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Budgetuppföljning Tertial I 2021 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden godkänner budgetuppföljning Tertial I 2021 och översänder 

den till Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning  

Kulturförvaltningens prognos för helåret är + 600 tkr. Prognosavvikelserna är 
indelade i ej coronaavvikelser och coronaavvikelser. 

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

Ej coronaavvikelser 

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

Kulturskolan 
-1 000 tkr är Kulturskolans prognosticerade underskott på grund av lägre 
intäkter samt för stora personalkostnader. En extra satsning i löneöversynen på 
lärare innebär ökad lönekostnad med 150 tkr. Kompensation för detta är trolig. 
Åtgärd: En genomlysning av verksamheten har gjorts med förslag på åtgärder 
som kulturnämnden ska ta ställning till. Målet är att verksamheten ska komma i 
ekonomisk balans under 2022. 

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

Coronaavvikelser 

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

Beslutsunderlag 

1. Tertialrapport I 2021 Kulturnämnden.                

Samverkan 

FSG 2021-05-11. 
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  Sida 

2(2) 

 

 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 

 



 

 
Tertial 1 2021 

Kulturnämnden 

  



Kulturnämnden, Tertial 1 2021 2(24) 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ............................................................................................ 3 

2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag ....................... 3 

2.1 Människor möts i Borås ................................................................................. 3 

2.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga .................................................. 4 

2.3 Livskraftig stadskärna .................................................................................... 4 

2.4 Ekonomi och egen organisation .................................................................... 5 

3 Intern kontroll .................................................................................... 6 

3.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad, kvartal eller tertial. .................... 6 

3.2 Åtgärder för att minimera risker med hög riskbedömning .............................. 7 

4 Nämndens verksamhet 1 .................................................................. 8 

4.1 Resultat ......................................................................................................... 8 

4.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys ...................................................... 9 

5 Konsekvenser av coronaviruset .................................................... 19 

6 Jämställdhetsperspektivet ............................................................. 20 

7 Verksamhetsmått ............................................................................ 21 

7.1 Egen organisation ....................................................................................... 21 

7.2 Biblioteksverksamhet................................................................................... 21 

7.3 Museiverksamhet och kulturminnesvård ..................................................... 21 

7.4 Konst och utställningsverksamhet ............................................................... 21 

7.5 Teaterverksamhet ....................................................................................... 22 

7.6 Kulturskola ................................................................................................... 22 

7.7 Filmverksamhet ........................................................................................... 22 

7.8 Kulturhuset .................................................................................................. 22 

8 Investeringar ................................................................................... 23 

8.1 Sammanställning Investeringsvolymer ........................................................ 23 

8.2 Investeringar, årliga anslag ......................................................................... 23 

8.3 Investeringar som löper över flera år ........................................................... 23 

 

  



Kulturnämnden, Tertial 1 2021 3(24) 

1  Inledning 

Pandemiläget har fortsatt präglat nämndens verksamheter med begränsad tillgänglighet till de fysiska 
lokalerna men med ökad digital närvaro som en viss kompensation. Den digitala utvecklingen har 
påskyndats pga pandemin och kan väl i det avseendet sägas ha medfört en positiv bieffekt. Bibliotek 
och mötesplatser har kunnat ta emot besökare men med maxantal inne i lokalerna samt en kort stund 
per besökare, tillräcklig för att hinna göra sitt ärende. Biblioteket som en mötesplats för människor har 
blivit kraftigt nedprioriterat pga smittspridningsläget, upplevelsen att boråsaren saknar sitt bibliotek är 
påtaglig och understryker värdet av biblioteksinstitutionen som mötesplats. 
Under våren har kulturnämnden tagit del av en större genomlysning av Kulturskolans verksamhet och 
även beslutat om och pekat ut vilka strategier som ska gälla för att verksamheten ska få sin budget i 
balans, en kombination av höjda avgifter för såld verksamhet till skolor samt en översyn av 
verksamhetens organisation. Målet är framtidens kulturskola med beaktande av barnperspektivet. 
En del större aktiviteter och kulturevenemang som skulle ägt rum i början av året för att manifestera 
och fira Borås 400-årsjubileum har skjutits fram, t ex så har stadsteaterns inbokade produktion med 
Cirkus Cirkör flyttats till januari nästa år. 
Kulturnämnden och Kommunfullmäktige beslutade under våren att ta emot donerade medel från 
näringslivet för att möjliggöra ett inköp av ett jubileumskonstverk - den stora skulpturen Devil whirls 
av den amerikanska konstnären Alice Aycock. Skulpturen är planerad att komma på plats till Borås 
födelsedag den 29 juni. Exakt hur invigning och firande kommer att se ut denna dag är för tidigt att 
säga pga pandemiläget. Då gällande restriktioner avgör för hur det hela kommer att gå till. Den stora 
konstbiennalen invigs med digitalt tal av kultur- och demokratiministern den 29 maj, flera verk kommer 
vara placerade utomhus och både Konstmuseet och Textilmuseet kan ta emot besökare enligt rådande 
restriktioner, 

  

  

  

2 Strategiska målområden - indikatorer och 

uppdrag 

2.1 Människor möts i Borås 

Målbild 

Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi 
och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och 
stärker självkänslan. 
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2.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T1 2021 Kommentar 

Kulturnämnden ska utreda möjligheten att skapa ett 
”Art Center” – ett konstens skyltfönster. Utredningen 
ska belysa hur olika konstformer kan användas, till 
exempel Lars Thunbjörks fotosamling, och hur man 
kan möjliggöra för möten mellan boråsare. 

 Delvis 
genomfört 

Utredningen är presenterad för kulturnämnden och 
delar av Kommunfullmäktige. Beslut i kulturnämnden 
om hur utredningen ska tas vidare tas troligen efter 
sommaren. 

2.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

Målbild 

Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsättningar för barn och 
unga att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla vuxna. 

2.2.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T1 2021 Kommentar 

Kulturnämnden ska under 2021 ta fram en plan som 
beskriver i vilken ordning kommunens bibliotek ska 
bli meröppna. Biblioteken i serviceorterna ska 
prioriteras. 

 Delvis 
genomfört 

På tur står Sandareds bibliotek, där beräknas 
kostnaden till cirka 600 tkr och det är något som det 
behöver äskas pengar för. Dock hade serviceorterna 
en utvecklingsdag i mitten av april, där framkom att 
det finns planer på mötesplatser även på 
serviceorterna. Om så är fallet skulle det kunna vara 
klokt att avvakta med Meröppet och istället 
genomföra den satsningen tillsammans med en flytt 
till mötesplatser på respektive ort. 

2.3 Livskraftig stadskärna 

Målbild 

En attraktiv stad har en stadskärna som är levande under dygnets flesta timmar med en blandning av 
boende, handel och upplevelser. 

2.3.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T1 2021 Kommentar 

Kulturnämnden ska, i samarbete med Tekniska 
nämnden, se över Annelundsparkens förutsättningar 
och utvecklingsmöjligheter. Utredningen ska särskilt 
belysa hur man kan använda konstnärlig 
utsmyckning, ljus och ljud för att göra en promenad i 
parken till en kulturell upplevelse. 

 Delvis 
genomfört 

Utredningen är presenterad för kulturnämnden och 
delar av Kommunfullmäktige. Beslut kommer troligen 
efter sommaren i kulturnämnden hur utredningen 
ska tas vidare. 
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2.4 Ekonomi och egen organisation 

Kommunfullmäktiges indikatorer  

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid ska minska, %. 
 
Utfall År 2019 
4,3 
 
Utfall År 2020 
5,6 
 
 

 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten ska minska. 
 
Utfall År 2019 
6,3 
 
Utfall År 2020 
4,4 
 
 

 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid ska minska, %. 

Kulturnämnden 

Förvaltningens sjukfrånvaro består nästan uteslutande av kort sjukfrånvaro (1-14 dagar). Totalt ligger 
sjukfrånvaron i mars 2021 på 4,7 procent vilket är en höjning med 0,6 jämfört med 2019, vilket kan 
anses som ett normalår. Den minskning av sjukfrånvaron som förvaltningen hade under slutet av 2020 
kvarstår och fortsätter minska under första perioden 2021. Under januari till mars 2021 har 
förvaltningen en sjukfrånvaro på 3, 9 procent, vilket är drygt 1 procentenheter lägre i jämförelse med 
samma tre månader under 2019. Förvaltningen bedömer att den minskade sjukfrånvaron är en 
konsekvens av minskad smittspridning på våra arbetsplatser och samhället i stort, som en konsekvens 
av folkhälsomyndighetens rekommendationer att hålla distans och vara uppmärksam på 
förkylningssymtom under pandemin. 
 
Den låga sjukfrånvaron ger förvaltningen en indikator på att omställningen av arbetet under pandemin 
har fungerat väl även om många medarbetare och framförallt chefer haft en hög arbetsbelastning under 
pandemin. Förvaltningen kommer nogsamt att följa återgången till mer normala arbetsförhållanden för 
personalen och vara uppmärksamma på signaler på ohälsa. Ledningen kommer att skapa utrymme för 
återhämtning för de som haft en ökad arbetsbelastning och balansera arbetsmängden för att behålla en 
god arbetsmiljö. 
Förvaltningen kommer fortsatt arbeta aktivt med rehabilitering med fokus på upprepad 
korttidsfrånvaro. HR och chefer arbetar gemensamt vid rehabilitering. 
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Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten ska minska. 

Kulturnämnden 
Andelen timavlönad personal kvarstår på en låg nivå i jämförelse med åren innan pandemin. 
Minskningen beror på omställning i verksamheten, som en konsekvens av pandemin. Några 
verksamheter har öppnat upp för besökare vilket fått effekter på att andelen timavlönade ökat något i 
början av året. 
 
Förvaltningen bedömer att pandemin utvecklat nya arbetssätt i verksamheter som delvis kan bestå och 
på sikt kan påverka bemanningen och beroendet av timavlönade. 
 
Vid längre vakanser använder förvaltningen andra anställningsformer. 

 
 

3 Intern kontroll 

Kulturnämnden har i riskanalysen inte identifierat några risker med en riskbedömning på 16. 

3.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad, kvartal eller 

tertial. 

Verksamhet / Process Riskbild Kontrollmoment med analys Åtgärd 

Biblioteken Krav på effektivisering, 
budget 2021 

Budget 2021 
 

Budget 2021 innebar sparkrav på 
biblioteksverksamheten, något som 
har inneburit att Biblioteken i Borås 
enda verksamhetsutvecklingstjänst 
har dragits in och 
programverksamheten har minskat i 
omfattning. Detta kommer att leda till 
att det blir svårare för biblioteken att 
samverka med andra förvaltningar 
lika effektivt som tidigare och har 
försvårat arbetet med att 
implementera Barnkonventionen i 
bibliotekens arbete. Minskningen av 
programverksamhet är svår att 
bedöma vad den kommer att få för 
följder, men riskerar att göra 
biblioteken mindre attraktiva som 
kulturella mötesplatser. 

e 

Borås Stadsteater Svårt att hantera snabba 
förändringar 

Avtal och uppsägningstider 
 

På grund av verksamhetens art är 
det svårt att hantera snabba 
förändringar. Planeringsarbetet sker 
minst 1-2 år i förväg. 

 

Felaktiga prognoser och 
uppföljningar 

Budgetutfall och faktiskt utfall 
 

Då teaterverksamheten måste 
arbeta med lång framförhållning 
innebär det svårigheter att utarbeta 
aktuella prognoser i Agresso pga 
indelningen i 12 delar.  
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Verksamhet / Process Riskbild Kontrollmoment med analys Åtgärd 

Dålig flexibilitet vid inköp till 
produktioner 

Inköp 
 

Månatliga avstämningar genomförs 
för de inköp som gjorts i de olika 
projekten/produktionerna. Detta har 
gett en bättre kontroll. 

 

Avsaknad av företagskort Företagskort 
 

Avvaktat med fler företagskort. De 
egna utlägg som gjorts har 
kontrollerats och bokförs på de olika 
projekten/produktionerna.  

 

Kulturskolan Minskad verksamhetsbudget 
pga ej täckta 
kapitalkostnader 

Påverkan på verksamhetsbudget 
 

Antalet genomförda aktiviteter har 
minskat pga pandemin, 
undervisningen sker till stor del 
digitalt. Trots täckta 
kapitalkostnsader är inte budget i 
balans ännu.  

 

Publika Möten Målgrupperna uteblir Räckvidd - publikantal 
 

Planerade aktiviteter har ställts in 
eller gjorts digitala, det gällande 
publikantalet till åtta personer ger 
färre deltagare. Så länge pandemin 
finns måste rekommendationerna 
följas vilket medför med färre 
deltagare.  

 

De kulturhistoriska 
museerna 

Besökare uteblir Antalet besökare 
 

Borås musuem har varit 
säsongsstängt och besökarantal har 
därför inte mätts. 
Textilmuseet har varit stängt men 
öppnades mellan 6 april- 2 maj. 
Besökarantalet är begränsat pga 
rådande restriktioner och har därför 
minskat med tidigare år. 

 

3.2 Åtgärder för att minimera risker med hög riskbedömning 

Arbetet med nämndens interna kontroll startar med att en riskanalys görs. Riskanalysen ska ge en 
kartläggning av nämndens största riskområden. Risker som bedöms inträffa med stor sannolikhet och 
samtidigt får allvarliga konsekvenser ska åtgärdas direkt. 
Om nämnden i arbetet med riskanalysen har identifierat risker med en riskbedömning på 16, redovisas 
dessa risker tillsammans med åtgärder. 
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4  Nämndens verksamhet 1 

4.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr 
Utfall jan-
april 2020 

Nämnd-
budget 

2021 

Budget jan-
april 2021 

Utfall jan-
april 2021 

Avvikelse 
jan-april 

2021 

Prognos-
avvikelse 

Statsbidrag 3 724 0 0 4 288 4 288  

Avgifter och övriga intäkter 10 734 29 969 9 980 10 033 53 -300 

Summa intäkter 14 458 29 969 9 980 14 321 4 341 -300 

Personal -37 368 -119 922 -39 934 -35 642 4 292 -1 000 

Lokaler -16 987 -49 093 -16 348 -16 647 -299  

Material och tjänster -22 109 -44 402 -14 786 -16 470 -1 684  

Kapitalkostnader -1 629 -4 652 -1 549 -1 559 -10  

Summa kostnader -78 093 -218 069 -72 617 -70 318 2 299 -1 000 

Buffert (endast i budget)  -1 900 -633  633 1 900 

Nettokostnad -63 635 -190 000 -63 270 -55 997 7 273 600 

Kommunbidrag  190 000 63 270 63 270   

Resultat jämfört med 
kommunbidrag 

-63 635 0 0 7 273  600 

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

      

Godkända "öronmärkta" projekt       

Resultat jfr med tillgängliga medel -63 635   7 273  600 

Ackumulerat resultat 1 275 2 638 2 638 2 638   

Resultatanalys 

I tabellen ovan är de förvaltningsinterna posterna exkluderade. 

Prognos för helåret 

Kulturförvaltningens prognos för helåret är + 600 tkr. 

Prognosavvikelserna är indelade i ej coronaavvikelser och coronaavvikelser. 

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

Ej coronaavvikelser 

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

Kulturskolan 
-1 000 tkr är Kulturskolans prognosticerade underskott på grund av lägre intäkter samt för stora 
personalkostnader. En extra satsning i löneöversynen på lärare innebär ökad lönekostnad med 150 tkr. 
Detta är ett engångsbelopp under 2021. 
Åtgärd: En genomlysning av verksamheten har gjorts med förslag på åtgärder. Målet är att 
verksamheten ska komma i ekonomisk balans under 2022. 
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Buffert 
+1 900 tkr är avsatta för oförutsedda händelser under året. 

