 
vi handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig! 
 
 
Samrådsmöte 
Vi kommer att ha ett samrådsmöte i form av öppet hus på Mötesplats Kristineberg, Kristinegränd 3, Borås, 14 
januari kl. 17.00–19.00. På mötet kommer representanter från kommunen att berätta om förslaget och svara på 
frågor.  
 
Har du synpunkter på detaljplanen? 
Skicka synpunkter/remissvar senast den 27 januari via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange  
planens diarienummer (BN2017-862), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill  
gärna ha synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem.  
Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80  
Borås. 
 
Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna 
synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella 
hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan 
granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.  
  
Kontaktuppgifter för mer information 
Planarkitekt Jacob Kastrup Haagensen, tel: 033-35 84 98, e-post: jacob.kastrup.haagensen@boras.se 
Plankonsult Saeed Ebrahimabadi , tel: 010 6153449, e-post: saeed.ebrahimabadi@ramboll.se 
Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tel: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se 
 
Hälsningar från 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2019-12-16  

mailto:jacob.kastrup.haagensen@boras.se
mailto:saeed.ebrahimabadi@ramboll.se
tel:033-358572
mailto:michaela.kleman@boras.se
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Sammanfattning
Planens huvudsyfte är att ge möjlighet att förtäta och
omvandla det befi ntliga Kristineberg centrum. Detta ska
göras genom planläggning av fl erbostadshus, centrumfunk-
tioner, förskola och ett vård- och omsorgsboende. Därutöver
ska detaljplanen också möjliggöra parkmark inom planområ-
det.
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1. Inledning
Planens syfte
Planens huvudsyfte är att ge möjlighet att förtäta och
omvandla det befi ntliga Kristineberg centrum. Detta ska
göras genom planläggning av fl erbostadshus, centrumfunk-
tioner, förskola och ett vård- och omsorgsboende (Våbo).
Därutöver ska detaljplanen också möjliggöra parkmark inom
planområdet.

Planområde
Området ligger i Kristinbergs centrum och avgränsas av Lars
Kaggsgatan mot nordöst och Kristinegränd mot norr. Plan-
området avgränsas av skogsmark mot söder. Marken omfattas
av fastigheterna Gisseberget 1, Gässlösa 5:71, Gerumsberget
1 och del av Gässlösa 5:1 varav Gisseberget 1 är i privat ägo.
Områdets yta är cirka 3,5 ha.

Gällande detaljplan
Gällande detaljplan för området är stadsplan P627 som
antogs 1974. Gällande plan tillåter handel och allmänt
ändamål.

Kommunala beslut
Kommunstyrelsen beslutade 2017-10-23 i beslut §508 att ge
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten
att ändra detaljplanen för Gisseberget 1 m.fl .

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-11-16 i beslut
§ SBN 2017-302 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i
uppdrag att upprätta detaljplan samt meddela sökande om
positivt planbesked.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-09-19 § 264 att
utöka uppdraget så att ett nytt vård- och omsorgboende
inryms i planarbetet.

Preliminär tidplan
Samråd  4 kvartalet 2019
Granskning 1 kvartalet 2020
Antagande 2 kvartalet 2020
Laga kraft 2 kvartalet 2020

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet. Byggstart
är beräknad till 4 kvartalet 2020.

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Kristineberg är, som namnet antyder, beläget uppe på ett
berg och bebyggt med båda lamellhus från miljonprogram-
mets tid samt radhus och villor, och har därutöver gott om
naturmark. Bebyggelsestrukturen norr om Lars Kaggsgatan
är karakteristisk för miljonprogrammet med avlånga trevå-
nings lamellhus i periferin och 7 stycken högre skivhus mitt
i området. Söder om Lars Kaggsgatan utgörs strukturen av
tätare bebyggelse som omfattas av radhus i två våningar.

Befi ntlig bebyggelse inom planområdet består aven
L-formad byggnad i en våning som huserar förskolan Kristi-
negåden samt en byggnad i 2-3 våningar med en långsträckt
del utmed Lars Kaggsgatan. I denna byggnad ligger
kommunal service såsom bibliotek och fritidsgård, samt en
träningslokal.

Ny bebyggelse
Planförslaget omfattar ett fl ertal funktioner och bebyggelse
såsom bostäder, centrumsfunktioner, förskola och vård- och
omsorgsboende.

Bostäder:
I planområdets nordöstra del inom fastigheten Gisseberget 1
föreslås bostäder i form av fl erbostadshus. Här föreslås även
centrumfunktioner för att ge möjligheter för verksamheter
såsom bibliotek, fritidsgård, butiker och restauranger. Före-
slagen byggnad är strukturerad runt en halvsluten upphöjd
gård. Parkeringbehovet tillgodoses av ett garage under gården
och byggnaden. Topografi n i detta område tillåter tillgång
till byggnaden från olika håll. Längs med Lars Kaggsgatan är
byggnaden reglerad med olika höjder vilket möjliggör varia-
tion i byggnadsvolymerna. Detta innebär ett våningsantal
mellan 4 och 7. Förslaget omfattar cirka 100 lägenheter.

Skola och vård- och omsorgsboende
Planen föreslår också byggnation av skola/förskola i plan-
områdets nordvästra och centrala delar. Här medges även ett
vård- och omsorgsboende (Våbo) och bostäder. Angöring till
skola/förskola och Våbo kommer att ske via Kristinegränd.
Planförslaget möjliggör även byggnation av bostäder i denna
del av området. Detta är för att öka fl exibiltet i planen.
Ambitionen är att bygga en förskola med sex avdelningar för
cirka 120 barn. Förskolegårdens areal kommer att bli cirka
3000 kvadratmeter.

Planbeskrivning
Detaljplan för Kristineberg, Gisseberget 1 m.fl . Borås Stad, upprättad den 21 oktober 2019
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Fastigheter som omfattas av planområdet. Planområdet markerat med streckad linje. (Underlagskarta: Lantmäteriet)

3D skiss över vad planen tillåter. Föreslagen bebyggelse för bostäder och centrumverksamheter syns till vänster och våbo och förskola till höger av bilden (Källa: Linghoff
Arkitektur och Ramboll)

Möjligt sätt att bygga området enligt förslaget
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Vy från Lars Kaggsgatan mot söder. Bebyggelsen inom planområdet syns på höger av bilden.

Vy från Lars Kaggsgatan mot nordväs. Bebyggelsen inom planområdet syns på vänster av bilden.

Stadsbild och gestaltning
Områdets stadsbild innehåller element av stadsbyggnad från
1960- och 70-tal, speciellt i bostadsområdet Kristineberg
norr om Lars Kaggsgatan. En rad av 7-vånings skivhus som
ligger på ett avstånd från gatan är ett synligt element från
denna period. Strax norr om gatan fi nns ett avlångt lågbyggt
garage. Därutöver fi nns en gång- och cykelbro som ansluter
Kristineberg till planområdet. Lars Kaggsgatan ger intryck
av en transportled. På norra sidan ligger garage och stora
markparkeringar. Det fi nns en gång- och cykelväg vid denna
sida. Längs med södra sidan av gatan fi nns ingen trottoar
utan körbanan ligger direkt intill en brant slänt bevuxen med
blandade trädarter.

Inom planområdet fi nns två byggnader idag. Strax söder
om Lars Kaggsgatan ligger ett 3-våningshus som huserar
ett gym i bottenvåningen mot gatan. I detta hus fi nns också

kommunala verksamheter som bibliotek och mötesplats
Kristineberg. Mellan huset och Lars Kaggsgatan fi nns en
markparkering (se bilden ovan).  Den andra byggnaden inom
planområdet är förskolan Kristineberg som utgörs av ett
1-våning L-format hus.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har planuppdrag på förtät-
ning av fastigheten Hunneberg längs med Lars Kaggsgatan.
Gatan har stor potential för att bli en stadsmässig gata genom
att t. ex. använda markparkeringarna på norra sidan av gatan
för exploatering. Skissen ovan visar ett exempel av exploa-
tering inom planområdet och längs med Lars Kaggsgatan.
Planerna för Hunneberget och Gisseberget ska ses som en
helhet som tillsammans förstärker Kristinebergs kopplingar
till omkringliggande stadsdelar.
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Vy från Lars Kaggsgatan mot nordväs med fotomontage på nya bebyggelsen inom planområdet.

Idéskiss om förtätning inom planområde och längs med Lars Kaggsgatan  ( av Richard Matsson, stadsarkitekt Borås Stad)

Vy från Lars Kaggsgatan mot söder med fotomontage på nya bebyggelsen inom planområdet.
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Planförslaget bidrar till att skapa en stadsmässing karaktär.
Detta görs genom uppförande av ny byggnad för bostäder
med centrumverksamhet i bottenvåningen. Gatan kan på
detta sätt bli mer attraktiv för gående/cyklister. Utformning
av bottenvåningen regleras med entréer mot gatan och minsta
andel fönsteryta vid fasaden längs med gatan.