Coronaavvikelser 

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

 

 

4.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Utfall jan-
april 2020 

Nämnd-
budget 

2021 

Budget jan-
april 2021 

Utfall jan-
april 2021 

Avvikelse 
jan-april 

2021 

Prognos-
avvikelse 

Kulturnämnden       

Intäkt 0 0 0 0 0  

Kostnad -260 -861 -287 -318 -31  

Nettokostnad -260 -861 -287 -318 -31  

Kulturadministration       

Intäkt 0 0 0 1 1  

Kostnad -3 274 -9 697 -3 229 -3 268 -39  

Nettokostnad -3 274 -9 697 -3 229 -3 267 -38  

Biblioteksverksamhet       

Intäkt 3 620 1 722 573 3 912 3 339  

Kostnad -19 995 -55 067 -18 337 -17 741 596  

Nettokostnad -16 375 -53 345 -17 764 -13 829 3 935  

Museiverksamhet       

Intäkt 2 778 8 166 2 719 2 563 -156 -300 

Kostnad -11 374 -31 120 -10 363 -8 743 1 620  

Nettokostnad -8 596 -22 954 -7 644 -6 180 1 464 -300 

Konst och utställningsverksamhet       

Intäkt 540 1 207 402 501 99  

Kostnad -4 881 -12 058 -4 015 -4 777 -762  

Nettokostnad -4 341 -10 851 -3 613 -4 276 -663  

Teaterverksamhet       

Intäkt 4 453 14 673 4 886 4 503 -383  

Kostnad -11 715 -41 022 -13 660 -9 428 4 232  

Nettokostnad -7 262 -26 349 -8 774 -4 925 3 849  

Publika möten       

Intäkt 882 1 306 435 1 076 641  

Kostnad -10 134 -17 386 -5 789 -9 540 -3 751  

Nettokostnad -9 252 -16 080 -5 354 -8 464 -3 110  

Kulturskolan       

Intäkt 2 259 2 895 964 1 742 778  

Kostnad -13 696 -41 404 -13 787 -13 446 341 -1 000 

Nettokostnad -11 437 -38 509 -12 823 -11 704 1 119 -1 000 
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Tkr 
Utfall jan-
april 2020 

Nämnd-
budget 

2021 

Budget jan-
april 2021 

Utfall jan-
april 2021 

Avvikelse 
jan-april 

2021 

Prognos-
avvikelse 

Skolbibliotek       

Intäkt 0 0 0 33 33  

Kostnad -2 838 -9 454 -3 148 -3 067 81  

Nettokostnad -2 838 -9 454 -3 148 -3 034 114  

Buffert       

Intäkt  0 0  0  

Kostnad  -1 900 -633  633 1 900 

Nettokostnad  -1 900 -633  633 1 900 

       

Intäkt       

Kostnad       

Nettokostnad       

       

Intäkt       

Kostnad       

Nettokostnad       

       

Intäkt       

Kostnad       

Nettokostnad       

       

Intäkt       

Kostnad       

Nettokostnad       

       

Intäkt       

Kostnad       

Nettokostnad       

Totalt       

Intäkt 14 532 29 969 9 979 14 331 4 352 -300 

Kostnad -78 167 -219 969 -73 248 -70 328 2 920 900 

Nettokostnad -63 635 -190 000 -63 269 -55 997 7 272 600 

4.2.1 Kulturnämnden 

Verksamheten består av Kulturnämndens förtroendevalda samt Kulturnämndens administration. Ingen 
prognosavvikelse. 

  

4.2.2 Kulturadministration 

Verksamheten består av Kulturförvaltningens centrala administration. 

Ingen prognosavvikelse. 
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4.2.3 Biblioteksverksamhet 

Ekonomi 

Coronapandemin påverkar naturligtvis all verksamhet för närvarande, inte minst en sådan publik 
verksamhet som folkbiblioteken. Budgetmässigt är det främst intäkterna som har blivit lidande första 
tertialen 2021, något som beror på att Biblioteken i Borås under pandemin dels har färre besökare och 
utlån samt också fria omlån, för att underlätta för användarna under pandemin och för att hjälpa till 
med att minska smittspridningen. Det handlar främst om en minskning för posten förseningsavgifter, 
något som är allvarligt då intäktskraven har ökat inför 2021. 

Dock påverkas även utgiftssidan genom färre arrangemang och ett lägre behov av timinhoppare, varför 
budgeten som helhet är under kontroll. 

Ett budgetproblem är att e-medielånen rusar i höjden, något som är mycket dyrare för biblioteken än 
fysiska medielån. Under pandemitid blir det ologiskt att strypa tillgången till e-medier, men framåt 
hösten kan det blir nödvändigt för att klara av att hålla budget. 

Effektiviseringarna för 2021 är kännbara, det syns på programbudgeten, något som leder till betydligt 
mindre och färre satsningar från bibliotekssidan gällande 400-årsfirandet. Den största konsekvensen är 
dock att en verksamhetsutvecklingstjänst har försvunnit, något som försvårar främst samverkan med 
andra förvaltningar och det interna arbetet med barnkonventionen. 

Avgörande för bibliotekens verksamhet är att hyreskompensation ges för bygg- och renoveringsprojekt, 
det finns inga marginaler att plocka av, organisationen är redan slimmad och biblioteksledningens 
bedömning är att framförallt närbiblioteken redan är underbemannade. 

Socialt hållbart Borås 
Språkträffar har ställts om och har genomförts digitalt via några av biblioteken. 

En renovering av Norrbyhusets andra våning är på gång och planen är att biblioteket därigenom också 
kommer att få bättre anpassade lokaler, dagens lokaler är inte anpassade för biblioteksverksamhet. 
Arbetet beräknas vara klart till årsskiftet. 

Bokstartsprojektet som bygger mycket på hembesök har ställt om och ger information om vikten av 
läsning och högläsning till nyblivna föräldrar tillsammans med rim och ramsor via en Youtube-kanal. 

Arbetet med Sjöbohuset fortgår och ärendet ska upp i Kommunfullmäktige för beslut efter att förslaget 
under våren har antagits av Lokalförsörjningsnämnden. 

Bibliotekarierna på familjecentralerna har ställt om delar av verksamheten till digital sådan och har nu 
under våren lagt aktiviteter utomhus tillsammans med övriga verksamheter i familjecentralerna. 

Kultur i hela Borås 
Meröppet i Sandared har varit planen för 2021, beräknad kostnad 600 tkr, något som medel behöver 
äskas för. Men då det finns planer för mötesplatser på serviceorterna behöver det utredas om det i så 
fall är bättre att vänta in dessa och sedan genomföra Meröppet. 

Långsiktigt ser Biblioteken i Borås att det vore lämpligt med ett bibliotek på Gässlösa, gärna 
tillsammans med annan verksamhet. Bostadsområdet Gässlösa kommer att binda samman områdena 
Kristineberg-Göta-Gässlösa till ett större område. Bedömningen är att det i området behöver finnas ett 
bibliotek och att lämpligaste placeringen är inom eller i anslutning till nybyggnationerna på Gässlösa, 
även nuvarande placering på Kristineberg skulle kunna fungera, men det är oklart vad som ska hända 
med den byggnaden. 

Byttorps bibliotek kommer att byggas om i samband med att skolan byggs om. Ny lokal blir den gamla 
idrottshallen, det planeras och förbereds för Meröppet i och med ombyggnationen. Det nya biblioteket 
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beräknas vara klart i december 2022. 

Bredda med kultur 
Bokcirklar har ställts om och har genomförts digitalt genom några av biblioteken. De har varit väldigt 
populära! 

Biblioteken i Borås har identifierat att arbetet med de med någon form av funktionsnedsättning 
behöver förbättras, det är en målgrupp som är prioriterad i bibliotekslagen och där det finns 
utvecklingsarbete att göra. För det ändamålet har det sökts pengar från Statens Kulturråd, besked 
väntas i juni. 

En poet, Jimmy Alm, har kontrakterats för att dikta Borås, nu när Borås fyller 400 år. Jimmy är kanske 
mest känd för att ha blivit anlitad som kommunpoet av Tranemo kommun. Hans specialitet är att dikta 
personer, men även företeelser av olika slag. 

Analys av verksamheten 
För närvarande finns ett par stora frågor som biblioteken brottas med: 
 
- När biblioteken ska kunna öppna upp för normal verksamhet efter pandemin, biblioteken har idag 
öppet, men med restriktioner. 
- Den riktigt stora frågan just nu är gemensamt biblioteksdatasystem, bibliotekskort och mediebestånd 
med övriga kommuner i Boråsregionens kommunalförbund. Ett nämndärende för att kunna gå vidare 
med en gemensam upphandling av nytt system beräknas vara klart till juninämnden. 

2020 hade biblioteken förvånansvärt goda lånesiffror trots pandemi. I takt med att restriktionerna har 
blivit hårdare och pandemivåg två och tre har slagit hårt mot samhället så har även besöks- och lånetal 
vid biblioteken minskat. 

Det är frustrerande för många anställda vid biblioteken att inte kunna ge den service som normalt ges 
och det ger också upphov till frustration från användarna. Biblioteken är viktiga som mötesplatser med 
väldigt låg tröskel och som platser där man kan få hjälp med allehanda frågor, som studieplats och som 
ett ställe att förkovra sig på. I dagsläget uppfylls få av bibliotekens ordinarie funktioner. Att låna och 
lämna går bra, det finns viss programverksamhet inte minst digitalt och det finns tillgång till teknik, 
men inte mycket mer. 

Restriktioner för antalet personer som samtidigt får befinna sig i biblioteken och hur länge de får vara i 
lokalerna finns på plats till dess att Folkhälsomyndigheten lättar på restriktionerna. Öppettiderna är 
begränsade fram till och med 31 augusti, därefter hoppas Biblioteken i Borås kunna öppna som vanligt 
igen. 

Tjänster som take away och hemleveranser har funnits även under första tertialen, men hemleveranser 
avvecklas fram till sommaren då bedömningen är att alla i riskgrupp då ska ha fått vaccin. 

Under första tertialen genomförde Biblioteken i Borås 90 programaktiviteter varav 44 för barn och 
unga. Avsevärt färre än normalt, men mycket uppskattade aktiviteter för de som har kunnat delta. 

 

4.2.4 Museiverksamhet 

Ekonomi 

Museerna har haft få intäkter i verksamheten på grund av stängningen. Sedan öppningen den 6 april är 
också tillströmningen av besökare låg, vilket är lämpligt ur ett coronaperspektiv men som följd ger 
minskade intäkter. Verksamheten visar just nu ett positivt resultat vilket beror på få 
utställningsproduktioner under våren. Det nuvarande läget på årsbasis ger troligen ett underskott för 
verksamheten beräknat till -300 tkr, eftersom det ligger flera kostsamma utställningar under hösten, 
Corona minskar intäkterna och museet har fritt inträde under Konstbiennalen. 
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Åtgärder 

Verksamheten gör ett flertal effektiviseringar, främst med vakanta tjänster med även en besparing 
genom en månad mindre öppettid på Borås museum. Kulturdepartementet har gett klartecken för fler 
ekonomiska stödåtgärder åt museer 2021, det är dock inte klarlagt från VGR om dessa medel kommer 
att kunna tillfalla de museer som har LSU (vilket skedde 2020). 

Analys av verksamheten 2021 

Textilmuseet 

Textilmuseet var stängt första delen av året på grund av pandemin men kunde öppna igen den 6 april 
när en ändring av covid-19 lagen gjorde det möjligt att räkna ut maxantalet besökare som får vara i 
lokalerna samtidigt och se till att varje besökare har minst 10 kvadratmeter att röra sig på. När museet 
väl öppnade fungerade detta mycket väl via ett antal åtgärder för att säkra trånga sektorer och minimera 
interaktionen mellan personal och besökare. 

Textilmuseet ställde även om i sin utställningsproduktion och utnyttjade det faktum att många 
skyltfönster på stan står tomma. Produktionen av utställningen We knit for peace kunde därför 
genomföras som planerat, tillsammans med Borås City, fast på ett helt nytt sätt vilket har uppskattats av 
både publik och recensenter. Eftersom det var en utställning till följd av ett upprop med mer än 100 
deltagare från allmänheten, var det extra viktigt att detta kunde genomföras. För första gången 
producerades även en digital utställningskatalog där alla deltagare presenterades ihop med sina verk. 
Medarbetarna på museet har också arbetat intensivt med planering av framtida utställningar så som 
Konstbiennalen och Craft Rituals. 

Museet har trots stängningen ändå tagit emot elever som behövt stöd för sina skolprojekt så som flera 
UF-företag, Ljud och Bildskolan och Drottning Blanka vilka har arbetat med film-, design- och 
textilproduktion framförallt i DIY. Två studenter från Modevetenskapen i Lund har också kunna 
genomföra sina praktikperioder på museet digitalt. 

Samarbete med verksamheterna i TFC har fortgått inom flera områden exempelvis AIR 400, ett 
residensprojekt mellan fyra städer som fyller 400 år där konstnärer får möjlighet att under en vecka 
arbeta konstnärlig med ett material som knyter an till stadens historia. Vidare har planering skett av en 
omgestaltning av Gula zonen till en Hybridarena med gemensam reception och eventplanering. 

Borås museum 

Byggnadsvårdsinsatserna på Borås museum tillsammans med LFF har planerats och kommer att starta 
med renovering av Skvaltkvarnen och byte av tak. Museet har under perioden även rekryterat en 
sommarsnickare vars arbete startar i maj med fokus på enklare renoveringsarbete av husen och andra 
åtgärder som finns i förvaltarplanen. 

Sommarens verksamhet har planerats med ett fokus på ute-museum, visningar och extra 
iordningställande av förläggargården Fällhult. Inne på museet presenteras ”Boråsigheter” som lyfter 
fram sådant som är typiskt för Borås med föremål och berättelser som på olika sätt ger en bild av livet i 
staden i olika tider. 

400-årsfirande på Borås museum görs i samverkan med flera föreningar men framförallt De ju 
häradernas kulturhistoriska föreningen. De föreläsningar som varit bokade för perioden har genomförts 
digitalt. 

Samlingar och arkiv 

Samlingsarbetet fortgår i nuläget med en start inriktning på digitalisering och förmedling via Digitalt 
Museum och olika forum kopplat till Facebook och INSTA gram. Det finns ett ökat intresse bland 
allmänheten för museernas arkiv och föremål som stärks av den nya förmedlingstekniken och digitala 
fördjupningsmöjligheterna. På Textilmuseets nya hemsida som lanseras inom kort får också dessa 
områden mer plats än tidigare. 

Under perioden har även hela samlingen av konfektion och material från Bröderna Magnusson 
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bearbetats och kartlagts inför den nya Modeutställning som ska produceras och färdigställas till 
november 2021. 

Kulturmiljö och stadsplanering 

Kulturmiljöprogram för Borås Stad, ska underlätta långsiktigt bevarande, användning och utveckling av 
kulturvärden i kommunen samt öka dess tillgänglighet för allmänheten. Förnyelsearbetet av 
programmet sker i samarbete mellan Kulturförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen. Det 
interna arbetet har fastlagt att en koppling till Översiktsplanen kommer att ge ökad framkomlighet. 
Därmed kan produkten komma att kallas något annat, exempelvis Fördjupning till Översiktsplanen, för att 
passa in i kommunens processer och modeller. 

 

4.2.5 Konst och utställningsverksamhet 

Ekonomi 

Finns inga avvikelser att rapportera under den första perioden av året. 

Verksamheten - förutsättningar 

Verksamhetens förutsättningar presenterades nyligen i ”Utvecklingsstrategi för Borås Stad” och som 
utredaren påpekar är Borås Konstmuseum i stort behov av lokalmässig upprustning. Vissa åtgärder 
behöver genomföras skyndsamt på grund av dålig arbetsmiljö och att tillgängligheten för besökare 
hindras. Personalstyrkan bör dimensioneras utifrån det aktuella uppdraget, såväl kvantitativt som 
kvalitativt. Kommunens höga ambition för konsten bör avspeglas i resurser till Borås Konstmuseum. 
Risken för underfinansiering är att man bygger upp ett ”isberg” av dolda uppgifter som inte blir utförda 
samt att medarbetare pressas för hårt. 

Analys av verksamheten 

Konstmuseet var stängt januari och februari på grund av pandemiläget, den 16 mars öppnade museet 
igen, vilket var något tidigare än andra museer. Anledning var att verksamheten ville ge besökarna en 
unik möjlighet att under 11 dagar se den kritikerrosade utställningen Generation innan museet återigen 
stängde. Denna gång för nedmontering, återställning av lokaler och installation av konstbiennalen. 
Inför varje ny utställning krävs omfattande ommålningar, snickerier och tekniska installationer. Då 
publika vägar korsas med transportvägar av byggmaterial och en stor del av snickerierna pågår direkt i 
utställningslokalerna måste museet av säkerhetsskäl stänga vid installation av större utställningar. 
Konsekvensen blir att Konstmuseet måste hålla stängt 12 - 16 veckor om året när utställningarna byts, 
det påverkar naturligtvis besökssiffrorna och det är svårt att hålla en kontinuitet i verksamhetens 
öppettider. 

Under våren har planering av konstbiennalen tagit museets personal i anspråk, det är ett stort 
arrangemang som inbegriper många olika samarbetspartners. Biennalen är en del av stadens 400-års 
firande och konstmuseet inleder det nya århundradet med en inkluderande biennal där deltagande 
konstnärer speglar samhällets mångfald. 

Att Sverige firar 100 år av demokrati med allmän och lika rösträtt uppmärksammar museet med 
utställningen  Kvinnor, konst, kollektivitet med verk från samlingen. I denna utställning lyfts kvinnan ur 
olika perspektiv, men får även symbolisera underrepresenterade grupper i stort. Utställningens tematik 
har också koppling till biennalen och kommer att visas parallellt på våning två. 

Program och Pedagogik 

För att nå ut med verksamheten under stängda perioder har museet satsat mer på digitalisering och 
bland annat  tillgängliggjort delar av museets konstsamling på https://digitaltmuseum.se/ 

 

https://digitaltmuseum.se/
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För att säkerställa att museets programverksamhet ska kunna genomföras på ett säkert sätt under vår 
och sommar planeras flera digitala aktiviteter samt utomhusverksamhet. Bland annat planeras för ett tre 
veckors konstkollo för barn på museets innergård samt ett antal Pop Up-workshops på olika platser, 
bland annat Hässleholmen, Sjöbo och Norrby. 

Offentlig konst 

Pandemin har inte hindrat arbetet med den offentliga konsten, det har fortsatt som planerat med 
konservering, rengöring och utplacering av verk. Arbetet med den offentliga konsten är tidskrävande 
och den kräver kontinuerlig uppsyn, vård och underhåll. Innan sommaren kommer i stort sett alla 
skulpturer som är inplockade av olika anledningar att utplaceras. Ett par skulpturer får vänta till augusti 
då Servicekontoret inte hinner med allt innan biennalen. 

Museet har påbörjat en process med konstnärlig gestaltning på nya Gässlösaskolan, en offentlig 
utlysning kommer att ske troligtvis innan sommaren. Fler projekt är på gång bland annat Särlaskolan. 

En dialog förs med representanter för serviceorterna om att uppföra muralmålningar under biennalen 
som en del av 400 års-firandet, detta sker i slutet av sommaren och de berörda orterna är Viskafors, 
Dalsjöfors, Sandared och Fristad. 

 

  

4.2.6 Teaterverksamhet 

Ekonomi  

Teatern befarar en prognosavvikelse för året på grund av rådande pandemi. Utfallet per sista april är +3 
858 tkr och avvikelsen består bland annat av statliga krismedel gällande Corona samt kostnader för 
produktioner som inte är fakturerade ännu. 

  

Verksamhet 2021 

Verksamheten är fortfarande starkt påverkad av den rådande pandemin och därmed också av minskade 
publikbesök. För teatern har det inneburit att verksamheten återigen har fått ställa om - produktioner 
har flyttas fram och övriga planerade repetitioner och premiärer har fördröjts och spelperioderna 
förkortats. På grund av (tack vare) rådande pandemin har verksamheten också behövt ställa om till att 
även producera scenkonst digitalt vilket inneburit nya utmaningar då det kräver nya kompetenser och 
arbetssätt. 

Våren inleddes med en mindre scenkonstproduktion för de mindre barnen, Sagoskogen, som filmades 
och visades digitalt för förskolorna vid 57 tillfällen under januari månad. 

Inför 400-års firandet planerades en större cirkusproduktion på stora scenen tillsammans med Cirkus 
Cirkör. Produktionen Knitting Peace tvingades, på grund av pandemin, flytta fram till våren 2022. 

På lilla scen var det planerat att visa Ett informellt samtal om den rådande situationen i regi av Johan Paus, 
men denna fick istället filmas och hade en digital premiär den 5 mars. 

Teaterns barnproduktion Mors lilla Olle i regi av Mikael Dahl fick även den en digital premiär. 

Produktionen Varför är det bara jag som gör pavlova i den här familjen är en avskalad och musikalisk 
föreställning om hur våra drömmar om ett lyckligt och skönt liv inte alltid stämmer överens med 
andras. Denna produktion spelar på turné under april och maj i Västra Götalandsregionen. 

Vårens program av gästspel och lunchteaterföreställningar har löpande fått ställas in. 

I år är det 100 år sedan kvinnor fick rösträtt och teatern uppmärksammade detta med radioteatern: 
Några skäl varför kvinnorna icke skola ha politisk rösträtt. Detta podd-avsnitt är det avsnitt som hittills haft 
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flest lyssnare. Ytterligare tre nya avsnitt av verksamhetens podd, Spelar roll, planeras att produceras 
under våren. 

 

4.2.7 Publika möten 

Ekonomi 

Intäkterna är lägre än förväntat i jämförelse med tidigare år p g a corona-läget och dess 
publikrestriktioner. Åtgärder för att kompensera detta under resten av året är försiktighet i 
marknadsföringsåtgärder och sparsamhet i allmänhet. 
På grund av rådande corona-restriktioner flyttades också Röda Kvarns säsongspremiär fram något och 
därefter har endast 8 personer per visning tillåtits under aktuell period med kraftigt negativ 
budgetpåverkan. Kostnadsbesparande åtgärder och särskilda corona-stöd från Svenska Filminstitutet 
har mildrat intäktsbortfallet. 

Verksamheten 
Kulturhuset har haft begränsade öppettider vardagar och helt stängt på helger, vilket inneburit 
begränsad tillgänglighet och service för besökare samt ändrade scheman för kassapersonal. Allt 
eftersom har biljettkassan gått från enbart telefonservice till att ha fysiska öppettider som 
Stadsbiblioteket. Dock har inga lokaluthyrningar varit aktuella under perioden. 
Verksamheten har fortsatt arbetet i samverkan med FoF för att implementera kulturbidragen i deras 
nya e-tjänst och bidragssystem, Actor Smartbook. 
Tillsammans med Samhällsbyggnadsförvaltningen skapas en yta, kallad Stadsrummet, i Kulturhuset för 
information, dialog och kunskapsutbyte om stadsutveckling. Rummet förbereds med inredning och 
teknik för att kunna invigas publikt under hösten. 

Vuxna Vad gäller vuxenutbudet har Tisdagar på Kulturhuset genomfört 8 arrangemang med max 8 
personer i salongen som sågs live av 51 personer totalt, plus att de livestreamades via Youtube. 
Dessutom en Nyhetsbar i samarbete med Borås Tidning som enbart sändes via bt.se. 

Barn Programserien Lördagsbarn har fått ställa in ett arrangemang och skjuta upp övriga, p g a 
pandemiläget. En kulturombudsträff arrangerades digitalt för representanter från skolorna i Borås. 
Ca 25 deltagare tog del av utbudet som presenterades av Kulturförvaltningens verksamheter samt 
Regionteater Väst. Utbudet finns också i en digitalt producerad katalog vars innehåll snabbt kan 
uppdateras vid förändringar. Att avstå visst tryckt marknadsföringsmaterial är också ett sätt att hålla 
nere kostnaderna. Förvaltningens Barn- och ungagrupp, där kultursekreterare-barn är sammankallande, 
har genomfört en workshop som start på ett långsiktigt arbete med att implementera barnkonventionen 
i verksamheterna. 

Unga samverkan med Brygghuset och i dialog med Kulturskolan har en digital handledning i 
musikproduktion testats. Responsen blev god, och i första hand var det tjejer som använde sig av 
handledningen. Brygghuset fortsätter nu med verksamheten i egen regi. 

Ansökningar till Sparbanksstiftelsen och VGR har gjorts, för att finansiera en projektledare som 
koncentrerat kan lyfta fram och visa på möjligheter till samverkan med målet att skapa en scen i Borås 
anpassad för populärmusikfältet. 
Inom projektet Pussel genomfördes en filmföreläsning med Gustav Bengtsson om hur egna 
produktioner kan skapas, och han visade sin film Mermale – som används inom skolan i Stockholms 
Stad för att diskutera frågor kring normer och rättigheter för funktionshindrade. 

Bio Röda Kvarn Fokus har varit att hålla igång verksamheten som planerat i så stor utsträckning som 
möjligt, undantaget specialvisningar som Throwback Thursday och Live på bio vilka pausas tills 
publikgränserna höjs. Som viss kompensation har införts extra onsdagsvisningar på utvalda filmer. 
Besökarnas reaktioner på att bion hållit igång den publika verksamheten har varit mycket positiva. 
Bland filmerna som visades januari-april fanns över 20 olika ursprungsländer representerade, däribland 
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den afghanska ”Barnhemmet”, slovakiska ”Servants” och ”Quo vadis, Aida?” från 
Bosnien/Hercegovina. 

Flera inplanerade filmer har med kort varsel fått framflyttade premiärer pga corona-pandemin vilket 
inneburit merarbete och krav på stor flexibilitet med beredskap att snabbt skala upp då restriktionerna 
beslutats i tvåveckors-intervaller. Samarbeten med distributörer har i vissa fall möjliggjort 
förhandsvisningar av uppskjutna filmer. Ökade kommunikationsinsatser har gjorts på webb och sociala 
medier för att hålla publiken uppdaterad avseende biljettillgång, visningsändringar o d. Skolbion är 
pausad tills vidare, dels med anledning av läget men främst p g a Grundskoleförvaltningens beslut att 
inte göra besök i offentliga miljöer. 

Det planerade utökade samarbetet med Göteborg Film Festival ställdes in då festivalen på grund av 
pandemin blev helt digital. Det regelbundna samarbete med Finlandsinstitutet (”Ny finsk film”) har 
genomförts som planerat. 

En fuktskaderenovering har genomförts i utrymme för städ och elcentral. Larmsändarutrustningen 
uppgraderas. Extra lampetter har satts upp i foajén. 

Enhetschef har avslutat utbildningen Digital marknadsföringskurs för biografer. Även deltagit i 
fördjupningsseminarier om kassasystemrelaterade frågor. 

Barn och unga på Röda Kvarn: 

Under januari-april var minst 10 av 30 programsatta filmer riktade direkt till barn och unga, vilket utgör 
c:a 32%. 

Kommunikation De månatliga kommunikatörsträffarna har fortsatt digitalt trots att verksamheterna 
inte har samma mängd publika aktiviteter som tidigare. För att förbättra kännedomen och kunskapen 
om Kulturförvaltningens olika verksamheter internt, har ett månatligt nyhetsbrev tagits fram för att öka 
kunskapen om den egna och andra verksamheter inom Kulturförvaltningen 

  

4.2.8 Kulturskolan 

Ekonomi 

Kulturskolan visar en prognosavvikelse på -1000 tkr. Den består av bland annat alltför låga intäkter för 
säljande verksamhet mot grundskola samt gymnasiet (pga för lågt satta avgifter). I samband med nya 
läraravtalet HÖK21 skall ett engångsbelopp betalas ut i samband med löneöversynen för lärare 2021, 
detta innebär en tillkommen kostnad på cirka -150 000 kronor. 

Vid Kulturnämnden 2021-04-19 togs beslut kring Genomlysningen av kulturskolan. Framåt väntar ett 
arbete med att få budget i balans genom att dels se över avgifter mot säljande verksamhet (förskola, 
grundskola samt gymnasiet), och dels genom att se över kulturskolans organisation. Ett arbete som nu 
tar vid och kommer att sträcka sig in i 2022. 

Verksamhetens förutsättningar 

Borås Kulturskola har kurser i åtta konstnärliga ämnen: musik, dans, teater, cirkus, bild och form, foto 
och film, textil och ord. I kursutbudet för elever från 4 år upp till vuxen ålder ingår sammanlagt ca 60 
olika ämnen/inriktningar samt ett fördjupningsprogram. Cirka 5 600 elever beräknas delta i 
Kulturskolans verksamhet år 2020, inkluderat eleverna i den frivilliga verksamheten, 
kulturskolefilialerna samt i uppdragsverksamheten i förskolan, särskolan, träningsskolan, grundskolan 
och gymnasieskolan. 

Kulturnämnden vill ge alla barn och ungdomar en likvärdig möjlighet att delta i Kulturskolans 
verksamhet oavsett social och etnisk bakgrund. Kulåret för alla barn i årskurs 1 på skoltid är ett steg att 
uppnå en större mångfald. 
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Kulturskolefilialerna är en viktig integrationssatsning. En av målsättningarna är att nå och öka antalet 
elever med annan etnisk och social bakgrund. Deltagande elever i filialerna beräknas till 400 st. 
Undervisningen bedrivs på åtta grundskolor fördelade inom Borås Stad och är kostnadsfri för eleverna. 
Grundskoleförvaltningen ersätter Kulturskolan med terminsavgifterna, 500 kronor per termin/ per 
deltagande elev. I denna avgift ingår även hyra av instrument. 

Analys av verksamheten 

Borås Kulturskolas verksamhet har påverkats av den rådande coronapandemin. 2021 inleddes med 
undervisning på distans som en fortsatt åtgärd på grund av det rådande läget i samhället kopplat till 
pandemin. Risk och konsekvensanalyser har gjorts kontinuerligt och senaste beslutet som fattades i 
april månad är att kulturskolans verksamhet fortsätter med distansundervisning vårterminen ut. 

Föreställningar och evenemang har ersatts av livesändningar via YouTube och ett antal spontana 
framträdanden på Instagram Story och vid Dansens dag 29 april planeras ett liveframträdande på #400-
års dansen i samarbete med stadens grundskolor. 

2020 var första året med barnkonventionen som lag och kulturskolan inledde med 
kompetensutveckling för samtliga medarbetare i barnperspektiv och barnrättsperspektiv. Detta arbete 
präglar fortsatt vår verksamhet även under 2021. Lovverksamhet på februarilovet ersattes även i år av 
#vinterkassen då fysisk verksamhet inte var möjligt på grund av pandemin. I år samverkade 
kulturskolan med Textilmuseet och Fritid och Folkhälsoförvaltningen för att nå ut till alla barn och 
unga i kommunen. Totalt sammanställdes 2000 kassar som barn och unga runt om i kommunen fått ta 
del av.  Lovverksamheten har bland annat möjliggjorts via bidragsmedel från statens kulturråd och 
medel från de ovan nämnda samarbetspartnerna. 

Under 2020 och även fortsättningsvis under våren 2021 har Borås Kulturskola ökat sin närvaro digitalt 
och än mer satsat på det digitala innehållet i sociala medier. Kommunikation via Instagram 
kompletterar den interna kommunikationen med ett lustfyllt innehåll. Under våren 2021 spelas det in 
filmer i marknadsföringssyfte som släpps i början på maj. De ersätter det vanligtvis populära "Öppet 
Hus" som kulturskolan brukar ha i maj månad för nyfikna blivande elever och deras vårdnadshavare. 

Kulturfritids på Kulturskolan på Hässlehuset för Bodaskolans fritidshem blev under 2020 en succé.  På 
grund av pandemin så är verksamheten för närvarande "vilande", men dialog förs kring återupptagande 
så fort smittspridningen minskat i samhället. Förhoppningen är att kulturskolan kan öppna fler 
Kulturfritids på prioriterade områden i kommunen i och med de två  nya tjänsterna, Kulturpedagoger 
som tillträder 17 maj 2021. 

Kulturskolan har under våren 2021 beviljats bidrag från Sparbanksstiftelsen för att genomföra en 
musikfestival samt konstskola för barn och unga med funktionsnedsättning. Arbetet planeras under 
våren 2021 och genomförs under hösten 2021 om pandemin tillåter att man kan samlas igen. 