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

Planområdet ligger längs med urbant stråk 11 (US11)
enligt översiktsplan 2018 (ÖP18). Detta urbana stråk går
mellan Druvefors, Kristineberg och Dammsvedjan. Mot
norr ansluter detta stråk till urbana stråket Stadskärnan-
Druverfors vilket är ett av de centrala urbana stråken. ÖP18
säger ätt förtätning i stråkets förlängning kan bidra till en
sammanhängande bebyggelse som kopplar Kristineberg och
Dammsvedjan till centrala staden. Kristinebergs centrum är
utpekat i ÖP:n för att ha potential för utveckling längs med
detta urbana stråk.

Historik och kulturmiljöer
Kristineberg är ett av de storskaliga bostadsområden som
byggdes under miljonprogrammet och stod färdigbyggt
1974.  Miljonprogrammet kännetecknas bl.a. med storskaligt
bostadsbyggande med punkthus och stora skivhus. I Borås
upphörde dock det storskaliga bostadsbyggandet praktiskt
taget i och med textilkrisen omkring 1974.  Bebyggelsestruk-
turen i Kristineberg präglas av den förändring med både
storskaliga skivhus samt täta småhus (Historien om Borås
stadsbebyggelse, 2009) .

Flerfamiljhusområdet på Kristineberg öster och norr om
Lars Kaggsgatan började byggas 1968. Den geometriska
uppbyggnaden, där man kan föreställa sig att den rationella
byggtekniken påverkat husplaceringarna, gårdsbildningarna
och även de vidsträckta parkeringsytorna, är typiska för
miljonprogrammet.

Söder om Lars Kaggsgatan uppfördes en mycket tät grupp-
bebyggelse med totalt 204 radhus 1974-75. Här planerades
ursprungligen fl erbostadshus, men som en konsekvens av den
förändrade efterfrågan som uppstod till följd av textilkrisen i
Borås byggdes istället småhus. De stora parkeringsytorna vid
infarterna till de båda områdena var avsedda att ge gårdarna

en säker och trygg miljö för de boende, särskilt för barnen.
Att de båda områdena utformas efter samma planideal är
tydligt.

Bostäder
Idag fi nns inga bostäder inom planområdet. Planförslaget
medger cirka 100 bostäder i from av fl erbostadshus, samt
cirka 90 lägenheter i vård- och omsorgboendet.

Arbetsplatser
Inom planområdet fi nns idag en förskola, bibliotek och
fritidsgård samt ett gym. Planförslaget medger att dessa
verksamheter kan vara kvar och tillåter även ett vård- och
omsorgsboende vilket innebär att fl er arbetsplatser skapas.

Offentlig service
I nuläget fi nns bibliotek, fritidsgård och förkola inom plan-
området. Planförslaget kommer att tillåta dessa verksamheter
inom området. Kristinebergskolan ligger ca 100 meter söder
om planområdet. Det är en skola från förskoleklass till
årskurs 6. Vårdcentraler fi nns i Borås centrum och i Tranda-
red, Avståndet från planområdet till dessa vårdcentraler är
cirka 1,5 km.

Kommersiell service
En stor livsmedelbutik fi nns i Druvefors cirka 800 meter norr
om planområdet. Det fi nns också en mindre livsmedelsbutik
i Kristineberg bostadsområde nordöst om planområdet.
Gångavstånd till Borås centrum är cirka 1,7 km.

Tillgänglighet
Planområdet är relativt kuperat med en generell lutning
norrut. Den högsta punkten ligger i planområdets södra del,
där fi nns en trädbevuxen kulle med högsta marknivån +167
meter. Detta innebär cirka 13 meter nivåskillnad mellan Lars
Kaggsgatan och den högsta punkten. Området nås idag via
Lars Kaggsgatan/Kristinegränd och en gång- och cykelbro
som ansluter området mot nordost till Kristineberg.

Byggnaderna ska uppfylla Boverkets byggregler beträffande
tillgänglighet. Byggnadernas utformning kommer inte utgöra
ett hinder för personer med funktionshinder.



PLANBESKRIVNING  -  DETALJPLAN 9

Vy från planområdet mot Kristineberg bostadsområde.

Vy från Lars Kaggsgatan mot nordost.

Lars Kaggsgatan syns från Planområdet.
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21 mars kl 15.00

21 mars kl 12.00

21 mars kl 09.30 21 juni kl 09.30

21 juni kl 12.00

21 juni kl 15.00

Ljus- och skuggförhållanden
I bilderna till höger presenteras en solstudie av den del av
planområdet som skall exploateras. Solstudien redovisar
tre tidpunkter på dygnet vid för olika tillfällen under året:
vårdagjämning och sommarsolstånd.

Enligt solstudien medför den planerade bebyggelsen ingen
ytterligare skuggning av omkringliggande byggnader. En

del skuggning från ny bebyggelse faller utanför egen
fastighet dock antingen på gata eller natur/parkområden.
Bedömningen är att den planerade bebyggelsens skuggning
är jämförbar med skuggning från befi ntliga byggnader och
träd som redan fi nns på platsen.
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Lars Kaggsgatan syns från Gång- och cykelbron (vy mot nordväst). Gång- och
cykelvägen mot centrum ligger på högra sidan.

Cykelvägsnät (röda linjer) i anslutning till planområde. Planområdet markerat med
orange färg.

3. Gator och trafi k
Gatunät
Lars Kaggsgatan fungerar som huvudtrafi kled som ansluter
till mindre matargator. Angöring till planområdet görs
genom Kristinegränd. Gatunätet i anslutning till planom-
rådet har från början utformats för biltrafi k och saknar
egenskaper av stadsgata vilket framgår av Lars Kaggsgatans
gaturum.

Kristinegränd är en återvändsgränd som ger angöring till
byggnaden inom Gisseberget 1 och förskola Kristineberg.
Angöring till föreslagen förskola och Våbo kommer också att
göras genom den gatan.

En gång- och cykelbro över Lars Kaggsgatan strax öster
om planområdet kopplar GC-trafi ken från norra delen av
Kristineberg till planområdet och vidare söderut till Kristi-
nebergskolan och den södra delen av Kristineberg.

Gång- och cykeltrafi k
Gång- och cykeltrafi ken från området mot Borås centrum
försörjs med en gång- och cykelväg (GC-väg) längs med
Lars Kaggsgatan. GC-vägen byggdes under 2010-talet och
är tillräckligt bredd. Anslutning väster och söder görs via
kombinerade GC-vägar. Dessa vägar är till största delen
asfalterade och belysta. Inom planområdet ligger också en
GC-väg som kopplar ihop GC-vägar väster om planområdet
till Kristinebergskolan samt norra delen av Kristineberg via
gångbron över Lars Kaggsgatan. Sammanfattningsvis har
planområdet goda förutsättningar för gång- och cykeltrafi k
med GC-vägar i anslutning till centrum och omkringlig-
gande områden.

Cykelparkering
För nya användningar inom planområdet ska cykelparkering
anläggas enligt Borås Stads parkeringsregler (se tabellen på
s. 11). Exakt BTA av olika användningar av planförslaget
kommer att beräknas vid bygglovskedet. Nedan beskrivs en
grovberäkning av behovet för cykelparkering utifrån befi nt-
liga skissunderlag för planen i nuvarande skedet.

Bostäder: För fl erbostadshus behövs 25 cykelparkeringar per
1000 m2 BTA. Planförlaget innebär cirka 10000 m2 BTA för
bosräder som krävs 250 cykelparkeringar

Centrumverksamhet: för uppskattad 100 besökare till
centrumverksamheter (maximalt besöksantal) krävs 25
cykelparkeringar

Skola och vård: För delen av planormådet planlagd för skola
och vård och omsorgsboende beräknas behov av cykelparke-
ring vara cirka 33 där enligt parkeringsreglerna:

Sammanfattningvis ska 310 cykelparkeringar anordnas inom
planområdet. För cykelparkeringsplatser gäller att 30% av
cykelparkeringsplatserna ska fi nnas i nära anslutning till entrén
eller max 35 meter därifrån. Övriga cykelparkeringsplatser ska
fi nnas inom 50 meter från entrén samt ha väderskydd eller
förvaras inomhus. I praktiken innebär det att extra utrymme
för cykelparkering kan lämnas inom de ordinarie lägenhetsför-
råden om avståndskraven uppfylls.
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GC-väg inom planområdet norra del

Befi ntlig parkering inom fastigheten Gisseberget 1

En del av GC-vägen inom planområdet som ligger mellan befi ntliga förskolan och
Gisseberget 1

Tabellen redovisar parkeringstal för detaljplanens användningar. Antalet anges per 1000 m2 BTA om inegt annat anges. (Källa: Borås Stads Parkeringsregler)

Lars Kaggsgatan syns från Gång- och cykelbron (vy mot sydost). GC-vägen mot
centrum ligger på vänstra sidan

Kollektivtrafi k
Planområdets läge ger goda förutsättningar för att förfl ytta
sig med kollektivtrafi k. Närmast busshållplats är Kristineberg
1 belägen cirka 50 meter från planområdet. Hållplatsen
trafi keras av busslinje 7 som avgår varje 8:e minut i högtrafi k.
Restiden till Södra torget och stadens resecentrum är fem och
tio minuter.