  

4.2.9 Skolbibliotek 

Ekonomi 

Från och med 2020 har Kulturnämnden fått över budgeten för skolbiblioteken. Dock är ej budget för 
teknik, inredning och hyra överförd, Biblioteken i Borås ser ändå positivt på att ha en budget att 
förhålla sig till redan från årets början. 

Önskvärt vore att få en budget som bygger på antal elever/klasser och något att förhålla sig till om nya 
skolor öppnar. 

Budgeten för 2021 är under kontroll, men det saknas resurser till de nya skolor som öppnas och växer 
samt för skolor som delar sig och sedan växer på varsitt håll. Som exempel kan tas Björkhöjdskolan. 

Verksamheten 
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Ett nytt Skolbiblioteksprogram är klubbat och arbetades fram tillsammans med 
Grundskoleförvaltningen. Samarbetet med grundskolan upplevs som gott. 

De senaste åren har verksamheten vid skolbiblioteken gått från att i första hand arbeta med 
biblioteksrummet till att bibliotekarierna blir mer involverade i undervisningen, främst när det kommer 
till litteraturförmedling och källkritik. Det har inneburit att skolbiblioteken har blivit mer relevanta för 
skolornas och elevernas måluppfyllelse. 

 

5 Konsekvenser av coronaviruset 

Den pågående pandemin påverkar fortsatt verksamheterna som dock i stor utsträckning anpassat sina 
verksamheter, inte minst genom aktiv digital verksamhet. Det måste sägas ( i der elände som pandemin 
innebär) att pandemin påskyndat den digitala utvecklingen - många av aktiviteterna som 
teaterföreställningar, utställning, samtal  mm har spelats in och sänts digitalt, vissa har streamats. 
Kulturskolans undervisning sker på distans genom att vara digital. Det finns numera en förväntan och 
det ligger i den allmänna utvecklingen att verksamheterna, även efter pandemin, även fortsättningsvis 
kommer verka digitalt. Detta reser därmed en rad nya frågeställningar och utmaningar att ta sig an 
- finns tillräckliga resurser och finns rätt kompetens i förvaltningen? Hur blir det med tillgängligheten 
för publiken?  En annan viktig fråga rör säkerheten ur upphovssynpunkt. 
Budgetmässigt ser förvaltningen minskade intäkter som en följd av den pågående pandemin. Eventuella 
statliga krisstöd, fördelade via regionen, kan vara en möjlighet men inget förvaltningen vet något om i 
dagsläget. 

Självklart är det betydligt färre besökare till de olika kulturinstitutionerna och till kulturevenemangen 
pga rådande restriktioner. Ett omfattande publikarbete väntar den dag då restriktionerna lättat och bör 
påbörjas snarast. 

  

  

Verksamhet / Händelse Uppskattad ekonomisk konsekvens, tkr 

Biblioteken, minskade förseningsavgifter 500 tkr 

Textilmuseet minskade intäkter p.g.a. färre besökare. 150 tkr 

  

  

  

Summa 650 
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6 Jämställdhetsperspektivet 

Kulturnämnden arbetar aktivt och målmedvetet med jämställdhetsfrågor i alla sina verksamheter. 

Biblioteken i Borås har en stor majoritet kvinnor anställda och strävar efter en jämnare 
könsfördelning i personalgruppen. Biblioteken ska ha ett utbud av media, aktiviteter och program som 
riktar sig alla människor oavsett vem du är. Programplanering sker främst utifrån kvalitet på föreläsarna, 
men biblioteken försöker att ha en jämn fördelning mellan kvinnliga och manliga föreläsare samt en 
bredd i utbud. 

De kulturhistoriska museerna har ett viktigt ansvar att bidra till ett brett deltagande i kulturlivet och 
via sina arbetsmetoder synliggöra exempelvis rådande könsmaktsordning, i syfte att åstadkomma ett 
vidgat deltagande. Museipersonalen har normkritiskt tänkande som ett av flera användbara 
arbetsverktyg. Museerna stävar efter att arbeta socialt hållbart och i samverkan för att presenterar 
projekt, historia och berättelser som är mångskiftande, oväntade och diversifierade. 

Mångfald och integrationsarbete präglar Kulturskolans verksamhet. Lärarpersonalen har i uppdrag att 
inför alla konserter och framträdanden beakta programinnehållens etik, genusperspektiv och etniska 
aspekter ur ett jämställdhetsperspektiv.Kulturskolan strävar efter att ge alla barn och ungdomar en 
likvärdig möjlighet att delta i verksamheten. För att nå fler flickor och pojkar från en socioekonomiskt 
svag bakgrund att delta i Kulturskolans verksamhet bedrivs kostnadsfri verksamhet på åtta grundskolor 
i kommunen. Kulturskolan strävar också efter att ha ett jämställdhetstänk i allt från marknadsföring till 
utbud. Kulturskolans administration arbetar för att kommunicera på ett jämställt sätt mot kund och 
motverka stereotypa bilder av pojkar/flickor i marknadsföringen. Kulturskolan tar också del av guider 
som arbetats fram för just jämställd kommunikation och lärare och administrativ personal uppmuntras 
att fortbilda sig på ämnet. 

Borås konstmuseum verkar för en jämn fördelning av manliga och kvinnliga konstnärer i 
utställningsverksamheten samt vid konstinköp. För att representationen av konstnärer i det offentliga 
rummet ska bli mer jämställd har senaste årets skulpturinköp fokuserat på kvinnliga konstnärer. En 
dialog kring jämställdhet förs även med samarbetspartners och med näringslivets representanter kring 
donationer där gensvaret varit positivt. 

Publika möten  I det dagliga arbetet finns en medvetenhet om representation och jämställdhet i 
programläggning som helhet samt i enskilda arrangemang. Vid bokning av t ex teaterföreställningar och 
filmer analyseras handling, tema och fördelning kvinnor/män eller flickor/pojkar på scenen eller 
filmen. Vid handläggning av föreningsbidrag och bidrag till studieförbund läggs stor vikt vid att de 
formulerade bidragskriterierna gällande jämställdhet följs, genom t ex hur föreningens verksamhet 
beskrivs, styrelsens sammansättning, om det finns en medvetenhet kring genus och jämställdhet etc. 

Borås Stadsteater har under flera år arbetat med att skapa en mer jämställd arbetsplats. 
Programläggningsarbetet är inriktat på att engagera och lyfta fram fler kvinnliga konstnärer. Efter det 
uppmärksammade metoo-uppropet, som visade att flertalet scenkonstinstitutioner har problem med 
sexuella trakasserier, har verksamheten även fokuserat på utbildning såsom föreläsning om 
härskartekniker och makt men även i kommunikation. 
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7 Verksamhetsmått 

7.1 Egen organisation 

7.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2020 Årsutfall 2020 Budget 2021 Utfall Apr 2021 

Andel kulturaktiviteter 
för barn och unga, %. 

41 52 50 20 

7.2 Biblioteksverksamhet 

7.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2020 Årsutfall 2020 Budget 2021 Utfall Apr 2021 

Antal medialån 
biblioteken i Borås 

69 111 836 215 900 000 60 433 

Antal besökare 
biblioteken i Borås 

35 406 490 346 650 000 22 398 

7.3 Museiverksamhet och kulturminnesvård 

7.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2020 Årsutfall 2020 Budget 2021 Utfall Apr 2021 

Antal besökare Borås 
museum 

673 21 048 25 000 967 

Antal besökare 
Textilmuseet 

1 014 34 089 55 000 7 557 

7.4 Konst och utställningsverksamhet 

7.4.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2020 Årsutfall 2020 Budget 2021 Utfall Apr 2021 

Antal besökare 
Konstmuseet 

1 032 21 230 25 000 298 

Antal besökare på 
visningar 
Skulpturbiennalen 

0 32 2 000 0 
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Verksamhetsmått Utfall Apr 2020 Årsutfall 2020 Budget 2021 Utfall Apr 2021 

Antal besökare på 
visningar No Limit 
streetartfestival 

0 267 300 0 

7.5 Teaterverksamhet 

7.5.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2020 Årsutfall 2020 Budget 2021 Utfall Apr 2021 

Antal besökare 
Stadsteatern 

0 6 126 15 000 0 

Kommentar Apr 2021 Antal streams av teaterföreställningar i april = 26 st 
Antal lyssningar på podden i april = 12 st 

7.6 Kulturskola 

7.6.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2020 Årsutfall 2020 Budget 2021 Utfall Apr 2021 

Antal elever 
Kulturskolan 

6 753 6 618 2 500 2 000 

Kommentar Apr 2021 Från och med 2021 budgeteras antal deltagande elever i kursverksamhet inklusive filialverksamhet. 
 

7.7 Filmverksamhet 

7.7.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2020 Årsutfall 2020 Budget 2021 Utfall Apr 2021 

Antal besökare Röda 
Kvarn 

218 6 440 11 500 130 

7.8 Kulturhuset 

7.8.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2020 Årsutfall 2020 Budget 2021 Utfall Apr 2021 

Antal besökare 
Kulturhuset 

15 900 225 483 330 000 6 865 
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8  Investeringar 

8.1 Sammanställning Investeringsvolymer 

  
Godkänd 

utgift 
Budget 2021 

Utgift april 
2021 

Avvikelse 
2021 

Prognos 

Investeringar årliga 
anslag 

 500 121 379 500 

Investeringar som löper 
över flera år 

10 700 19 378 7 537 11 841 11 366 

Summa 10 700 19 878 7 658 12 220 11 866 

8.2 Investeringar, årliga anslag 

Investeringsprojekt 

Tkr Budget 2021 Utgift april 2021 Avvikelse 2021 Prognos 2021 

Förvaltningsövergripande investeringar 500 121 379 500 

Summa 500 121 379 500 

Analys 

Förvaltningsövergripande investeringar 

Investeringsbudget för inköp av inventarier och andra diverse mindre investeringar. Utrustning till 
Konstmuseet och Publika möten samt möbler till biblioteken. 

 

8.3 Investeringar som löper över flera år 

Tkr Godkänd utgift Budget 2021 
Utgift april 

2021 
Prognos 2021 

Totalprognos 
projektet 

Projekt 
status 

Konstnärlig gestaltning 
enligt 1%-regeln 

4 000 10 215 6 871 3 000  2 

Konstinköp till 
Konstmueet och 
Textilmuseet 

1 200 1 200 463 1 200  2 

Konstbiennalen/Jubileu
msutställningen 2021 

3 500 6 886 0 6 886  2 

Kulturskolan 
Hässlehuset 

1 000 77 0 77 1 000 2 

Förstudie 
Konstutredning 

  203 203 503 3 

Sjöbohuset hyllsystem 1 000 1 000 0   0 

Summa 10 700 19 378 7 537 11 366 1 503  
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Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart för ekonomisk slutredovisning 

Analys 

Konstnärlig gestaltning enligt 1%-regeln 

Gestaltningsuppdrag vid Byttorpsskolan blir klar under året, flera nya uppdrag kommer att utlysas 
bland annat för Gässlösa och Särlaskolan. Ett projekt i serviceorterna genomförs under augusti  för 
enprocentsmedlen. 

Jubileumskonstverket Devil Whirls har köpts in för 5 535 tkr. Finansieras med donationer. 

Prognosen 2021 för Konstnärlig gestaltning är 3 000 tkr exklusive Devil Whirls skulpturen. 

  

Konstinköp 

Textilmuseet har köpt in ett verk av Jonathan "Ollio" Josefsson för 35 tkr. 

Konstmuseet har köpt in verk av Cecilia Edefalk 282,8 tkr 
samt två verk av Per Wirsén för 174,7 tkr 

  

Förstudie Konstutredning 

Förstudien är klar och beslut kommer senare. 
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Ansökan från Sensus om integrationsfrämjande 
aktiviteter - Starta allsångstradition 

Kulturnämndens beslut 
 Kulturnämnden beviljar studieförbundet Sensus 250 tkr i bidrag till 
integrationsfrämjande aktiviteter vid mötesplatserna i Borås i projektet Starta 
allsångstradition.  

Om pandemin medför att bidraget inte kan utnyttjas under 2021 kan dessa 
medel användas under 2022. Outnyttjat eller felaktigt använt bidrag återbetalas.  

Sensus uppmanas att delredovisa projektet senast november 2021, varpå 
Kulturnämnden tar beslut angående den del av ansökan som rör 2022.      

Ärendet i sin helhet 
Projektet syftar till att skapa allsångskvällar i samverkan med mötesplatserna på 
Kristineberg och Norrby, men också med serviceorterna samt organisationen 
kring Sommartorsdagarna i Borås. Projektet är en fristående utveckling av de 
tidigare projekt som genomförts av studieförbundet Sensus, Studieförbundet 
Vuxenskolan, Hemgården och entreprenören Charlotte Brorsson Trell.  
 
Planen är att göra tio allsångskvällar under somrarna 2021 och 2022, och att 
engagera bland annat förskolor och äldreboenden i att utforma repertoaren.  
Mötesplatserna från respektive stadsdel ska också synas i någon form på 
allsångsarrangemanget, till exempel genom medverkan av unga artister.  
 
Med anledning av pandemin covid-19 vill projektet inleda allsångskvällar i 
mindre skala under 2021 och expandera under sommaren 2022 (under 
förutsättning att det åter blir möjligt att samla deltagare och publik).  
 
Projektet fortsätter att utveckla hållbarhetstanken genom musik och sång, med 
fokus på att utveckla strukturer och långsiktighet genom bred samverkan över 
staden. Projektet strävar efter att skapa samverkan i dialog med 
utvecklingsarbetet inom mötesplatserna och hållbarhetsarbetet i Borås generellt.  
Genom tidigare projekt har mötesplatsernas möjligheter för samverkan 
utforskats, och utformas nu efter deras förutsättningar.  
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Projektet bedöms tillföra ett helhetsperspektiv och en viktig roll som förmår att 
sammanföra olika organisationer, verksamheter och individer i staden, och på 
så vis nå ut till en bred målgrupp.  
 
Ärendet har stämts av med Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Mötesplatser 
och öppen ungdomsverksamhet. I den mån samverkan önskas med Kultur- 
eller Fritids- och folkhälsoförvaltningens verksamheter uppmanas Sensus att i 
god tid kontakta respektive verksamhet och att ta fram formerna för samverkan 
i dialog med dessa.  

Kulturnämnden beviljar Sensus 250 tkr i bidrag till projektet Starta 
allsångstradition. Summan betalas ut omgående. Om pandemin medför att 
bidraget inte kan utnyttjas under 2021 kan dessa medel användas under 2022. 
Outnyttjat eller felaktigt använt bidrag återbetalas.  

Sensus uppmanas att delredovisa projektet senast i november 2021, varpå 
Kulturnämnden tar beslut angående den del av ansökan som rör 2022. I 
redovisningen uppmanas Sensus att lägga särskild vikt vid att dokumentera de 
hinder och lösningar de identifierar under projektets gång, och att redovisa 
metod, resultat och hur arbetet har främjat ökad integration i Borås. 

     

Beslutsunderlag 
1. Ansökan om Medel för integrationsfrämjande aktiviteter vid mötesplatserna: 
Starta allsångstradition när Borås firar 400 år! från studieförbundet Sensus 
2. Delredovisning, Träna svenska med sång och Ungdom möts på Hemgården.                               

Samverkan 
FSG 2021-05-11. 

Beslutet expedieras till 
1. Studieförbundet Sensus 
2. Fritids- och folkhälsoförvaltningen  
 
 

 

Sara Andersson 
Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 
Förvaltningschef 
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Starta allsångstradition när Borås firar 400 år! 
- allsång för alla - integration och social hållbarhet - 

Sökande 
Sensus studieförbund Västra Sverige 
Organisationsnummer: 857203-9868 
Västerbrogatan 1, 503 30 Borås 
Kontaktperson: Lena Sjöberg  
Telefon kontaktperson: 0703-21 24 36 
E-Post: Lena.sjoberg@sensus.se 
Webbplatats: www.sensus.se 
Bankgiro: 5437-8401 

Allsång i Borås - visionen 
Gemensamma sånger finns i alla länder och i alla kulturer. Sång har alltid funnits för att 
stärka det sociala samspelet, för att vyssja små barn till söms, för att lära sig något eller 
minnas något. Dessa sånger sammansvetsar. Borås är en kulturstad men musiken har inte 
tagit plats ännu. Projektet vill bli en del i att lyfta Borås som en musikstad!  
 
Borås behöver allsången för att enas. Borås behöver ett unikt upplägg där 
allsångstraditionen bevaras och samtidigt verkar för Borås mål att bli en socialt hållbar stad 
och inspirerar.  
 

Allsångstraditionen i Borås en kombo av tre  
Tänk om vi kunde skapa något unikt i Borås genom att kombinera allsång, sommarprat och 
Augustifamiljens idé att närma sig musiken?  

o Allsång med upplägg enligt ovan med lokala förmågor som gästartister 
o sommarprat; vi bjuder in intressanta människor som inspiration till boråsarna, 

exempelvis Martin Lorentzon, spotifygrundaren.  
o musikerna på scen får i uppdrag att skapa ett spännande arr av gamla 

välkända allsångslåtar.  
 
Tankarna kring att väcka allsångstraditionen till liv i Borås har burits av många i olika 
sammanhang under flera år. I år kom vi tack vare all samverkan kring Borås 400 års jubileum 
samman och kunde börja samtala och planera.  
 

 Vi ser att en levande stadskärna är en viktig förutsättning för att Borås ska nå målet 
som en socialt hållbar stad. Många spår att framtiden för stadskärnorna kommer att 
innebära mer rekreation och mindre shopping.  Att människor samlas och sjunger 
tillsammans ligger i linje med detta. 

 

 Vi ser att samhällen med mångfald ställs inför komplexa problem och sociala 
utmaningar. Då gäller det att skapa gemensam glädje som leder till goda relationer 
och förändringsprocesser. Det är i detta sammanhang som Borås unika allsång ska 
ses. Att dela sånger, danser och mat är verkligen spännande! Men att ge och ta när 

mailto:Lena.sjoberg@sensus.se
http://www.sensus.se/
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det gäller synen på demokrati, mänskliga rättigheter mm är svårare. Där har vi lagar 
att följa.  

 

 Vi ska genom allsång se till att det skapas så mycket gemensam glädje som går, att 
människors röster hörs från alla delar av Borås i syfte att bidra till en skön stämning i 
Borås. Det är en bra förutsättning för att hitta lösningar på de komplexa problemen 
Borås står inför. 

Allsång som enar mitt i en pandemi 
Pandemin påverkar och påverkar och påverkar. Att genomföra evenemang med stora 
folksamlingar i år är inte möjligt. Men att starta i år i ett litet format i syfte att börja skapa 
formen och att utveckla detta till något större 2022 tror vi är en god idé.  
 
Erfarenheterna är att stora projekt där man vill engagera många kräver tid.  
 

Upplägg: Starta i år fortsätta nästa år 

2021:  
I serviceorterna är Viskafors, Fristad och Sandared med. Projektledaren har deltagit i 
ortrådens möten och fört fram idén om allsång på fredagar. Det har emottagits mycket 
positivt. I Dalsjöfors verkar man inte ha samlat sig på samma sätt. Där har projektledaren fått 
kontakt med kyrkan som är positiv men inte fått något svar ifrån ortsrådet alls. 
 
I slutet av juli, tänker vi oss att restriktionerna för allmänna sammankomster ska ha lättat så 
pass mycket, att vi inne i stan i samverkan med mötesplatserna, skulle kunna genomföra 
några allsångsevenemang. Platsen kan vara stadsparken men det finns andra alternativ. Till 
exempel kan den starta på exempelvis Norrby för att man sedan tar en gemensam tur till 
stadsparken och avslutar allsången där. Scenen i stadsparken är bokad varje tisdagskväll 
under juni tom september inom ramen för Borås Körfest. I sommar kan det vara ett 
alternativ för dag då det redan är planerat att det på tisdagar i stadsparken ska hända saker 
där främst kring sång. Formatet är såklart litet och inom ramen för restriktioner. 
 
2022:  
Startar vi nu, hinner vi bygga en form som fungerar när det gäller att skapa engagemang och 
deltagande hos människor i hela Borås med hjälp av mötesplatser och föreningar. Vi hinner 
bygga upp samverkan med Borås city, företagare och sponsorer. 
 
De tankar som finns just nu är att allsången 2022 genomförs inne i stan, exempelvis i 
stadsparken vid ca 5 tillfällen. 
 

På allsångsscenen kommer bara sånger och glädje att finnas men bakom finns följande 
Sociala mål: 

 Allsången ska engagera: Därför vill vi i förväg kontakta förskolor och äldreboende 
och be dom göra några låtval som de i förväg kan öva på. Sedan sjunger vi dessa låtar 
i allsången. Här kan kyrkorna involveras genom att åka till äldreboenden och ha 
förberedande allsång. På förskolorna håller personalen i det.  
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 Lika över hela staden: I år blir sommartorsdagsweekenden en lokal 
sammansvetsande grej. Detta vill vi även skapa för de boende inne i stan. Här strävar 
vi efter att genom samverkan med mötesplatserna låta varje stadsdel få synas med 
sina sånger, lokala musikförmågor mm. Detta ska sättas i den kontext som Hans 
Abrahamsson beskriver, att det är deras röster som hörs.  

 Val av låtar: allsång ska ju vara igenkänningsbart. I de stadsdelar där många språk 
talas kanske man också ska välja låtar på något annat språk än svenska. Det är dock 
viktigt att det är en tydlig betoning på sånger med svensk text eftersom det är vårt 
gemensamma språk, det vi alla kan sjunga men också för att bjuda in människor i de 
sångliga traditioner som har funnits sedan länge. Svenska översättningar på sånger 
från andra kulturer än den svenska har visat sig vara framgångsrikt. 

 Vi lyfter lokala förmågor: Ungdomar och lokala musikförmågor bereds plats på scen 
som gästartister. 

 

Allsånger på olika språk och från olika kulturer en del i Borås allsångskoncept 
Inom den kognitiva beteendeterapin beskriver man kontaktskapandet mellan en terapeut 
och en klient såhär:  
För att en relation ska skapas behöver båda se att man får ut något av det. Om jag ska få 
förtroende för DIG behöver jag se att jag får något, att du är intresserad av mig. När kontakt 
och förtroende är skapat kan terapeuten börja att hjälpa klienten att göra de nödvändiga 
förändringar i sitt sätt att tänka och fungera för att må bra och kunna delta i de sociala 
sammanhang som är så viktiga för oss människor och vår psykiska hälsa. 
 
När vi inom ramen för vårt allsångsprojekt väljer låtar på olika språk så är det 
kontaktskapande och förtroende vi arbetar med. Vi vill att alla boråsare ska kunna känna 
igen sig och på så sätt vilja delta.  

Lägesuppdatering kring samverkan 
Allsången samlar människor över alla gränser om man väljer rätt låtar och organiserar 
sången på rätt sätt. 
 
Vårt sätt att organisera allsång bygger på en flerpartssamverkan.  
 
Både Sensus Studieförbund och samverkande studieförbundet Vuxenskolan har i de 
pågående integrationsprojekten Träna svenska med sång och Ungdomar möts i Kulturens 
rum på Hemgården startat upp samverkan med serviceorterna och de kommunala 
mötesplatserna i stadsdelarna inne i Borås. Här finns strukturer att bygga vidare på för att 
allsången ska nå alla. 
 
Projektet avser att samverka med mötesplatserna på Fritids-och folkhälsoförvaltningen i 
Borås stad  
 

Mötesplatsens uppdrag 
Mötesplatsen ska vara en social mötesplats, verka för verksamhetsöverskridande samverkan 
samt erbjuda medborgarservice. Dessa delar av verksamheten ska ta lika stor plats 



 4 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Insatserna för projektet planeras med huvudsakligen två av mötesplatserna; Norrbyhuset 
och Mötesplats Kristineberg i en satsning för ökad inkludering och integration. Det finns ett 
behov av att söka medel, för att genomföra insatserna på mötesplatserna som en del i att 
öka det kulturella deltagandet, på de prioriterade områdena där mötesplatserna finns. 
Projektmedlen möjliggör projektet och de behoven av extra resurser som behövs för att 
kunna genomföra planerade insatser.  
 
Projektledaren ansvarar för planering av sångtillfällena o dyl. Mötesplatserna har begränsat 
med resurser för att kunna genomföra denna satsning, så vi behöver stärka upp med 
resurser i planering, samordning och genomförande. 
  
Genom att starta upp arbetet med projektet med allsångs på bostadsområdena där 
mötesplatserna finns, i människors närområde, ökar möjligheterna till deltagande och ökar 
tilliten genom relationsskapande. FoF har i uppdrag att arbeta med att skapa trygghet och 
delaktighet, en känsla av samhörighet, vilket är en bra grund för områdesutveckling och 
allsång och att sjunga tillsammans är en bra metod för att skapa en känsla av gemenskap och 
lära känna sina grannar.  Projektet avser att starta på mötesplatserna och ha dessa som 
plattform för att vid senare tillfälle har något event i centrum. 
 
Planering, upplägg och genomförande av projektet kommer att göras utav projektledare och 
ägare av projektet. Fördelning av arbetsuppgifter kommer att göras i en överenskommelse 
med projektledare och projektägare tillsammans med mötesplatserna. Projektledare och 
projektägare kommer att leda och följa upp projektet 
 
Borås stads mötesplatser är centrala i arbetet för ett socialt hållbart Borås och detta är en 
del i utvecklingen av mötesplatserna som plattform för integrationsfrämjande insatser i 
Borås centralort.  
 
Just nu pågår ett stort förändringsarbete i Borås på alla håll. Kulturskolan har anställt 
kulturpedagoger som ska jobba riktat mot Borås stads mötesplatser. Det pågår ett stort 
internt arbete inom Fritid och Folkhälsa kring hur mötesplatserna ska arbeta framåt. Det 
pågår samverkan i föreningslivet. NAD och Fria, två nätverk av föreningar där man vill 
matcha nyanlända mot en förening. Studieförbund och föreningar i Borås som arbetar för 
integration samlas just nu i dessa nätverk. Nätverken har drivits som projekt. Nu är målet att 
skapa förutsättningar för samverkan på långt sikt. Hemgården håller på att utvecklas till en 
mötesplats, som Borås stads kommunala, men föreningsdriven. Vuxenskolan tillsammans 
med Hemgården är i startgroparna för att söka medel från allmänna arvsfonden till ett 
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treårigt projekt för ungdomar och skapande, som bygger på det erfarenheter vi börjar få och 
de metoder vi bygger upp inom ramen för projektet Ungdomar möts i kulturens rum på 
Hemgården. Borås stad har engagerat Hans Abrahamsson, fredsforskare. Detta arbete 
handlar bland annat om dialogen mellan boende och Borås stad. De som bor i ett utsatt 
område behöver få berätta sin historia, sin bild.  

Samverkande parter 
 Sensus studieförbund, projektägare, bidrar med administration och ekonomisystem, 

erfarenhet av liknande projekt samt personal. 

 Studieförbundet Vuxenskolan bidrar med kunskaper, erfarenheter och personal 

 Fritid och Folkhälsa, Borås stad, bidrar med personal, marknadsföring och 
kontaktskapande med de boende. 

 TME bidrar med scen, ljud, ljus och annan scenteknik i samband med 
sommartorsdagarna i serviceorterna 2021 

 Borås City, projektledning, kontakter med sponsorer, ljud, ljus och annan scenteknik i 
samband med sommartorsdagarna 

 AB bostäder bidrar med ljud sommaren 2021 på mötesplatserna 

 Kulturföreningen Vida Världen bidrar med repertoar 

 P4 bidrar med livesändning 2021 

 Charlotte Brorsson Trell, egenföretagare. Projektledning, allsångsledning, kontaktnät, 
ideell insats med projektansökan. 

Budget 
Budget 
Allsångsledning 20 timmar á 600 kr, per kväll ink förberedelser. Totalt 10 kvällar 

under somrarna 2021 och 2022 120000 

Kompband 10 kvällar á 20 000 kr ink resor 200000 

Projektledning/konstnärlig ledning 175 timmar VT2021-VT2022 105000 

Administration och OH-kostnader     30000 

Övriga resor 5000 

Summa: 450 000kr 

 
Sensus egeninsats 
Sensus egeninsats i projektet kommer bland annat att bestå av administrativt stöd, 
erfarenhet av liknande satsningar och folkbildningspedagogisk stöttning.   

Projektledning arbetsbeskrivning 
Projektledning 
Charlotte Brorsson Trell är född med musiken som sin egen känslomässiga ventil och ett 
starkt engagemang i samhällsfrågor. Hon började sin yrkesbana 1994 som socialsekreterare i 
utsatta områden i Stockholm och Södertälje. Lärdomarna från det, är att kostnaderna för 
missbruk, kriminalitet och utanförskap oändligt överstiger de summor man behöver för att 
på samhällsnivå arbeta socialt förebyggande och trygghetsskapande.  
För att få musiken som redskap i arbetet med människor och i arbetet för ett socialt hållbart 
samhälle tog hon musiklärarexamen på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Efter 8 år på 
Kulturskola som sångpedagog och körledare lämnade hon det för att genom musiken och då 
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framför allt körsången arbeta för att ena människor och verka för ett socialt hållbart 
samhälle.  
 
Hon ser sig som kittet mellan de vattentäta skotten och motorn i samarbeten med 
studieförbund, folkhögskolor, kommuner, bostadsföretag, föreningslivet, nätverk som 
samlar körer, näringslivet och andra aktörer vad gäller sociala och konstnärliga projekt. 
 
Idag verkar hon i Borås som körledare, sångpedagog, sångerska samt projektledare för Borås 
körfestival, delprojektet Träna svenska med sång och Ungdomar möts i kulturens rum på 
Hemgården. 
 

Uppdrag: 

 Utnyttja nätverk och strukturer som finns i ungdomsprojekt och i träna svenska med 
sång. Fortsätta fördjupa dessa. 

 

 Regelbundet delta i mötesplatsernas egna verksamheter genom sångstunder med 
syftet att väcka intresset för de kommande allsångseventen. 

 

 Bygga upp samverkan med TME, Borås City och företagen kring allsång och ett 
levande city. Skapa kontakter med företagare kring sponsring för att skapa en 
långsiktighet, en tradition. Fortsätta utveckla ett större koncept som fungerar för en 
stor publik, förhoppningsvis from sommaren 2022 och framåt. 

 

 Arbeta fram en repertoar kring allsången. Fråga barn vad de vill sjunga. Fråga äldre 
vad de vill sjunga och vilka sånger de vill bevara i framtiden, dvs lära ut till barnen. 
Allsånger på andra språk. Skriva svenska översättningar så att även de som inte kan 
ursprungsspråket kan sjunga sången. Samla dessa sånger och göra tillgängliga för alla. 
Skapa en samling med alla dessa Boråssånger. 

 

 Involvera Borås lokala musikliv, främst ungdomar som gästartister.  
 

Sensus Studieförbund 
Sensus är ett studieförbund som har lång erfarenhet av att skapa Kulturevenemang. 
Kulturupplevelser och konstnärliga uttryck förenar människor trots olika språk och 
bakgrunder. 
Sensus Studieförbund vill ge möjlighet till lärande i de mänskliga möten som uppstår och 
genom kulturupplevelsen.  
 
Ur Sensus identitet: 
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Eftersom summan är stor och pandemins påverkan oklar, så ber vi om att få dela upp 
beloppen i ansökan i två delar. Maj 2021: 250 000 kr. Resterande summa på 200 000 kr ber 
vi om att få utbetalt i december 2021 eller januari 2022 kr ifall ansökan bifalles. Vi kan i 
samband med det då uppdatera nämnden på hur utfallet blev under sommaren 2021. 
 
Om pandemin inte lättar under sommaren och det inte går att samlas alls ber vi om att få 
skjuta upp kostnaderna för själva allsångskvällarna till nästa år. Men vi planerar för att det 
ska gå att genomföra. 
 
Lena Sjöberg   Kristina Hallén Flaa 
Verksamhetsutvecklare Sensus Enhetschef, Sensus  
 

” Hos oss möts olika människor för att dela, tänka fritt, gestalta och reflektera 
livsfrågor. Livsfrågor är ofta mer än ett teoretiskt ämne eller samtal. Det kan 
handla om människans existens. Genom möten förstår människor sig själva 
bättre och det ökar förståelsen för olika sätt att tänka, tro och leva. Så skapas 
engagemang och ansvarstagande för demokrati och omvärld. 