Bilparkering
Grundnivån för hur många bilparkeringar som ska anläggas
regleras i Borås Stads parkeringsregler baserat på bruttoarea
(BTA), användningskategori och zon. Parkering för bostäder
och verksamheter inom planområdet ska lösas inom kvarter-
smark.

Borås Stads parkeringsregler omfattar pakeringstal i två kate-
gorier. En för centrala delen och den andra för övriga Borås.
Planområdet ligger i enlighet med parkeringsregler inom
zonen övriga Borås. I tabellen ovan redovisas parkeringstal
per 1000 kvadratmeter BTA för zonen övriga Borås.

Parkeringsbehovet för delen av planområdet där bostäder och
centrumverksamhet föreslås beräknas vara cirka 135 enligt
följande:

10000 m2 BTA fl erbostadshus: 110 bilparkeringar

2000 m2 BTA centrumverksamheter (samligslokal och
gym): 25% av 100 personer (maximalt besöksnatal): 25
parkeringar

För delen av området som anges för skola/förskola och
vård- och omsorgsboende beräknas behovet för bilparkering
vara cirka 50 parkeringsplatser. Beroende på hur områdena
används kommer parkeringsbehovet skifta. Detta tas det
ställning till i samband med respektive bygglov.

Parkeringar till bostäderna föreslås till största delen ordnas i
ett garage inom Gisseberget 1. En del av parkeringsbehovet
från skola/förskola och Våbo kan också lokaliseras i garaget.

Cykel Bil

Flerbostadshus 25 11

Samlingslokal och evenemang 5 % av maximalt besöksantal 12,5 % av maximalt besöksnatal

Kontor 6 16

Tränings- /aktivitetslokal 5 % av maximalt besöksantal 25 % av maximal  besöksantal*

Förskola 15 % av antalet anställda +
12,5 % av antalet elever

45 % av antalet anställda + 15 % av
antalet elever

Samlingslokal och evenmang 5 % av maximalt besöksantal 25 % av maximalt besöksantal*
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således ingår den tillväxt som det aktuella planområdet
genererar. Ytterligare trafi kutredning bedöms inte vara
nödvändig.

Angöring och utfarter
Infart till parkeringsgaraget samt angöring till skola/förskola
och vård- och omsorgsboende sker via Kristinegränd. I
fortsatt planarbete kommer angöring till skola/förskola och
Våbo utredas i mer detalj.

Riksintressen

Inga riksintressen berörs.

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området är redan anslutet till kommunala ledningar för
vatten och avlopp. Vatten och avloppsledningar fi nns i plan-
områdets västra del inom kvartersmark SD1BE1. Om planens
genomförande innebär eventuellt fl ytt av VA-ledningarna ska
respektive ledningsägare kontaktas innan.

Dagvatten
För fastigheter som har hårdgjord yta större än 2500 m2 ska
fördröjningsåtgärder vidtas. Dagvattenåtgärder ska utföras
på ett sådant sätt att fastigheten efter ombyggnationen inte
avleder mer dagvatten än motsvarande maxfl ödet vid ett
10-årsregn, jämfört med befi ntliga förhållanden, innan det
avleds till allmänna dagvattenledningar. Dagvattenåtgär-
derna ska vara dimensionerade för ett 10-årsregn med tio
minuters varaktighet. Dagvattenfl ödet ska beräknas utifrån
ett 10-årsregn med 10 minuters varaktighet, dels utifrån
dagens situation och därefter utifrån framtida förhållanden
då området exploaterats. Skillnaden i fl öde skall utjämnas på
tomtmark innan det avleds till dagvattenledning.

Värme
Fjärrvärmenätet fi nns inom området och fastighterna
Gisseberg 1 och Gerumsberget 1 är anslutna till det.

Gasledningar
Det fi nns gaslningar inom planområdets norra del. Exploa-
tören ska kontakta Borås Energi och Miljö innan byggarbte
påbörjas.

El, tele och fi ber
Befi ntliga fastigheter är anslutna till el- och telenätet. Inom
området är Borås Elnät ledningsägare. En transformatorsta-
tion behöver anordnas inom planområdet. Detta säkerställs
av en bestämmelse för tekniska anläggningar.

I Borås Stads parkeringsregler (2017) fi nns reduceringsåtgär-
der för bilparkering. För aktuellt planområdet kan exemplevis
reduceringsåtgärd  ”Utmärkta cykelmöjligheter” utnyttjas
vilket innebär möjligheten att reducera grundtalet med
15%. Om en fastighet har goda förutsättningar för cykling
och åtgärder vidtas för att ytterligare stimulera cykling kan
parkeringstalen reduceras med 15 %. Följande krav ska vara
uppfyllda:

• God tillgänglighet med kollektivtrafi k

• Minst 50 % av cykelparkeringsplatserna är i närheten av
entrén (max 35 meter).

• Minst 50 % av cykelparkeringsplatserna ska vara inomhus
eller under tak och vara lättillgängliga från markplan.

• Särskilda utrymmen för lastcyklar och cykelkärror (gäller
bostäder).

• Utrymme för tvätt och underhåll av cyklar.

• Tillgång till pump och verktyg.

Övergripande trafi kfrågor
För att lösa de övergripande frågorna kopplade till trafi ksys-
temet har Borås Stad tillsammans med Trafi kverket arbetat
med åtgärdsvalsstudien (ÅVS) Noden Borås. Åtgärdsvals-
studien Noden Borås tar hänsyn till stadens utveckling och
förväntade trafi kökning i ett övergripande perspektiv, och
tar upp behovet av åtgärder i trafi ksystemet 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 Trafi kverket för att hitta lämpliga lösningar
för eventuella åtgärder som kan komma att behövas på sikt.
Detta arbete har inletts och båda parter skisserar nu på en
gemensam avsiktsförklaring som ska tydliggöra samarbets-
former och metoder.

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

I ÅVS Noden Borås och trafi kplanen tas hänsyn till en
övergripande befolkningstillväxt i olika delar av staden och
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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
I planområdets södra och sydvästra delar växer blandskog.
Detta är en del av Furuberg som är ett skogsområde med
naturliga stigar och har klassats i Borås Stads grönområdes-
plan med högt värde (klass III). Det betyder att skogen har
besöksvärden och värden för lokal utveckling.

Marken inom planområdet är kuperad med en huvudlutning
åt norr. Markens höjd inom planområdet varierar mellan
+155 och +170 meter över kommunens nollplan. Planom-
rådets mittersta del utgörs av en skogbevuxen kulle med
blandat trädskikt. Mot nordväst fi nns det en fl ack grusmark
där det tidigare låg förskolepaviljonger.

Rekreation och Lekplats
Närmaste lekplatsen ligger cirka 250 meter öster om plan-
området vid Svalgångsgatan. Denna lekplatsen renoverades
2014 och är tillgänglighetsanpassad. Ytterligare en lekplats
fi nns vid Fatbursparken cirka 500 meter från planområdet
mot sydost, samt en asfalterad spelyta inom Kristineberg
bostadsområde, cirka 250 meter nordost om planområdet.

Tillgång till rekreationsområden är relativt god. Gässlösa-
skogen ligger söder om planområdet. Den är utpekad i ÖP:n
för höga friluftsvärden samt som en av stadens gröna kilar.

Förlämningar och kulturminne
Det fi nns inga kända fornlämningar eller kulturminnen
inom planområdet.

Lagenligt skyddad natur
Det fi nns ingen känd skyddad natur inom planområdet.

Grönområdesplan
Planområdets södra och sydvästra delar omfattas av skogs-
området Furuberg som klassas av Borås Stads grönområdes-
plan med högt värde, Kass III. Dessa delar planläggs som
allmän plats med användning park.

Furuberg har besöksvärden och värden för lokal utveckling.
Planområdet ligger också nära naturområdet Gässlösa
(Klass II- mycket högt värde).  Gässlösa är ett värdefullt
kuperat naturområde, med barr- och lövskog, mossmark och
fuktängar.

Geoteknik och Radon
Staten geotekniska instituts (SGI) översiktliga karta av
jordarter visar att jorden inom planområdet till stora delar
består av urberg. I en mindre del av området består jorden
av ytlager av morän och grundlager av urberg. Planområdet
är också redan bebyggt med ett fl ertal byggnader. Det
bedöms att marken har goda förutsättningar utifrån bärig-
hets synpunkt. Ingen geoteknisk undersökning har tagits
fram i samband med detaljplanen.

Enligt Borås Stads översiktliga inventering utgör marken
normalriskområde vad avser radon.

Förorenad mark
En bensinstation låg tidigare inom planområdet strax
söder om Kristinegränd. Stationen revs 2011 och marken
sanerades parallellt . En miljökontroll utfördes samtidigt
med rivningen (Sandström Miljö & Säkerhetskontroll).
Resultat från miljökontrollen visar att inga halter av petro-
leumprodukter överstiger Naturvårdverkets riktvärden för
vare sig känslig markanvändning (KM) eller mindre känslig
markanvändning (MKM). En ytterligare kontroll kommer
att genomföras innan planens granskning.

6. Vatten
Strandskydd
Planområdet berörs inte av strandskydd.

Utsnitt från Borås Stads grönområdesplan. Furuberg (nr. 10) och Gässlössa (nr.
18) ligger i närheten av planområdet.



PLANBESKRIVNING  -  DETALJPLAN 15

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 fi nns
miljökvalitetsnormer för vatten uppdelat i normer för grund-
vatten och ytvatten. Det fi nns även miljökvalitetsnormer för
buller och luft.

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

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

Ytvattnets kvalitet
Ytvatten är sjöar och vattendrag. De klassifi ceras i ekologisk
status och kemisk status. Den ekologiska statusen utgår
från förutsättningarna för växt- och djurliv. Bedömningen
omfattar även påverkan på vattendragets form, om bottnen
har förändrats, marktyp i närmiljön och strukturen på
strandzonen. Statusen blir sämre om vattenfl ödet inte är det
samma över tid. Allt detta är yttre påverkan som oftast är
negativt för växt- och djurliv. Andra faktorer som påverkar är
till exempel försurning och utsläpp av övergödande ämnen.

Ytvattnets kemiska status bestäms av hur mycket kemiska
föroreningar som fi nns i vattnet eller bottensedimentet. De
ämnen som ses som föroreningar är ämnen som normalt sett
inte hör hemma i våra ytvatten till exempel tungmetaller,
bekämpningsmedel och kemiska föreningar som används i
bland annat tillverkningsindustrin. Miljökvalitetsnormen för
ytvatten är god eller hög ekologisk status och god kemisk
status.

Viskan hade i den senaste klassningen som gäller 2010-2016
både god kemisk status och god ekologisk status. Den här
detaljplanens genomförande med tillskott på cirka 100 bostä-
der bedöms inte påverka Miljökvalitetsnormerna negativt.

Släckvatten
Vid en eventuell brand kan större mängder förorenat släck-
vatten skapas. Området bör därför planeras på ett sådant sätt
att släckvatten förhindras från att nå känsliga områden såsom
Viskan. Detta kan exempelvis göras genom att tillskapa
fördröjningsytor såsom diken inom någon del av planområ-
det. Ett annat alternativ är att dagvattensystemet förses med
en ventil som kan stängas för att hindra att släckvatten sprids
vid eventuell brand. Vilken lösning som blir aktuell avgörs i
samband med byggnation.

7. Sociala perspektiv
Den befi ntliga förskolebyggnaden inom planområdet är i
dålig kondition. Genomförandet av detaljplanen löser detta
problem samt tillskapar fl er förskoleplatser inom stadsdelen
Kristineberg som har brist på förskoleplatser. Detaljplanen
medger också bostäder och ett vård- och omsorgsboende
vilket tillgodoser behov av olika åldersgrupper. Planen
tillåter också att centrumverksamheter såsom bibliotek och
fritidsgård blir kvar inom planområdet. Dessa verksamheter
fungerar som en mötesplats för omkringliggande områden.
Dessutom är området lätt tillgängligt för gående och cyklis-
ter. Sammantaget ger planen goda förutsättningar för social
hållbarhet i området genom att tillföra viktiga samhällsbehov
i ett lättillgängligt läge.

Mötesplatser
I planområdet ligger idag mötesplatsen Kristineberg som
samlar in verksamheter såsom fritidsgård, bibliotek och
mötesplats för seniorer under ett tak. Detaljplanen ger
förutsättningar att dessa verksamheter står kvar inom
området i ett nybyggt hus. Planens läge längs med Lars
Kaggsgatan och närheten till kollektivtrafi k ger möjlighet för
en välfungerande mötesplats för området.

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

Buller och vibrationer
Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en målsätt-
ningsnorm. I förordningen skriver regeringen: det ska efter-
strävas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på
människors hälsa. Normen följs när strävan är att undvika
skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller.
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Enligt senaste trafi kbullerförordningen (Svensk författnings-
samling SFS 2015:216 med ändring t.o.m. 2017:359, Förord-
ning om trafi kbuller vid bostadsbyggnader) som trädde i
kraft 2015-06-01och ändringar 2017-07-01 bör riktvärden
för buller från vägtrafi k och spårtrafi k vid nybyggnation av
bostäder inte överskrida 60 dBA ekvivalent nivå vid fasad
samt 50 dBA ekvivalent nivå och 70 dBA maximal nivå vid
uteplats. För bostäder om högst 35 kvadratmeter gäller att
bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent nivå vid fasad.
Inomhus gäller Boverkets byggregler, BBR21 som föreskriver
30 dBA ekvivalent och 45 dBA maximal nivå.

Om bullernivåerna ändå överskrids bör minst hälften av
bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55
dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och
minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där
70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00
och 06.00 vid fasaden.

Enligt Borås Stads bullerkartering från 2012 är de ekviva-
lenta bullernivåerna vid fasaden mot Lars Kaggsgatan på de
befi ntliga husen 55 - 59 dBA. Inom planområdets östra del,
längs med Lars Kaggsgatan medges bostäder. Utifrån aktuellt

förslagsunderlag för böstäder bedöms det vara möjligt att
anlägga bostäder som klarar bullerkraven vid fasad. Detta
genom att bygga genomgående bostäder så att hälften av
varje bostad är vänd mot en tyst sida. Föreslagen förskola och
vård- och omsorgsboende kommer att ligga långt bort från
Lars Kaggsgatan och bedöms därmed klara riktvärden för
buller vid fasad och vid uteplats. En bullerutredning tas fram
inför planens granskningskede.

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

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

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

9. Planbestämmelser
Allmänna platser
GATA: bestämmelsen visar att gatorna ska ha kvar sin
användning som allmän plats för gata.

PARK: planområdet består av allmän plats för park i
områdets södra, västra samt norra delar. Parkanvändningen
förutsätter skötsel av området enligt skötselplan eller enligt
kommunens sed. I användningen kan komplement som
lekplatser, stigar och GC-vägar fi nnas.

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
Bostäder: bostäder betecknas med B eller B1. I områdets
västra del (fastigheten Gisseberget 1) tillåts bostäder i form av
fl erbostadshus vilket betecknas med B1. Även inom områdets
centrala och nordöstra del tillåts bostäder, dock inte som
huvudanvändning.

Utsnitt från Borås Stads översiktliga kartering av trafi kbuller.
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I planområdets nordvästra hörn fi nns ett mindre område
planlagt för bostäder, betecknat med B. Inom grannfastig-
heten strax väster om den här platsen fi nns det bostadsbe-
byggelse som ligger precis intill planområdets gräns. Att
planlägga området med bostäder tillsammans med prickmark
säkerställs ett avstånd mellan befi ntliga bostäder och den
framtida bebyggelsen inom området planlagt som SDE1B.

Centrum: bokstaven C står för Centrum och tillåter all sådan
verksamhet som bör ligga centralt eller på annat sätt vara lätt
att nå för många. Användningen säkerställer att centrum-
verksamheter som idag fi nns inom planområdet kan stå kvar
i framtiden. I ändamålet ingår t.ex. samlingslokaler, bibliotek,
gym och butiker.

Vård: detta betecknas med D på plankartan. Syftet med
användningen är att möjliggöra byggnation av ett vård- och
omsorgsboende (Våbo). Närheten till natur, centrumfunk-
tionen och kollektivtrafi k skapar goda förutsättningar för ett
Våbo inom planområdet.

Skola: användningen betecknas med bestämmelse S. I
användningen ingår skola, förskola och andra undervis-
ningslokaler. Detta möjliggör att planens syfte för byggnation
av ny förskola ska kunna genomföras.