Sensus utgår från ett rättighetsbaserat förhållningssätt. Alla har samma 
rättigheter, möjligheter och skyldigheter och ska bemötas likvärdigt. Vi erbjuder 
verktyg så att människor blir medvetna om sina rättigheter, får kunskap att 
ifrågasätta och försvara både sina egna och andras rättigheter.” 

 



Bilaga 1 Allsångsansökan 
 

Delrapport  
-Träna svenska med sång och Ungdomar möts i kulturens rum på Hemgården- 
 
När nu Sensus Studieförbund (projektägare) och Studieförbundet Vuxenskolan 
(medsökanden), står inför en ny ansökan av de medel som Kulturnämnden har avsatt för 
integrationsfrämjande kulturaktiviteter i samverkan med mötesplatser i Borås stad, så vill vi 
förklara i vilket sammanhang vi söker dessa medel. 
 
Vi är fyra parter som samverkar och har gemensamma planer för framtiden vad gäller att 
använda kulturaktiviteter för att arbeta socialt förebyggande mot målet att Borås ska bli en 
socialt hållbar stad. Detta inkluderar integration i allra högsta grad. 

 Sensus Studieförbund 

 Studieförbundet Vuxenskolan 

 Förening Hemgården  

 Charlotte Brorsson Trell, entreprenör. 
 

Träna svenska med sång 
Projektet startade upp jättefint med 25 anmälda till sångledarutbildningen och ett bra 
samarbete med Mötesplats Kristineberg, Norrbyhuset och Hässlehuset.  
På grund av pandemin tvingades vi pausa projektet. Vår plan var att invänta tills det går att 
ses fysiskt. Nu drar allt ut på tiden. Vi planerar nu för digitala sångstunder med inriktning 
träna svenska med sång. Borås Körfest, vilket detta projekt är en del av, har just startat 
digital körsång två tillfällen i veckan á 30 minuter med goda resultat. Vi vet av erfarenhet att 
det är svårare att nå målgruppen, inom ramen för Träna svenska med sång, digitalt men vi 
tror att det behövs för att dra igång. Väntar man mer finns risken att det vi har påbörjat dör 
ut. Och vi har en allsångskväll i juni att sikta mot.  
 

Nuvarande plan för projektavslut utifrån rådande restriktioner är följande: 

 Vi flyttar allsång nr 1 till juni, ev 30/6 i samband med födelsedagsfirandet. 
 Vi startar upp hösten med sista sångledarträffen: lö 4/9 på Borås 

folkhögskola, alla samlas där. Vi delar in oss i mindre grupper och övar 
och förbereder sångstunder. 

 därefter drar vi igång sångstunderna på mötesplatserna med aktivt stöd 
från handledare. 

 i samband med höstmarknaden då körfestivalen har sin stora happening 
(flyttad från maj till september pga pandemin) har vi allsång nr 2 i 
stadsparken och deltagande i körfestivalen. 

 Efter detta tar kulturföreningen Vida Världen och Sensus Studieförbund 
över drivet av sångstunderna. Borås folkhögskola kan fortsatt erbjuda 
workshops för nya sångledare. Vi ser också att strukturerade sång- och 
språkstunder kan ingå i Hemgårdens nya roll som mötesplats i Borås, se 
mer nedan. 

 Projektet av slutas i oktober som planerat. 
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Ungdomar möts i kulturens rum på Hemgården 
 
Projektet startade mitt i pandemin med stora svårigheter att nå ungdomar. Skolungdomar 
13 år och uppåt har distansundervisning och fritidsgårdarna har besöksförbud efter 15.00. 
Även övriga verksamheter som de kommunala mötesplatserna, kulturskola mm har pausat 
sin verksamhet eller gått över till digitala former. Vi har satsat mycket på att söka kontakt 
med engagerade vuxna på skolor och fritidsgårdar. Och nu har vi etablerat kontakt med 
nyckelpersoner och börjar se små frön växa. 
 

Lägesuppdatering 
 Kulturskolan är med i samverkan och erbjuder workshops och prova på aktiviteter 

utifrån ungdomars önskemål. 

 Viskafors: Michael Batta är ansvarig för musiken på Viskafors Fritidsgård. Han kom 
på idén att bara ställa frågan till ungdomar: Vad är kultur?  I lokalerna bredvid pågår 
ett nystartat projekt som heter Vbyte. Heiti Ernits heter han som har dragit igång 
detta. De erbjuder ungdomar att ta isär datorer, bygga ihop nya datorer, 
programmera och spela. Här har vi initierat ett samarbete kring musikproduktion 
mellan Fritidsgården, som har en studio, Vbyte som kan datorer och kulturskolan 
som går in med introduktions workshops. 

 Sandared: intresseförfrågan pågår. Samarbete mellan skola och fritidsgård är 
initierad. 

 Fristad: Elisabeth Andersson, som arbetar på Fritidsgården, såg projektet och tog ett 
initiativ. Hon sammankallade musiklärare och bildlärare. De fångade upp några 
intresserade ungdomar. Frågan om vad är kultur följde med till fristad och ställde till 
ungdomarna. En kille svarade att för honom handlade det om traditioner och olika 
länder. Spännande svar, tyckte vi!  Fredag 9/4 hade vi en kick off på Munkgården i 
Fristad, bifogar mötesanteckningar för att ge inblick i processen.  

 Norrbyhuset: Där finns en utvald grupp av personer som man vill jobba med. 

 Mötesplats Kristineberg: Jenny Erdogan tog initiativ till att kontakta med kille som 
heter Tarek. Han har tidigare sjungit en del på mötesplatsen. Jenny sjunger själv. De 
har en plan på en kör. Det finns en tunnel nära där man kan samlas. Man får hjälp 
med akustiken och det blir ett coolt ljus när man filmar. Tanken är att starta i en liten 
film och locka ungdomar till att sjunga tillsammans med Tarek. Utomhus i första 
hand. 

 Sjöbo: Rebecca fritidsledarare och en äldre tjej som har varit mycket på Fritidsgården 
och gillar att sjunga. Planerar att dra igång en Glee-kör.  

 Discord: Vi har funderat på val av sociala medier. Många ungdomar själva pratar om 
discord, en tyngdpunkt mot spelande ungdomar. En ungdom tog själv initiativet och  
skapade en discordserver för projektet C-spot, där C står för Creativity. Elisabeth i 
Fristad håller på att skapa kanal för kulturprojektet på Fritidsgårdarnas discordserver 
också. 
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Målgruppsreflektion 
Vi har genom samtal med Jonas Fäldt och Maria Camén, fältare, och Martin Vorne, 
antropologistuderande som vi har knutit till projektet som rådgivare, börjat reflektera kring 
målgruppens åldersmässiga bredd. Efter 18 år är man ung vuxen. Att föra samman 13-
åringar med 25-åringar kan vara riskabelt och leda att projektet bidrar till nyrekrytering till 
mer psykisk ohälsa om inte 25-åringen är en trygg ung vuxen. Därför har vi valt att bara satsa 
på ungdomar på högstadiet. De äldre ungdomar som hittills har visat intresse är sådana som 
kan vara förebilder, unga ledare och mentorer. 
 

Framtiden – ett unikt projekt med medel från allmänna arvsfonden 
Under projektets gång har vi upptäckt att behovet av denna verksamhet är stort. Vi håller på 
att utveckla och upptäcka fungerande metoder för att engagera ungdomar även de, som 
saknar ’egen motor’ alltså de ungdomar som befinner sig i riskzonen för psykisk ohälsa. 
Kulturskapande på det sätt vi tänker oss, erbjuder processer i egenuttryck, 
identitetsskapande, möjlighet att pröva och reflektera kring roller och förebilder, vilket är 
viktiga redskap i förändringsarbete. 
 
Vi kommer att söka medel från allmänna arvsfonden till ett treårigt projekt där vi tar ett 
avstamp i dessa erfarenheter. 
 
Vi kommer att kombinera metoder i förebyggande socialt arbete med kulturpedagogiskt 
arbete. Kulturen är en utomordentlig mötesplats men innebär också de möjligheter vi skrev 
om ovan, dvs möjlighet att få uttrycka sig och kan då bli en del i ungdomars 
identitetsskapande. Verksamheten kräver dock en tydlig och genomtänkt struktur med 
aktiva vuxna som stöd. Målgrupp: 10-16(18) år, dvs samma som Borås stads målgrupp för 
fältverksamheten/fritidsgårdarna. 

Hemgården – en föreningsdriven mötesplats för alla åldrar 
På Hemgården sker just nu och sedan något år tillbaka en process där 
Hemgården ska bli en kulturmötesplats som drivs i friare former i samverkan med föreningar 
där besökandes engagemang uppmuntras. Målgruppen är alla åldrar.  
 
Hemgården tar på sig rollen 

 Vara drivande i kulturprojekt som förenar staden, fritidsgårdar, mötesplatser, 
föreningsliv, kulturskolan och näringsliv exempelvis Allsång. 

 Vara drivande i arbetet kring socialt förebyggande arbete med kulturen som verktyg. 

 Vara en samlande kraft för stadens föreningsarbete genom nätverken NAD och FRIA 
samt stadskärnans näringsliv genom Borås City. 

 
Det är i detta framtida sammanhang som allsångsprojektet Sensus Studieförbund ansöker 
om medel till, ska ses. Sångerna man sjunger under en allsångskväll är inte samma som de vi 
använder i Träna svenska med sång. Inom ramen för träna svenska med sång skapar vi språk- 
och sångstunder med en tydlig pedagogisk struktur. Det är mindre sammanhang på 
språkcaféer mm. Vi samlas också alla tillsammans och sjunger allsång med det är utifrån de 
sånger och det man har pratat om i språk- och sångstunderna.  
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Slutord 
Genom denna samverkan mellan oss fyra parter och andra tänker vi oss en framtid för alla 
tre projekt. 
 
Vi ser hur föreningslivet, stadskärnans företagarliv, boende i de utsatta områdena har 
drabbats av pandemin. Vi oroar oss för att människor fortsätter stanna hemma även efter 
pandemin och att den psykiska ohälsan kommer att stiga kraftigt. Därför tror vi att det är 
viktigt att gasa och våga planera för aktiviteter där människor möts. I vår plan kring allsången 
finns beredskapen att genomföra arrangemangen i så liten skala som krävs. Det är viktigt att 
göra något, ge människor hopp! 
 
 

Lena Sjöberg Catharina Rapp Janne Nolin Charlotte Brorsson Trell 
Sensus Studieförbund Studieförbundet Vuxenskolan Föreningen Hemgården Entreprenör 
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Ansökan om projekt- och arrangemangsbidrag - Den IX 

Borås Internationella Poesifestivalen "Sofra poetike 

Borås 2020" 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att bevilja Albanskt Kulturcenter 10 000 kr som 

tryckbidrag för diktantologin ”Fontän av ord – orden från Knalles säck”, som 

produceras i samband med poesifestivalen "Sofra poetike Borås 2021.   

Sammanfattning  

Albanskt Kulturcenter i Borås har planerat genomföra Borås Internationella 

Poesi Festival "Sofra poetike Borås 2021" den 29 maj 2021.  

82 författare har anmält sig med sina verk och Albansk Kulturcenter Migjeni 

planerar att publicera alla dikter i en antologi med titeln ”Fontän av ord - Orden 

från Knalles säck”. I det här läget förväntas inte att de rådande restriktionerna 

p.g.a. Covid-19 lättar så mycket till slutet av maj, därför beslutar 

Kulturnämnden att stödja den del av projektet som inte är beroende av 

författarnas resa till Borås eller besökande till festivalen.     

Beslutsunderlag 

1. Ansökan om projekt- och arrangemangsbidrag - Den X Borås Internationella 

Poesifestivalen "Sofra poetike Borås 2020"                

Samverkan 

FSG 2021-05-11. 

Beslutet expedieras till 

1. Sökande 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 

 



Jag ansöker som

Som privatperson

För en förening

Kontaktperson

Sokol Demaku

Föreningens organisationsnummer

802436-1639

Föreningens postadress

dituriad@gmail.com

Föreningens ort

Borås

Föreningens telefonnummer

0704271055

Kontaktpersons telefonnummer

0704271055

Kontouppgifter
Välj kontotyp

Bankgiro

Plusgiro

Bankkonto

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

Plusgironummer

Verksamhetsbeskrivning
Offentlig projekt- och arrangemangsbidrag - rubrik:

Den IX Borås Internationella Poesifestivalen ”Sofra poetike Borås 2020”

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

2021-05-29
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Projektet/arrangemanget slutar

2021-05-30 12:30

Plats/lokal

Hemgården Borås

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

Unga, vuxna, integrationsfrämjande

Projektet/arrangemanget marknadsförs enl. följande:

Via sociala media, vårt Närradio Radio dituria, vårt tidskrift Dituria, dagens tidningar och 
digital media

Beskrivning av projektet/arrangemanget

Den IX Borås Internationella Poesifestivalen ”Sofra poetike Borås 2020”

Syftet är att föreslå en riktning för hur ideella kulturföreningar, utifrån det uppdraget som de 
har, kan stärka litteraturen som konstform i fritidshem för barn och ungdomar och i 
äldreboende för dem gammal. 

                                                                                                                                                                       
  

Albansk Kulturcenter i Borås för den nionde gången har planerat den X Borås Internationella 
Poesi Festivalen "Sofra poetike Borås 2021" den 29 maj 2021 på Kulturhuset ”Röda rummet” i 
Borås (Alternativ Hemgården Borås).
Har anmält sig 82 författare med sina verk och Albansk Kulturcenter Migjeni ska publicera 
alla dikter i en dikt Antologi ”Fontän av ord - Orden från Knalles säck”.
Har bjudit författare från Sverige och utomlands att vara med i Festivalen den 27 mars 2021 
men på grund av det Coronaviruset Styrelsen till AKC Migjeni tillsammans med 
Stadsbiblioteket i Borås bestämde att Festivalen ska skjuta upp på en bra tid i framtiden till 
den 29/30 maj 2021 och vi har gjort allt att Festivalen på grund av Covid-19 ska gå på plats 
och digitalt. Men vi är försiktiga med rekommendation och reglerna från 
Hälsomyndigheterna.
Om finns möjligheterna och att restriktionerna från Folkmyndigheterna ska bli annorlunda vi 
kan bjuda författarna på plats, annars Festivalen ska bli digitalt.

Vi planerar att dela tri fösta priset till tre författare och det är: ”Migjenis guld penna”, och 10 
st. priser till andra författare som ska vara med på plats.

Vi kommer med Dikt antologin med 200 st. och ska dela gratis till alla författare som har 
skickat bidrag till Festivalen.

Ekonomisk sammanställning
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Beräknade kostnader

Kostnader Summa

26 928 kr 26 928 kr
 26

Beräknade intäkter

Intäkter Summa

26 928 kr 26 928 kr
 26

Här kan du ladda upp din ekonomiska sammanställning

Poesi fest 21.docx, Fontän av ord  Omslag.jpg, IMG_0642.JPG
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Ansöker hos Kulturnämnden om (summa):

26 928 kr

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

Från Ej beviljats Beviljats

0 0 0
 0 0

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

Utfall kostnader

Kostnader Summa

  
 0

Utfall intäkter

Intäkter Summa

  
 0

Erhållna bidrag till projektet- och arrangemanget från annan bidragsgivare:

Från Beviljats

  
 0

Summering
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Bidrag till studieförbunden 2021 – resultat från 

enkätundersökning 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att godkänna redovisningen av enkätundersökningen 

och lägga informationen till handlingarna.     

Sammanfattning 

Kulturnämnden gav på sitt sammanträde 2021-01-25, § 7, Kulturförvaltningen i 

uppdrag att samla samtliga studieförbund för en redogörelse om hur de arbetar 

med att förhindra att dubbelrapportering av studietimmar sker och hur 

respektive förbund arbetar med att främja jämställdhet inom sin verksamhet. På 

grund av pågående pandemi har Kulturförvaltningen skickat ut en enkät med 

dessa frågeställningar. Resultatet från enkätundersökningen redovisas i bilagan.  