Tekniska anläggningar: mindre tekniska anläggningar utan
skyddsavstånd medges i planen. Syftet är att möjliggöra
byggnation av tekniska anläggningar såsom transformatorsta-
tion. Detta betecknas med bestämmelse, E1 och gäller inom
hela användningsområdet.

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark

Utnyttjandegrad
Detaljplanen reglerar byggrätten genom en kombination av
utnyttjandegrad och byggnadshöjd.

Byggnadsarea är reglerad i anslutning till användningsom-
råde enligt följande:

Inom användningsområdet B1C är största byggnadsarea
är 3100 m2

Inom användningsområdet SDE1B är största
byggnadsarea motsvarande 40 % av fastighet inom
användningsområde.

Högsta nockhöjd: höjd på byggnader regleras med högsta
nockhöjd från kommunens nollplan och betecknas med en
rombsymbol och plustecken framför siffrorna i romben.
Delen av planområdet som omfattas av B1C har fått fl era
nockhöjdsbestämmelser. Idén har varit att skapa en varie-

rande byggnadsvolym längs med Lars Kaggsgatan. Inom
användningsområde  SDE1B  fi nns nockhöjdsbestämmesler
+178 och +180. I nuvarande skissunderlag till planområdet
fi nns det förslag för ett Våbo i fyra våningar som blir genom-
förbart med dessa nockhöjderbestämmelser.

Utformning
Mot Lars Kaggsgatan ska entreér och uppglasade partier
fi nnas.

Begränsning av markens utnyttjande
Prickmark: delar av planområdet som betecknas med prick-
mark får inte förses med byggnad. Inom användningsområde
B1C fi nns prickmark på 2-4 meter bredd längs med större
delen av användningsgränsen. Detta säkerställer avståndet
från bebyggelsen mot allmän plats GATA. Inom använd-
ningsområde  SDE1B fi nns också prickmark längs med
gränsen mot PARK, så att framtida bebyggelsen föreläggs
med avstånd mot allmän platsmark och även annan bebyg-
gelse.

Kryssmark: en del området B1C är betecknat med kryssmark
som innebär att endast underjordiskt garage får uppföras.
På så sätt skapas en innergård inom B1C med möjligheten
att använda utrymmet under den som garage. Angöring till
garage görs via allmän plats GATA (Kristinegränd).

Utsnitt från ÖP18s strukturbild. Planområdets läge redovisas med stjärnsymbol
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Stängsel och utfart
Utfartsförbud: bestämmelsen gäller delar av användnings-
gränsen mellan BC1 och Allmänplats GATA. Syftet är att
undvika angöring till planområdet från Lars Kaggsgatan,
utan angöringen ska ske via Kristinegränd.

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år efter det att detaljplanen vunnit
laga kraft.

10. Övergripande beslut
Vision 2025
Detaljplanen är i linje med Vision Borås 2025:s målområden
människor möts Borås och goda resvanor och attraktiva kommuni-
kationer. Delområdet människor möts Borås syftar till att
skapa fl er mötesplatser mellan generationer och kulturer,
mellan medborgare och Borås Stad, och lokaler för möten
och evenemang. Planen möjliggör byggnation av bostäder,
förskola, vård- och omsorgsboende, bibliotek och fritidsgård,
vilket ger möjlighet för att skapa en mötesplats för olika
verksamheter och generationer. Planområdets läge har goda
förutsättning för gång- och cykeltrafi k och ligger i direkt
anslutning till busshållplats. Detta bidrar till delområde goda
resvanor och attraktiva kommunikationer som handlar om
att stimulera miljövänliga resvanor.

Översiktlig planering
Borås Stads översiktsplan 2018 (ÖP18) föreslår att staden ska
växa inifrån och ut genom att ny bebyggelse koncentreras
i stadskärnan och i centrumnära stadsdelar samt utpekade
urbana stråk.

I ÖPn:s markanvändningskarta ligger planområdet inom
zonen Centrumnära Borås, dvs att området är i anslutning till
stadskärna/centrum och har utvecklingspotential. för denna
zon rekommenderar ÖP:n förtätning och komplettering med
blandad användning och hög exploateringsgrad i harmoni
med befi ntlig bebyggelse. ÖPn:s strukturbild (se fi guren på
s. 16) rekommenderar ett stadsdelstorg vid lokalisering av
planområdet.  Placeringen ligger även utmed urbant stråk
Druvefors-Kristineberg-Damsvedjan. Detaljplanen bedöms
därmed att medverka till översiktsplanen.

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

verkan”. Följande mål bedöms vara relevant för planen:
”Borås Stad bygger hållbart och skapar förutsättningar för en
hälsosam livsmiljö”

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

Ansvarsfördelning
Exploatörer inom planområdet ansvarar för samtliga respek-
tive åtgärder gällande utförande och kostnader i byggnads-
och anläggningsarbeten inom kvartersmark. Det innefattar
byggnationer med tillhörande anläggningar och anslutningar,
parkering samt in- och utfart till respektive område.

Borås Energi och Miljö AB ansvarar för utbyggnad av
allmänna anläggningar avseende vatten, spillvatten och
dagvatten. Se rubrik 4. Teknisk försörjning.

Borås Energi och Miljö AB ansvarar för eventuell utbyggnad
av fjärrvärme. Se rubrik 4. Teknisk försörjning.

Borås Elnät AB ansvarar för utbyggnad av allmänna
anläggningar till förbindelsepunkt vid tomtgräns. Se rubrik
4. Teknisk försörjning.

För utbyggnad av fi ber ansvarar den fi berleverantör som
exploatören tecknar avtal med. Se rubrik 4. Teknisk försörj-
ning.

Avtal
Köpeavtal eller avtal om fastighetsreglering kommer att
upprättas med privat exploatör gällande mark som planläggs
som kvartersmark och som Borås Stad överlåter till exploa-
tören.

Innan detaljplanen antas ska köpeavtal undertecknas och
godkännas av Kommunstyrelsen.

Vid bygglovsprövning ska exploatören redovisa hur man
avser att uppfylla kommunens krav på antal parkerings-
platser enligt gällande parkeringsnorm. Kan inte platserna
tillgodoses inom den egna fastigheten, eller på annan
fastighet genom en gemensam parkeringsanläggning som
regleras genom offi cialservitut, gemensamhetsanläggning
eller gemensamt ägande, kan parkeringsbehovet tillgodoses
genom att exploatören tecknar ett parkeringsköpsavtal
med kommunen. Behovet av antalet parkeringsplatser som
behöver friköpas bedöms vid bygglovsprövningen.

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

Borås Energi och Miljö AB (BEMAB), fjärrvärme, gas,
vatten och avlopp

Borås Elnät AB, el

Borås Stad, belysning

Splitvision, fi ber

Skanova, tele

Ytterligare ledningsägare kan tillkomma vid kontroll via
Ledningskollen.

BEM AB har fjärrvärmeledningar i osäkert läge vid den
kommande exploateringen. BEMAB har även en gasledning
inom planområdet. Exploatören ska kontakta BEMAB innan
arbete påbörjas vid dessa ledningar.

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

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

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

Fastighetsägare
Detaljplanen omfattar del av Borås Gerumsberget 1, Gäss-
lösa 5:1 och Gässlösa 5:71 som ägs av Borås Stad samt Borås
Gisseberget 1 som är privatbolagsägd. Detaljplanen påverkar
även Gässlösa 5:69 och Gässlösa 5:70 som är privatägda och
ligger i anslutning till planområdet.

Fastighetsrättsliga konsekvenser
Genomförandet av detaljplanen kommer innebära följande
konsekvenser för följande fastigheter som är direkt berörda:

Gerumsberget 1

Nya byggrätter för bostäder (B), vård (D), teknisk
anläggning (E) och skola (S) tillskapas.

Gässlösa 5:1

Nya byggrätter för bostäder (B), vård (D), teknisk
anläggning (E) och skola (S) tillskapas.

Ca. 5kvm av Gässlösa 5:1 överförs genom fastighetsreg-
lering till Gässlösa 5:69.
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Gässlösa 5:71

Nya byggrätter för bostäder (B), vård (D), teknisk
anläggning (E) och skola (S) tillskapas.

Ca. 110kvm av Gässlösa 5:71 överförs genom fastighets-
reglering till Gässlösa 5:69.

Gisseberget 1

Nya byggrätter för bostäder (B) och centrum (C) tillskapas.

Gässlösa 5:69 och Gässlösa 5:70

Byggrätt för bostäder (B) tillskapas.

Ca. 110kvm av Gässlösa 5:71 överförs genom fastighets-
reglering till Gässlösa 5:69 eller 5:70.

Ca. 5kvm av Gässlösa 5:1 överförs genom fastighetsreg-
lering till Gässlösa 5:69.

Ekonomi
Grundprincipen är att vardera exploatör ska fi nansiera de
åtgärder som uppkommer i samband med dennes exploa-
tering. Åtgärder som inte kan kopplas till en exploatering,
men som bedöms vara nödvändiga för det allmänna, ska
fi nansieras av Kommunen.

Exploatör får genom utökad byggrätt tillgodogöra sig den
värdestegring av deras fastigheter som detaljplanen medför.

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

Borås Energi och Miljö AB får kostnader för framdrag-
ning till tomtgräns/omläggning av vatten, spillvatten och
dagvattenanläggningar.

Borås Energi & Miljö AB får intäkter genom anslutnings-
avgifter då byggnader inom planområdet ansluts till det
allmänna va-nätet.

Borås Elnät AB får kostnader för framdragning av elled-
ningar till tomtgräns.

Borås Elnät AB får intäkter genom anslutningsavgiften då
nya byggnader ansluts till elnätet.

13. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 10 år  efter att planen har fått laga
kraft.

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden. Detaljpla-
nen handläggs med standardförfarande. Utökat förfarande är
inte aktuellt för att detaljplanen är förenlig med översiktspla-
nen, och inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

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

Planunderlag
Borås Stads översiktlig kartering av trafi kbuller

Miljöteknisk markundersökning - rivning av nedlagd
bensinstation Gisseberget 1- Sandström Miljö &
Säkerhetskonsult 2011-08-25

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-
nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med
representanter från kommunala förvaltningar.
Plankonsult har varit Ramboll genom Saeed Ebrahimabadi.
Handläggare från Borås Stad har varit Jacob Kastrup
Haagensen.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman
Plan- och bygglovschef

Jacob Kastrup Haagensen  Saeed Ebrahimabadi
Planarkitekt   Plankonsult

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

Jenny Pagmén
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 befi ntlig 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 fi nns 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 fl era delar:

Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.

Illustrationskarta, som i bild visar ett eller fl era exempel på
hur det skulle kunna se ut när detaljplanen är färdig. Den är
inte juridiskt bindande.

Planbeskrivning, som redovisar planens syfte och förut-
sättningar. 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 fl era olika skeden innan den får laga
kraft (börjar gälla) och blir ett juridiskt dokument.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Remissinstanser = kommunnämnder, bolag, myndigheter
såsom Länsstyrelsen och Trafi kverket, med fl era.
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Plan för Kulturnämndens arbete 2020 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att godkänna förslag på upplägg för nämndens arbete 

för 2020.         

Ärendet i sin helhet 

Det inledande året av mandatperioden 2019-2022 ägnade kulturnämnden 

särskild tid åt den egna verksamheten för att lära känna den. Studiebesök och 

grundliga presentationer gjordes av förvaltningens samtliga verksamheter i 

anslutning till de ordinarie nämndmötena. 

Under 2019 beslutade kulturnämnden att ett nytt styrdokument, ett 

kulturprogram, ska tas fram att gälla 2020 – 2023 med en framåtblick på tio år. 

Arbetet har fortskridit under föregående år och ett stort antal workshops och 

dialogsamtal har genomförts med representanter för kulturlivet. Ett förslag till 

nytt styrdokument ska presenteras för nämnden under våren. 

I anslutning till arbetet med det nya kulturprogrammet kommer tre publika 

föreläsningar arrangeras och som på olika sätt berör kulturnämndens 

ansvarsområden. Dessa föreläsningar arrangeras även som en del av nämndens 

kompetensutvecklingsarbete under året och varje ledamot i nämnden har 

möjlighet att delta. 

De tre föreläsningstillfällena är: 

 3 februari ”Om kulturarvets betydelse i framtiden” med Medeia Ekner, 

enhetschef Bohusläns museum samt ordförande i Svenska ICOM och 

Fredrik Hjelm, stadsantikvarie i Borås stad 

 17 februari ”Vilken funktion fyller popkulturen i våra liv, och varför 

söker vi oss till en viss musik? Subkulturer hur fungerar det?” med 

Fredrik Strage, musikjournalist och författare 

 24 februari ”Kulturens effekter – från välbefinnande till 

samhällsförändring” 

med Karin Lundmark och Eva Pettersson, konsulenter för Kultur och 

samhällsutveckling, Kultur i Väst  

Föreläsningarna äger rum i Teaterfoajén i Kulturhuset och pågår ca en timma. 

Den 3 och 17 feb börjar föreläsningarna kl 18. Den 24 feb börjar föreläsningen 

kl 17 och inleder då Kulturnämndens sammanträde. 
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Nämndens ledamöter ska samtliga genomgå Borås Stads miljöutbildning. De 

ledamöter som ännu inte gått utbildningen kommer ges möjlighet till detta i 

anslutning till något av de ordinarie nämndmötena under året. 

Ytterligare utbildnings/kompetenshöjande arrangemang kan tillkomma under 

året.                
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Lokalresursbehovsplan för planperioden 2021-2023 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att översända Kulturnämndens lokalbehov till 

Lokalförsörjningsnämnden enligt bilaga med tidsplan.      

Sammanfattning 

Kulturförvaltningen har verksamhet i Kulturhuset (Stadsbiblioteket, 

Konstmuseet och Stadsteatern) samt i Textile Fashion Center (Textilmuseet 

och Kulturskolan). Det finns 11 närbibliotek, varav ett (Göta bibliotek) 

stängdes tillfälligt under 2019. Kulturskolan har verksamhet även i Fristad. 

Borås Museum med sina kulturhistoriska byggnader från olika delar av Sjuhärad 

är samlade i Ramnaparken.  

På kort sikt är det renovering och ombyggnad av vissa delar av Kulturhuset 

som är aktuellt liksom upprustning av närbibliotek och mötesplatser, särskilt 

mötesplats Sjöbo. På längre sikt har kulturnämnden planer på en black box till 

Stadsteatern, ett nytt konstmuseum samt eventuellt en multifunktionell 

innovationsbyggnad i Ramnaparken (Borås museum).                        

Ärendet i sin helhet 

Kulturhusets reception är undermålig arbetsmiljömässigt ända sedan dess 

tillkomst i samband med Kulturhusets renovering 2010-2011. Såväl 

klimatmässigt med drag och kyla från ytterdörrarna, som akustiskt upplevs 

miljön påfrestande för personalen. Receptionen är öppen varje dag i veckan, 

hela dagen. Den är dessutom placerad så att den skymmer entrén till 

Konstmuseet, vilket är olyckligt ur besöksperspektiv. En förstudie om en ny 

reception som skulle betjäna hela Kulturhuset, inklusive Konstmuseet, är 

framtagen 2018.  

Konstmuseets byggkonstruktion från 1975 består av tryckimpregnerat virke 

vilket innehåller ämnet klorfenoler. En undersökning av RISE sommaren 2018 

bekräftar förekomsten av klorfenoler, ett ämne som avger en lukt som vissa 

upplever som mögel. Den ursprungliga byggkonstruktionen finns kvar i vissa 

väggpartier och bör bytas ut. Även Konstmuseets lastintag måste breddas. Idag 

är utrymmet alltför begränsat för att kunna ta emot större verk, vilket ofta 

samtidskonsten utgör. 
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Konstmuseets magasin är undermåliga såväl ur tillgänglighets- som ur 

säkerhetssynpunkt. Konstverken förvaras i magasin i museets källare. Endast 

personalhiss finns vilket försvårar arbetsmiljön för museets personal.  Det 

sammanlagda ekonomiska värdet av stadens konstverk är högt, av 

försäkringsbolag värderat till mellan 80 och 90 mnkr. Ett nytt låssystem har hög 

prioritet. 

Stadsteatern har två scener, en liten scen med plats för ca 100 personer i 

publiken och stora scenen med plats för 500. Verksamhetens repetitioner sker 

idag på båda scenerna vilket innebär att de utnyttjas full tid. Med en s k black 

box skulle teatern få repetitionsmöjligheter på annan plats och därmed 

möjliggöra fler uthyrningar och gästspel på de två scenerna. 

De kulturhistoriska byggnaderna i Ramnaparken och som 

Lokalförsörjningsförvaltningen förvaltar (flertalet ägs av De sju häradernas 

kulturhistoriska förening) är goda exempel på vårt kulturarv i Sjuhärad. Platsen 

är omtyckt och en plan har på Kommunfullmäktiges uppdrag tagits fram för att 

utveckla parken och museet som besöksmål. Museet är i stort behov av 

renovering samt tillgänglighetsanpassning för offentlig verksamhet. El, 

belysning, värme, ventilation, larm samt allmän- och utställningsbelysning 

behöver uppgraderas så att byggnaderna fungerar både som offentlig miljö och 

som arbetsplats. I planen finns även önskemål om en ny byggnad, en s k 

multifunktionell innovationsbyggnad för verksamhet och utställningar. 