Beslutsunderlag 

1. Enkätsvar från berörda studieförbund.                  

Samverkan 

FSG 2021-05-11. 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 
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Enkätundersökning Studieförbunden 

 

Kulturnämnden beslutade 2021-01-25 att skicka en enkät till studieförbunden i Borås. Syftet var 

att kartlägga hur studieförbunden arbetar med jämställdhet samt efterfråga hur de undviker 

dubbelrapportering. Enkäten besvarades under mars månad. 

Resultatet redovisas för Kulturnämnden i maj 2021 med de inkomna svaren från 

studieförbunden. Nedan är en sammanfattning av svaren från enkäten  

 

Har ni en jämställdhetspolicy eller riktlinjer som beskriver hur ni arbetar med 

jämställdhet? 

Namn  Antal  %  

Ja  8  88,9  

Nej  0  0  

Vet inte  1  11,1  

Total  9  100  

 

Svarsfrekvens  

100% (9/9)  

 

 
 

 

Beskriv hur ni arbetar med att främja jämställdhet (gör ni riktade insatser, arbetar 

med särskilda målgrupper osv.) 

Studieförbunden främjar jämställdhet genom att arbeta med mänskliga rättigheters likavärde 

oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Man eftersträvar en jämn 

könsbalans och deltagande trots olika ekonomiska förutsättningar.  

Några riktade insatser och målgrupper är seniorkvinnor, föreläsningar med jämställdhetsfokus, 

att öka kvinnors möjlighet att komma in på arbetsmarknaden, båda könens lika möjlighet att 

välja bransch och arbetsplats, riktade bidrag till utrikesfödda kvinnor samt att skapa 

förutsättningar med 50% tjejer vid olika musikuppträdanden. 

Använder ni några metoder för att arbeta med jämställdhet? I så fall, beskriv kort 

vilka metoder 
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Studieförbunden använder olika metoder där några exempel är 4R-metoden (representation, 

resurser, realia, realisering) samt folkbildningens metoder med studiecirklar 

folkbildningsverksamhet. Vid planering arbetar man för en jämställdhet verksamhet och en 

studieförbund med att få fler tjejer delaktiga vid musikverksamhet. Det finns övningar om 

fördomar som bidrar till att förstå diskriminering samt material ”Meningsfull väntan” för 

asylsökande och nyanlända med metoder och samtalsfrågor och fokus på barn, familj och hälsa. 

Finns det risk för dubbelrapportering av aktiviteter? 

Namn  Antal  %  

Ja  6  66,7  

Nej  1  11,1  

Vet ej  2  22,2  

Total  9  100  

 

 

Svarsfrekvens  

100% (9/9)  

 

 
 

 

Hur undviker ni att det kan bli dubbelrapporteringar? 

Studieförbunden medger att det finns en risk för dubbelrapportering men man arbetar med att 

förhindra detta. Det sker genom att informera ledarna hur man rapporterar, ökad samverkan 

mellan studieförbunden samt förbättrade rutiner. Några studieförbund har databassystem och e-

tjänster som varnar vid dubbelrapportering. 

Använder ni någon särskild metod för att undvika dubbelrapportering? 

Studieförbunden har inte några särskilda metoder utan arbetar med verksamhetsplanering med 

ett tydligt anordnarskap och samarbetsavtal. Cirkelledarna går en grundläggande 

cirkelledarutbildning samt att kvalitets- och verksamhetsamordnare följer upp verksamheten. 

Digitala verktyg som e-lista och ett databassystem som är kopplat till folkbokföringen gör att 

man undviker dubbelrapportering.  
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Enkätundersökning Studieförbunden 

Under mars genomfördes en enkät till studieförbunden i Borås Stad. Syftet var att kartlägga hur 

de arbetar med jämställdhet samt hur de undviker dubbelrapportering.  

Anledningen är att det finns en risk att stöd och bidrag betalas ut till Studieförbund som inte 

arbetar med jämställdhet samt att det finns en risk för dubbelrapportering.  

Resultatet redovisas för Kulturnämnden i maj 2021 genom en presentation med en kort 

sammanfattning. Detta dokument innehåller de kompletta svaren.  

 

Har ni en jämställdhetspolicy eller riktlinjer som beskriver hur ni arbetar med 

jämställdhet? 

Namn  Antal  %  

Ja  8  88,9  

Nej  0  0  

Vet inte  1  11,1  

Total  9  100  

 

 

Svarsfrekvens  

100% (9/9)  

 

 
 

Beskriv hur ni arbetar med att främja jämställdhet (gör ni riktade insatser, arbetar 

med särskilda målgrupper osv.) 

Jämställdhet  

Kulturens ser det naturligt med en jämn könsbalans mellan kvinnor och män. Det ska vara 

lika rättigheter och möjligheter oavsett kön. Det ska inte föreligga olika ekonomiska 

förutsättningar för folkbildningsverksamhet som riktar sig mer till endera könet.MR, 

mänskliga rättigheter Den övergripande målsättningen är att deltagarna i Kulturens 

folkbildningsverksamhet får kunskaper om mänskliga rättigheter i syfte att kunna agera så 

att de skyddar och respekterar mänskliga rättigheter samt kan hävda sina rättigheter.  

Kvinnor, män och icke-binära ska ha lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Vid 

rekrytering ska vi främja en jämn könsfördelning i skilda typer av arbeten, inom olika 

kategorier av arbetstagare och på ledande positioner.  
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Vi har kvinnor förening som på egen hand kämpar för att ge egenmakt till de behövande. 

Kvinnor föreningen Iqra har samarbetet med IbnRushd sedan förening etablerades. Sen dess 

har föreningen gjort en otrolig positiv utveckling och har arrangerat gynnande verksamheter 

för den utsatta område som föreningen är verksam. Förening jobbar olika grupper framför 

att kvinnor och arrtyp 6 vilket är verksamhet som gynnar kvinnor och ökar deras möjlighet 

att komma in arbetsmarknaden. Förening och Ibnrushd har haft en positiv samarbete kring 

den sista nämnda verksamheten. Föreningen ska ha arrangera olika arrangemang 

tillsammans med Ibn Rushd.  

JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD Jämställdhet och mångfald ska prägla arbetet inom 

Medborgarskolan. Alla anställda har likavärde oavsett kön, könsöverskridande identitet eller 

uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 

sexuell läggning och ålder. Detta återspeglas i vår dagliga verksamhet och vid rekryteringar. 

Vår målsättning är att alla ska känna sig trygga och inkluderade i vår miljö. En jämn 

könsfördelning och stor mångfald ger en bredkompetensbas och ett bättre arbetsklimat. 

Det är cheferna som har ansvaret för att ett aktivt jämställdhetsarbete bedrivs. Lika lön för 

lika eller likvärdigt arbete ska vara en ledstjärna i jämställhetsarbetet. Att skapa möjligheter 

att kombinera föräldra- och yrkesrollen är också en förutsättning. Vid chefstillsättningar ska 

jämställdhetsaspekten vägas in och en jämnare könsfördelning eftersträvas.  

Lite olika sätt, beroende på exempelvis vilka människor som deltar i folkbildning och vad för 

behov de har, och uttrycker. Bl.a. genom samarbete kring enskilda studiecirklar eller 

föreningar, t.ex. Hem och Samhälle och cirklar av och med seniorkvinnor, eller enskilda 

föreläsningar med jämställdhetsfokus.  

Studiefrämjandet har en policy som beskriver hur vi ska arbeta med jämställdhet och 

mångfald för att främja allas lika möjligheter och rättigheter, oavsett kön, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, ålder, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller 

andra olikheter. I samband med rekrytering lägger vi särskild vikt vid ovanstående med en 

ambition att skapa så stor mångfald som möjligt på arbetsplatsen.  

NBVs verksamhetsutvecklare har ett direkt ansvar för att samtalen kring denna fråga är 

levande i den folkbildande verksamheten. Riktade insatser: Vi har tex inom den 

musikverksamhet vi bedriver haft som målsättning och arbetar för att skapa förutsättningar 

för att nå målet med 50% tjejer på scen, bakom scen och vid olika musikuppträdanden. 

Folkbildande verksamhet och utbildningsinsatser kring jämställdhet med några av våra 

samverkansparter och medlemsorganisationer. Inom ramen för våra cirkelledarutbildningar 

har vi lyft diskrimineringsgrunderna vilket också öppnat upp för en diskussion kring 

jämställdhetsfrågan. Frågan är även viktig inom organisationen för att skapa en grund och 

kultur där denna fråga är en självklarhet i alla led. Varför vi också gjort interna satsningar för 

att säkerställa kunskap på området bland våra medarbetare men också att ”vi lever som vi 

lär”. Arbetet följs upp av vår HR avdelning bland annat genom årliga medarbetarenkäter och 

handlingsplaner.  

I ledarutbildningar är demokratiska arbetssätt centralt, då folkbildningens metoder handlar 

om just det – att alla ska komma till tals och jobba tillsammans kring lärandet och inte 

begränsas av kön, etnicitet eller andra diskrimineringsgrunder. Riktade insatser görs i 
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arbetet med asylsökande. Sensus Borås bedriver sen flera år tillbaka olika 

integrationsfrämjande projekt med medel från olika håll, däribland Borås stad, 

Länsstyrelsen och VGR. I TIA-projektet med medel från Länsstyrelsen bedrivs 

samhällsinformation med särskilt fokus på svenska normer och värderingar samt 

jämställdhet både på jobbet och i hemmet samt arbetsmarknadsintroduktion. Temat 

jämställdhet, att kvinnor och män har samma möjligheter att forma samhället och sina liv är 

ett återkommande tema och har i tidigare grupper varit ett ämne som deltagarna gärna 

diskuterar. Ledaren informerar om vad jämställdhet i Sverige innebär, om båda könens 

rättigheter och skyldigheter både på jobbet och i familjen. Studiecirklarna i Svenska har två 

ledare, en anställd arabisktalande man och en svensk kvinna som är volontär. I grupperna 

eftersträvas en jämn fördelning mellan män och kvinnor. Ledarna kommer vid behov särskilt 

uppmuntra kvinnorna i gruppen att bidra lika mycket som männen genom att fördela ordet 

och skapa en atmosfär där alla bidrar på lika villkor. Arbetsmarknadsinformationen kommer 

särskilt att nämna båda könens lika möjlighet att välja olika branscher och arbetsplatser 

med särskilt fokus på branscher med underrepresenterat kön för att öka jämställdheten på 

arbetsmarknaden. Intyg ställs ut till behövande gällande barnomsorg som motsvarar det 

antal timmar deltagarna behöver för att genomföra kursen och åka fram och tillbaka. Detta 

innebär att både mannen och kvinnan i familjen kan delta på lika villkor.  

 

Använder ni några metoder för att arbeta med jämställdhet? I så fall, beskriv kort 

vilka metoder 

Musikbranschen har en tydlig mansdominans vilket också återspeglas i att det är färre 

kvinnor än män som deltar i studieförbundens musikverksamheter. Det vill vi förändra och 

sedan ett antal år tillbaka driver vi därför ett strukturerat utvecklingsarbete där vi utgår från 

4R-metoden (representation, resurser, realia, realisering).  

I planeringen där vi går med föreningen ser vi till att, man ska främja jämställdheten. Där 

föreningen och vi som studieförbunden bestämmer att arrangera verksamhet som är riktat 

just för jämställdhets.  

Vi arbetar aktivt med att engagera kvinnor i föreningar som vi samarbetar med, id e fall vi 

har sett att männen har varit mest engagerade. Detta genom våra riktade bidrag till 

utrikesfödda kvinnor, föräldralediga kvinnor utrikesfödda. Vi är även med i 50/50 med vår 

musikverksamhet som arbetar för jämnställdhet på och runt Sveriges musikscener.  

Överlag görs jämställdhetsarbetet på ungefär samma sätt som mångfalds- och 

rättighetsarbete i stort; att i bakhuvudet ha uppdraget om ett brett och likvärdigt öppet 

deltagande i folkbildning och kultur oavsett vem man är - vilket ofta handlar om att ha en 

allmän uppfattning vem som deltar och på vilka villkor.Mångfaldspolicyn som beror bl.a. 

jämställdhet finns på: https://www.folkuniversitetet.se/om-folkuniversite tet/var-

profil/mangfaldspolicy/  

Folkbildningspedagogiken bygger att alla deltagare är medskapare av det som gruppen lär. 

studiecirkeln som är vår vanligaste metod bygger på justa detta att en liten grupp människor 

träffas flera gånger med en gemensam plan för vad de vill lära sig mer om.  

https://www.folkuniversitetet.se/om-folkuniversite%20tet/var-profil/mangfaldspolicy/
https://www.folkuniversitetet.se/om-folkuniversite%20tet/var-profil/mangfaldspolicy/
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Vi använder folkbildningens metoder: studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet och 

kultur. Vi har förutom detta Demokratiambassadörer där det ingår i uppdraget att lyfta 

jämställdhet och allas lika rättigheter utifrån ett demokratiskt perspektiv. NBV har för 

ändamålet tagit fram särskilda studiematerial. Vi samarbetar kring större arrangemang om 

ämnet i olika nätverk och forum så som nätverk för 8 mars och 50/50 nätverket inom 

musiken. Riktade utbildningar och studiecirklar kring jämställdhet.  

Jämställdhet i samhället och i familjen är ett tema som genomsyrar diskussionerna inom 

projektet. Övningar som leder till självkännedom om fördomar bidrar till att deltagarna 

förstår diskrimineringens grunder vilket är viktig kunskap för en asylsökande person som vill 

hitta en väg framåt och för att bli delaktig i det svenska samhället. Materialet ”Meningsfull 

väntan” är särskilt framtaget för målgruppen asylsökande och nyanlända och i detta finns 

metoder och samtalsfrågor. Fokus läggs på avsnitten om barn, familj och hälsa. 

Kunskaperna om hälsa kan deltagarna föra vidare till sina barn vilket förhoppningsvis leder 

till att både barn och föräldrar mår bättre och får bättre självförtroende.  

 

Finns det risk för dubbelrapportering av aktiviteter? 

Namn  Antal  %  

Ja  6  66,7  

Nej  1  11,1  

Vet ej  2  22,2  

Total  9  100  

 

 

Svarsfrekvens  

100% (9/9)  

 

 
 

 

Hur undviker ni att det kan bli dubbelrapporteringar? 

Risk finns för dubbelrapportering ja! För att det inte ska förekomma. Behövs samverkan 

mellan oss olika studieförbund. Där vi stämmer av olika samarbeten med varandra.  

Informerar alla ledare om hur rapporteringen ska ske, håller i utbildningar  

Detta verksamhetsavtal har sin utgångspunkt i det samarbetsavtal som föreningen tecknat 

tillsammans med förbundet. Avtalet grundar sig på en ömsesidig respekt och vilja till 

samarbete mellan parterna. Avtalets syfte är att säkerställa att verksamheten uppfyller 

statens syften och villkor med stödet till folkbildningen samt förbundets och folkbildningens 
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riktlinjer, utöver detta syftar avtalet till att underlätta både parternas framförhållning, 

transparens, utförande och förtydligande av mål samt samarbetets innehåll. 

• Studieförbundet är huvudanordnare av all överenskommen verksamhet och med det 

också ytterst ansvarig för den verksamheten, anordnarskapet kan inte överlåtas till 

samarbetsföreningen. Det står föreningen fritt att bedriva icke folkbildande verksamhet 

som idrottsaktiviteter vilken faller utanför detta avtal och därmed också studieförbundets 

anordnarskap och ansvar. 

• Föreningen ska hålla sig till statens syften och villkor med stödet till folkbildningen, 

förbundet och folkbildningens riktlinjer. 

• Föreningen ska arbeta för att förverkliga den överenskomna verksamheten och dess mål. 

Om föreningen har behov att ändra i dessa måste förbundet kontaktas innan detta sker.  

Vårt system visar när en deltagare är dubbelrapporterad då kan vi se över det direkt. 

Däremot kan vi inte se de andras studieförbunden i vårt egna system. Vårt förbundskansli 

kommer att få en rapport där folkbildningsrådet har kört en sammanställning av alla 

studieförbund och på så sätt kan dubbelrapporteringar uppdagas.  