Folkbiblioteken i Borås är i ett skede där flera förändringar när det gäller 

lokaler, bostadsbyggande och satsningar i staden gör det möjligt att de närmaste 

åren genomföra en verksamhetsutveckling som kan möta de behov och 

önskemål invånarna har av biblioteksservice. Fler närbibliotek, framför allt i 

serviceorterna, bör bli näröppna i likhet med Dalsjöfors bibliotek. 

Ombyggnation av Sjöbo bibliotek kommer förhoppningsvis ske inom ett år i 

samband med den satsning som planeras för Mötesplats Sjöbo. Biblioteket på 

Byttorp är under projektering i samband med ombyggnad av Byttorpsskolan. 

För biblioteken på Kristineberg och Göta är framtiden oviss på grund av 

fastighetsägarnas ännu ej fastställda planer. Ett framtida bibliotek bör med 

fördel planeras för den framtida stadsdelen Gässlösa. Läget för ett nytt 

folkbibliotek behöver utredas. 

Beslutsunderlag 

1. Lokalbehovsplan 2021-2023 i Stratsys                            

Samverkan 

FSG 2020-01-21 

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsförvaltningen 
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1 Inledning 

Lokalbehovsplanen skall redovisa förvaltningens samtliga lokalbehov 2021-2023. Behovet kommer att 
presenteras i Lokalresursplanen och ligger till grund för Lokalförsörjningsförvaltningens förslag till 
investeringsplan. Lokalbehov som inte framförs i Lokalbehovsplanen kommer inte att tas med i 
investeringsplanen. 

Kulturnämnden har tillsammans med Lokalförsörjningsnämnden gjort en långsiktig plan över underhåll 
och renoveringar av Kulturförvaltningens olika lokaler. På längre sikt finns önskemål och planer på 
nybyggnation av vissa kulturlokaler. 

  

2 Demografi 

Anvisning 
 

Här ska befolkningsprognosen från Strategisk samhällsplanering redovisas 

3 Övergripande nulägesanalys 

Kulturhusets reception är undermålig arbetsmiljömässigt ända sedan dess tillkomst i samband med 
Kulturhusets renovering 2010-2011. Såväl klimatmässigt med drag och kyla från ytterdörrarna, som 
akustiskt upplevs miljön påfrestande för personalen. Receptionen är öppen varje dag i veckan, hela 
dagen. Den är dessutom placerad så att den skymmer entrén till Konstmuseet, vilket är olyckligt ur 
besöksperspektiv. En förstudie om en ny reception som skulle betjäna hela Kulturhuset, inklusive 
Konstmuseet, är framtagen 2018. 

Konstmuseets byggkonstruktion från 1975 består av tryckimpregnerat virke vilket innehåller ämnet 
klorfenoler. En undersökning av RISE sommaren 2018 bekräftar förekomsten av klorfenoler, ett ämne 
som avger en lukt som vissa upplever som mögel. Den ursprungliga byggkonstruktionen finns kvar i 
vissa väggpartier och bör bytas ut. Även Konstmuseets lastintag måste breddas. Idag är utrymmet 
alltför begränsat för att kunna ta emot större verk, vilket ofta samtidskonsten utgör. 

Konstmuseets magasin är undermåliga såväl ur tillgänglighets- som ur säkerhetssynpunkt. Konstverken 
förvaras i magasin i museets källare. Endast personalhiss finns vilket försvårar arbetsmiljön för museets 
personal.  Det sammanlagda ekonomiska värdet av stadens konstverk är högt, av försäkringsbolag 
värderat till mellan 80 och 90 mnkr. Ett nytt låssystem har hög prioritet. 

Stadsteatern har två scener, en liten scen med plats för ca 100 personer i publiken och stora scenen med 
plats för 500. Verksamhetens repetitioner sker idag på båda scenerna vilket innebär att de utnyttjas full 
tid. Med en s k black box skulle teatern få repetitionsmöjligheter på annan plats och därmed möjliggöra 
fler uthyrningar och gästspel på de två scenerna. 

De kulturhistoriska byggnaderna i Ramnaparken och som Lokalförsörjningsförvaltningen förvaltar 
(flertalet ägs av De sju häradernas kulturhistoriska förening) är goda exempel på vårt kulturarv i 
Sjuhärad. Platsen är omtyckt och en plan har på Kommunfullmäktiges uppdrag tagits fram för att 
utveckla parken och museet som besöksmål. Museet är i stort behov av renovering samt 
tillgänglighetsanpassning för offentlig verksamhet. El, belysning, värme, ventilation, larm samt allmän- 
och utställningsbelysning behöver uppgraderas så att byggnaderna fungerar både som offentlig miljö 
och som arbetsplats. I planen finns även önskemål om en ny byggnad, en s k multifunktionell 
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innovationsbyggnad för verksamhet och utställningar. 

Folkbiblioteken i Borås är i ett skede där flera förändringar när det gäller lokaler, bostadsbyggande och 
satsningar i staden gör det möjligt att de närmaste åren genomföra en verksamhetsutveckling som kan 
möta de behov och önskemål invånarna har av biblioteksservice. Fler närbibliotek, framför allt i 
serviceorterna, bör bli näröppna i likhet med Dalsjöfors bibliotek. Ombyggnation av Sjöbo bibliotek 
kommer förhoppningsvis ske inom ett år i samband med den satsning som planeras för Mötesplats 
Sjöbo. Biblioteket på Byttorp är under projektering i samband med ombyggnad av Byttorpsskolan. För 
biblioteken på Kristineberg och Göta är framtiden oviss på grund av fastighetsägarnas ännu ej 
fastställda planer. Ett framtida bibliotek bör med fördel planeras för den framtida stadsdelen Gässlösa. 
Läget för ett nytt folkbibliotek behöver utredas. 

4 Nuläge lokaler 

4.1 Brämhult, Hässleholmen, Boda och Svensgärde 

Objekt Nuläge 
Kapa
citet 
2020 

Kapa
citet 
2021 

Kapa
citet 
2022 

Kapa
citet 
2023 

Kapa
citet 
2024 

Kapa
citet 
2025 

Hässlehuset, 
Våglängdsgatan 5 

Mötesplats, 
Kulturskola, bibliotek, 
fritidsgård 

      

Antal platser i området        

Lokalerna färdigställdes och togs i bruk hösten 2019. 

4.2 Centrum, Norrmalm, Bergdalen, Tokarpsberg, Lugnet, 

Villastaden och Östermalm 

Objekt Nuläge 
Kapa
citet 
2020 

Kapa
citet 
2021 

Kapa
citet 
2022 

Kapa
citet 
2023 

Kapa
citet 
2024 

Kapa
citet 
2025 

Kulturhuset, Sturegatan 
39-41, Schelegatan 4 

Kulturhuset -
 Stadsteater (2 scener) 
Konstmuseum (med 
magasin) 
Stadsbibliotek. Öppna 
utställningsytor, 
biljettkassa 

      

Klusterhuset, Sturegatan 
28 

Kontor och mötesrum       

Fullmäktighehuset, 
Sturegatan 36-42 

Lagerlokal       

Solbacken, Arlagatan 15 Står tomt       

Röda Kvarn, 
Västerbrogatan 15 

bio lokal, huset byggt 
1920 
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Objekt Nuläge 
Kapa
citet 
2020 

Kapa
citet 
2021 

Kapa
citet 
2022 

Kapa
citet 
2023 

Kapa
citet 
2024 

Kapa
citet 
2025 

Simonsland, 
Textilmuseet, 
Skaraborgsvägen 501 

Museiverksamhet, 
kontor, verkstad, butik 

      

Borås Stadsteater Teater och lokaler       

Nytt konstmuseum Utredning om nytt 
museum/Art Center 
under 2020 

      

Antal platser i området        

4.3 Dalsjöfors, Aplared, Dannike, Gånghester, Målsryd, 

Rångedala och Äspered 

Objekt Nuläge 
Kapa
citet 
2020 

Kapa
citet 
2021 

Kapa
citet 
2022 

Kapa
citet 
2023 

Kapa
citet 
2024 

Kapa
citet 
2025 

Bibliotek Dalsjöfors, 
Stationsvägen 2 

Mötesplats, fritidsgård, 
bibliotek 

      

Museum, Stationsvägen 2 lokal       

Magasin, Stationsvägen 2 Lager       

Antal platser i området        

4.4 Fristad, Sparsör, Frufällan, Bredared och Borgstena 

Objekt Nuläge 
Kapa
citet 
2020 

Kapa
citet 
2021 

Kapa
citet 
2022 

Kapa
citet 
2023 

Kapa
citet 
2024 

Kapa
citet 
2025 

Musiken Hus, Stora 
vägen 4 , Fristad 

Klassrum, lokaler och 
kontor 

      

Skogslid, Gamla 
kyrkvägen 7 

Bibliotek       

Antal platser i området        

4.5 Göta, Kristineberg, Hedvigsborg, Druvefors, 

Dammsvedjan, Gässlösa och Regementet 

Objekt Nuläge 
Kapa
citet 
2020 

Kapa
citet 
2021 

Kapa
citet 
2022 

Kapa
citet 
2023 

Kapa
citet 
2024 

Kapa
citet 
2025 

Centrumhuset 
Kristineberg, 
Kristinegränd 3 

Mötesplats, fritidsgård, 
bibliotek 
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Objekt Nuläge 
Kapa
citet 
2020 

Kapa
citet 
2021 

Kapa
citet 
2022 

Kapa
citet 
2023 

Kapa
citet 
2024 

Kapa
citet 
2025 

Hållingsgatan, lagerlokal lagerlokal       

Antal platser i området        

4.6 Norrby, Byttorp, Tullen, Hestra, Ekås och Getängen 

Objekt Nuläge 
Kapa
citet 
2020 

Kapa
citet 
2021 

Kapa
citet 
2022 

Kapa
citet 
2023 

Kapa
citet 
2024 

Kapa
citet 
2025 

Borås Museum, 
Ramnaparken, Parkgatan 
29 

Museiverksamhet på 
sommaren, aktiviteter i 
museet och i 
Ramnaparket 

      

Norrbyhuset, Västra 
Nygatan 52 

Bibliotek, mötesplats       

Byttorpsskolan, 
Vindelgatan 2 

Bibliotek, mötesplats       

Borås Museum, 
Ramnaparken 

Utställningslokal, 
kontor 

      

Antal platser i området        

4.7 Odefinierat område 

Objekt Nuläge 
Kapa
citet 
2020 

Kapa
citet 
2021 

Kapa
citet 
2022 

Kapa
citet 
2023 

Kapa
citet 
2024 

Kapa
citet 
2025 

Sandgärdsskolan, 
Alingsåsvägen 8 

Bibliotek, mötesplats       

Trandaredskolan, 
Trandaredsgatan 36 

Bibliotek, mötesplats       

Viskaforsskolan, 
Varbergsvägen 

Bibliotek, mötesplats       

Segloravägen Viared, 
Segloravägen 32 

Lager Stadsteatern       

Antal platser i området        

4.8 Sjöbo, Alideberg och Tosseryd 

Objekt Nuläge 
Kapa
citet 
2020 

Kapa
citet 
2021 

Kapa
citet 
2022 

Kapa
citet 
2023 

Kapa
citet 
2024 

Kapa
citet 
2025 

Bibliotek Sjöbo, Sjöbo 
Torg 7 

Mötesplats, 
fritidsgård,  bibliotek 
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Objekt Nuläge 
Kapa
citet 
2020 

Kapa
citet 
2021 

Kapa
citet 
2022 

Kapa
citet 
2023 

Kapa
citet 
2024 

Kapa
citet 
2025 

Antal platser i området        

5 Förändrat behov 

I avsnittet beskrivs de objekt som har ett förändrat behov och som ska ingå i 
Lokalförsörjningsnämndens lokalresursplan. 

5.1 Centrum, Norrmalm, Bergdalen, Tokarpsberg, Lugnet, 

Villastaden och Östermalm 

Objekt Förändrat behov 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2020 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2021 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2022 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2023 

Kulturhuset, 
Sturegatan 39-41, 
Schelegatan 4 
Museum, teater, 
bibliotek, 
utställningsytor i 
foajén 

Renovering / 
Upprustning 

    

Solbacken, 
Arlagatan 15 
Kontor, scener, 
lokaler 

Renovering / 
Upprustning 

    

Röda Kvarn, 
Västerbrogatan 15 
biograf 

Renovering / 
Upprustning 

    

Borås Stadsteater 
Teater 

Behov av byggnation     

Nytt konstmuseum 
Utställningslokal/ 

Behov av byggnation     

Summa      

Kulturhuset, Sturegatan 39-41, Schelegatan 4 

Förändrat behov och orsak 

Kulturhuset - ombyggnad av receptionen (fysiska arbetsmiljöproblem) entréytor ska utnyttjas bättre, 
(väggmoduler, belysning, inredning) byte av ingångsdörrar, Konstmuseet - bredda lastintag, nya 
entrédörrar, byte av väggar med klorefenoler, nytt låssystem, större hiss) 
Stadsteatern - black box för repetitioner, avlasta de två scenerna 
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Solbacken, Arlagatan 15 

Förändrat behov och orsak 

Stort renoveringsbehov, Utredning om lokalens användningsområde pågår 

Röda Kvarn, Västerbrogatan 15 

Förändrat behov och orsak 

Underhåll och anpassning 

Borås Stadsteater 

Förändrat behov och orsak 

Byggnation av en Black Box till stadsteatern. Behov av repetitionsytor för att frigöra lilla och stora 
scenen. 

Nytt konstmuseum 

Förändrat behov och orsak 

Behov av mer ändamålsenliga utställningslokaler för samtidskonst. Utredning uppdrag från fullmäktige 

5.2 Fristad, Sparsör, Frufällan, Bredared och Borgstena 

Objekt Förändrat behov 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2020 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2021 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2022 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2023 

Musiken Hus, Stora 
vägen 4 , Fristad 
Scen, lokal och 
kontor 

Renovering / 
Upprustning 

    

Skogslid, Gamla 
kyrkvägen 7 
Bibliotek 

Pågående 
byggnation 
Renovering / 
Upprustning 

    

Summa      

Musiken Hus, Stora vägen 4 , Fristad 

Förändrat behov och orsak 

Underhåll, nytt låssystem 

Skogslid, Gamla kyrkvägen 7 

Förändrat behov och orsak 

Underhåll och anpassning, meröppet 
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5.3 Göta, Kristineberg, Hedvigsborg, Druvefors, 

Dammsvedjan, Gässlösa och Regementet 

Objekt Förändrat behov 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2020 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2021 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2022 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2023 

Centrumhuset 
Kristineberg, 
Kristinegränd 3 
Mötesplats, bibliotek 

Renovering / 
Upprustning 

    

Summa      

Centrumhuset Kristineberg, Kristinegränd 3 

Förändrat behov och orsak 

Nytt bibliotek ska utredas, oklart om underhåll och anpassning 

5.4 Norrby, Byttorp, Tullen, Hestra, Ekås och Getängen 

Objekt Förändrat behov 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2020 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2021 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2022 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2023 

Borås Museum, 
Ramnaparken, 
Parkgatan 29 
Museum med 
utställningar, 
friluftsmuseum med 
flera byggnader 

Renovering / 
Upprustning 

    

Byttorpsskolan, 
Vindelgatan 2 
Förskola, bibliotek 

Renovering / 
Upprustning 

    

Borås Museum, 
Ramnaparken 
museum 

Behov av byggnation     

Summa      

Borås Museum, Ramnaparken, Parkgatan 29 

Förändrat behov och orsak 

Renovering och tillgänglighetsanpassning 

Byttorpsskolan, Vindelgatan 2 

Förändrat behov och orsak 

Nytt bibliotek i samband med ombyggnation 
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Borås Museum, Ramnaparken 

Förändrat behov och orsak 

Ny utställningslokal/mulitfunktionell innovationsbyggnad 

5.5 Odefinierat område 

Objekt Förändrat behov 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2020 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2021 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2022 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2023 

Sandgärdsskolan, 
Alingsåsvägen 8 
Förskola, bibliotek 

     

Viskaforsskolan, 
Varbergsvägen 
Förskola, bibliotek 

Renovering / 
Upprustning 

    

Summa      

Sandgärdsskolan, Alingsåsvägen 8 

Förändrat behov och orsak 

Renovering klar, anpassning för meröppet 

Viskaforsskolan, Varbergsvägen 

Förändrat behov och orsak 

Anpassning för meröppet 

5.6 Sjöbo, Alideberg och Tosseryd 

Objekt Förändrat behov 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2020 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2021 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2022 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2023 

Bibliotek Sjöbo, 
Sjöbo Torg 7 
bibliotek 

Renovering / 
Upprustning 

    

Summa      

Bibliotek Sjöbo, Sjöbo Torg 7 

Förändrat behov och orsak 

Pågående utredning för ombyggnation till "Sjöbohuset", Kraftsamling Sjöbo 
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