Dels säger vår databassystem till om man försöker lägga till någon i deltagande när den 

redan, sen säger samma system också till vid slutrapporteringstillfälle och stoppar att man 

manuellt lägger till någon vid ett tillfälle som redan är slutrapporterat. Redan innan det 

upplyser vi framför allt cirkelledare återkommande om folkbildningssystemets syfte och 

regelverk. Både förebyggande, men också när någon skulle uttrycka intresse för att tumma 

på ʺgråzonerʺ i regelverket. Mellan studieförbunden ses vi återkommande, samt har 

överenskommelser om att när man t.ex. inleder samarbete med förening kontakt tidigare 

studieförbund för att säkerställa att de ʺsagt upp sigʺ därifrån.  

Det finns en risk för att det sker och det har hänt historiskt.  

Det bästa sättet att undvika dubbelrapporteringar med andra studieförbund är att ha en 

kontinuerlig och öppen dialog med andra aktörer i samma kommun. NBV kommer under 

2021 att jobba intensivt för att fler av våra cirkelledare och samverksanparter ska använda 

e-tjänst. Ett annat sätt är att utbilda våra ledare och bli ännu tydligare med att de ska skriva 

rätt deltagare, rätt datum och rätt tid.  

Risken finns alltid, men är relativt låg i Borås där vi har möjlighet att jobba nära 

medlemsorganisationer, samarbetsparter, ledare och deltagare. Nära och tät dialog 

studieförbunden emellan både på generell nivå och kring konkret verksamhet är grunden i 

vårt arbete. Vi känner till vilka ledare som finns i flera studieförbund och har med dessa 

regelbundna avstämningar för att se till att verksamhet inte rapporteras hos flera parter. I 

Sensus jobbar vi fokuserat under 2021 för att utveckla våra interna rutiner kring 

administration och samarbeten. Ledarintroduktion och löpande dialog är också viktig där vi 

kan förmedla riktlinjer och diskutera verksamhet och andra åtaganden hos andra 

studieförbund.  
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Använder ni någon särskild metod för att undvika dubbelrapportering? 

Idag finns det ett gemensamt avstämningsverktyg mellan studieförbunden på nationell nivå 

som kommer att användas. Vi har interna avstämningar där vi tittar på olika avstämnings 

markörer som indikera som gör att vi stämmer av verksamheten regelbundet.  

Vi försöker i största möjliga mån använda oss utav e-lista för då kan systemet lättare 

upptäcka dubbelrapporteringar  

Genom att ha verksamhetsplanering med föreningen och ha en tydligt anordnskap minskar 

vi risken för dubbelrapportering  

Alla grupper och föreningar som samarbetar med oss måste gå vår grundläggande 

cirkelledarutbildning där vi går igenom att man bara får rapportera till ett studieförbund. 

Alla grupper och föreningar skriver också på ett samarbetsavtal där man skriver under på att 

man bara får samarbeta med ett studieförbund.  

Egentligen lite samma fråga som den ovan, men; det systemet gör är att jämföra 

personnummer och datum och se om det redan finns bokat. Eftersom databasen också är 

kopplad till folkbokföringsregistret innebär det också att det inte går att lägga in påhittade 

personer eller liknande. Sen vad gäller att folkbilda cirkelledare och deltagare, kan det röra 

sig om att snällt visa bildspel och uppmuntra om att göra rätt ur folkbildningsprinciper och 

vårt fyrdelade regeringsuppdrag, men också i åtminstone ett fall påminna om att även ringa 

bedrägeri har fängelse på straffskalan.  

Inom ramen för vårt omarbetade kvalitetsarbete lägger vi från och med i år särskild vikt vid 

att förtydliga våra samarbeten och på sätt få en närmare relation till våra samverkansparter. 

Detta ser vi kommer att motverka dubbelrapportering. Dessutom kan numera 

Studieförbunden i Samverkan följa upp studieförbundens rapporterade verksamhet och på 

så sätt uppmärksamma studieförbunden i de fall då det finns dubbelrapporterad 

verksamhet.  

Under 2021 kommer alla studieförbund att vid tre tillfällen kunna jämföra verksamhet med 

varandra. Finns det krockar så åtgärdas de under innevarande år. NBVs kvalitetssamordnare 

tittar regelbundet på all verksamhet i vår region för att se att vi inte krockar internt mellan 

egna samverkansparter. Dessa kontroller görs ca 1 ggn per månad.  

Vi arbetar systematiskt i Sensus för att gå över till E-lista vilket gör det säkrare och lättare då 

systemet med e-listan bland annat indikerar eventuella interna schemakrockar. Vi arbetar 

även proaktivt genom att genomföra egenkontroller av vår verksamhet på innevarande år. 

Detta för att undvika att eventuell felaktig verksamhet rapporteras till Folkbildningsrådet vid 

årets slut. Som en engångshändelse kunde hösten 2020 genom överenskommelse 

studieförbunden emellan på nationell nivå samköra uppgifter kring arrangemang och 

deltagande, detta har vi inte kunnat göra tidigare. Hur detta ska göras framgent är ännu 

oklart, men diskuteras mellan förbunden.  
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Svar på initiativärende SD - Bokcirklar på biblioteken i 

Borås för personer som vill utveckla sin svenska, 

reflektera kring en bok och kanske få en ny vän 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att konstatera att initiativärendets förslag redan 

uppfylls i biblioteksverksamheten.    

Sammanfattning 

Sverigedemokraterna önskar i sitt initiativärende att Biblioteken i Borås ska 

anordna bokcirklar. Sverigedemokraterna menar att bokcirklar både kan fungera 

som ett sätt att utveckla sitt språk såväl som att bryta isolering och ensamhet. 

Sverigedemokraterna lyfter i sitt förslag också bibliotekslagens skrivningar om 

prioriterade grupper. Inte minst lyfts i förslaget de med någon form av 

funktionsnedsättning fram och den roll biblioteken skulle kunna spela för den 

gruppen. 

Kulturnämnden ser positivt på förslaget och delar Sverigedemokraternas syn på 

bokcirklar som ett medel för att få till språkutveckling, bryta ensamhet och få 

fler att läsa mer. 

Dock genomför Biblioteken i Borås redan bokcirklar, både allmänna och 

sådana riktade till olika grupper, varför Kulturnämnden beslutar att konstatera 

att initiativärendets förslag redan uppfylls i biblioteksverksamheten.      

Ärendet i sin helhet 

Sverigedemokraterna önskar att Biblioteken i Borås ska anordna bokcirklar 

något som de menar skulle vara positivt både för språkutveckling och för att 

bryta isolering och ensamhet. 

Biblioteken i Borås har under många år jobbat på olika sätt med bokcirklar och 

mer generellt med att försöka få fler att läsa mer. På några bibliotek har det 

varit i formen av bokpresentationer där bibliotekspersonal har presenterat 

nyutkommen litteratur, andra har satsat mer på bokcaféer där deltagarna själva 

under ledning av bibliotekspersonal har diskuterat favoritböcker och tipsat 

varandra. På Stadsbiblioteket har det funnits försök till att få människor att 

själva ta kontakt med varandra och starta egna bokcirklar, liksom att det har 

funnits regelrätta bokcirklar. 



Borås Stad 
  Sida 

2(3) 

 

 

Bokcirklar är något som förekommer på regelbunden basis vid Biblioteken i 

Borås, de kan se lite olika ut, ibland träffas man en gång och diskuterar en bok, 

ibland kan det vara att samma grupp träffas ett flertal gånger. Det beror lite på 

sammanhanget och vad som passar bäst just då. Till exempel kan det vara bra 

med ett tillfälle om det handlar om en bokcirkel som ligger i anknytning till ett 

författarbesök och man diskuterar den författarens verk. 

Även bokcirklar riktade till speciella grupper erbjuds. Några exempel på det är 

lättlästa bokcirklar som riktas till de som vill utveckla sin svenska, de 

språkträffar som biblioteken arrangerar fungerar bra som rekryteringsgrund till 

dessa. Men det kan även vara bokcirklar riktade till föräldralediga eller till någon 

helt annan grupp. 

Sverigedemokraterna lyfter flera av de, i bibliotekslagen, prioriterade grupperna 

och på vilket sätt bokcirklar skulle kunna vara ett stöd för de grupperna. När 

det gäller de med annat modersmål än svenska är det en stor andel av 

bibliotekens besökare och de är också en av de grupper som får mycket stöd 

när det gäller exempelvis tekniska ärenden och hjälp med myndighetskontakter. 

För den här gruppen finns också språkträffar vid ett flertal bibliotek, inklusive 

digitala språkträffar nu i pandemitider. 

Precis som det sägs i förslaget står det i bibliotekslagen att biblioteken ska ägna 

särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning. Det är bra att 

Sverigedemokraterna har uppmärksammat detta och påtalar vikten av 

satsningar på den gruppen. Biblioteken i Borås har uppmärksammat att det 

finns ett utvecklingsarbete att göra på det området, i den senaste ansökan om 

medel från Statens Kulturråd, inom ramen för ”Stärkta bibliotek”, är det just 

hur biblioteken kan utveckla det arbetet som står i centrum. 

Kulturnämnden ser positivt på förslaget och delar Sverigedemokraternas syn på 

bokcirklar som ett medel för att få till språkutveckling, bryta ensamhet och få 

fler att läsa mer. 

Kulturnämnden beslutar att konstatera att initiativärendets förslag redan 

uppfylls i biblioteksverksamheten.    

Beslutsunderlag 

1. Initiativärende SD - Bokcirklar på biblioteken i Borås för personer som vill 

utveckla sin svenska, reflektera kring en bok och kanske få en ny vän.                 

Samverkan 

FSG 2021-05-11. 

Beslutet expedieras till 

1. Sverigedemokraterna i Kulturnämnden 
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Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 
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                                                                                                                              20210419 
                                                                                                                              INITIATIVÄRENDE 
                                                                                                                                                              
 
 
 
 
Bokcirklar på biblioteken i Borås för personer som vill utveckla sin svenska, reflektera kring 
en bok och kanske få en ny vän. 
 
 
 
För att kunna förstå och uttrycka sig nyanserat på ett nytt språk behöver man få använda det nya 
språket på flera olika sätt och situationer. - Man behöver få träna på det. 
Personer med annat modersmål än svenska har kanske inte så många svenska vänner att 
prata/träna svenska med. Om man ännu inte har kommit in i arbetsliv eller studier och kanske le-
ver isolerat är också möjligheten till att förbättra sin svenska begränsad. 
 
Som nyinflyttad eller äldre i samhället kan det vara så att man saknar vänner, är intresserad av att 
läsa  och skulle må väl av att träffa andra med samma intressen.   
 
Att vara funktionshindrad kan innebära många olika saker. Att vara psykiskt funktionshindrad kan t 
ex innebära att man lärt sig läsa senare än andra och läser på enklare svenska. Med kärlek, trygg-
het, stöd och inspiration utvecklas man vidare tillsammans med andra att läsa/lyssna och reflek-
tera kring böcker hela livet. 
 
Biblioteken har en central roll i samhället och har som uppgift att förmedla kunskap och litteratur till 
alla. 
 
Enligt Bibliotekslagen ska biblioteken verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att 
bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Enligt lagen ska biblioteken ägna särskild upp-
märksamhet åt personer med funktionsnedsättning, de nationella minoriteterna och personer som 
har annat modersmål än svenska. 
 
Att vara med i en bokcirkel som är ledd av bibliotekarie/volontär som biblioteket utser,  kan det 
vara en god hjälp till att utveckla svenska språket. Här kan man få boktips, engagemang att läsa 
och tala med andra intresserade om det som man har läst. Man utvecklar svenska språket, för-
mågan att reflektera och kanske får en ny vän som bonus. 
 
Med anledning av ovan yrkar Sverigedemokraterna därmed: 
 
att:    uppdra Kulturnämnden att undersöka möjligheten för biblioteken i  Borås att bedriva/starta 
upp bokcirklar för olika grupper/personer som tillsammans med andra vill utveckla sin svenska, få 
gemenskap via att läsa och reflektera kring boken man läst. 
 
att: uppdra Kulturnämnden att återkomma med förslag på bibliotek i Borås där bokcirklar kan  er-
bjudas/startas upp. 
 
 
Maria Lindgren                                                             Valter Kotsalainen 
ersättare                                                                       ledamot 
Sverigedemokraterna                                                   Sverigedemokraterna 
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Svar på medborgarförslag Barnomsorgsmuseum 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden fastställer att museiföremålen från Skol- och 
barnomsorgsmuseets tillhör De kulturhistoriska museernas arkiv. 
Museiföremålen ingår därefter i museernas samlingsförvaltning till nytta för 
nutida och framtida generationer.    

Sammanfattning 

Förslagsställaren yrkar på en utredning av ägandefrågan av det före detta Skol- 
och Barnomsorgsmuseets föremål samt att museimaterialet ska lämnas över till 
en förening.  

De kulturhistoriska museerna har undersökt ägandefrågan. Eftersom föremålen 
skänkts från olika skolor i kommunen och inga överlåtelsehandlingar har 
upprättats vid mottagandet ägs föremålen fortfarande av givaren, dagens 
Förskole- och Grundskoleförvaltning. Bäst hantering av materialet från Skol- 
och Barnomsorgsmuseet är därför att fastställa ägandet till De kulturhistoriska 
museernas samling, där det i praktiken redan ingår och även i framtiden kan tas 
omhand på ett professionellt sätt.         

Ärendet i sin helhet 

Detta är förslagsställarens andra medborgarförslag gällande Skol- och 
Barnomsorgsmuseet. Förslagsställaren yrkar denna gång på en utredning av 
ägandefrågan samt att museimaterialet ska lämnas till en förening. 
Ägandefrågan tolkas i denna utredning som ägandeskap av museiföremålen. 

De kulturhistoriska museerna har undersökt ägandet av föremålen i samlingen 
till det före detta Skol- och Barnomsorgsmuseet. Det står nu klart att det inte 
finns någon egentlig ägare av föremålen, eftersom dessa skänkts från olika 
skolor i kommunen och inga överlåtelsehandlingar har upprättats vid 
mottagandet. Formellt ägs föremålen därmed fortfarande av givaren, dagens 
Förskole- och Grundskoleförvaltning. Utgångspunkten för utredningen är dock 
att det inte ligger i någons intresse att museiföremålen lämnas tillbaka till dessa 
förvaltningar och de skolor som en gång rensat ut och skänkt bort dem, i 
många fall finns inte heller någon exakt angivelse varifrån material är hämtat. 

Föremålen från Skol- och Barnomsorgsmuseet finns redan idag i museernas 
arkiv. Det läggs resurser på materialet ur museernas verksamhetsbudget i form 
av hyra för arkivplats och personal som tar hand om samlingen på ett korrekt 
sätt. En viktig uppgift för De kulturhistoriska museerna är att förvalta och 
tillgängliggöra museets samlingar på ett professionellt, trovärdigt och hållbart 
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sätt för nutida och framtida generationer. Samlingarna hanteras, vårdas och 
struktureras löpande av personal som har kontroll över samlingens innehåll, 
varför den finns och var objekten för närvarande befinner sig. Samlingen ska 
hållas i gott skick och innehålla den information som behövs för att den ska 
kunna användas och tillgängliggöras på olika sätt exempelvis i tillfälliga 
utställningar eller via Digitalt Museum.  

Bäst hantering av materialet från Skol- och Barnomsorgsmuseet är därför att en 
gång för alla fastställa ägandet till De kulturhistoriska museernas samling, där 
det i praktiken redan ingår och tas omhand. Museerna har, som tidigare 
konstaterats, inga resurser att lägga på ett nytt Skol- och Barnomsorgsmuseum, 
men ser då till att föremålen tas om hand på ett professionellt sätt, också för 
den händelse att det i framtiden ska kunna lånas ut till en intresserad förening 
som vill starta ett nytt museum. 

Beslutsunderlag 

1. Medborgarförslag Barnomsorgsmuseum.  

Samverkan 

FSG 2021-05-11.  

Beslutet expedieras till 

1. Framställare av förslaget  

2. Ulrika Kullenberg, museichef 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 
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Kulturnämnden  

Borås Stad  

 

 

Svar på beslut avseende ärende KUN 2020-00021 3.6.3.25 

Lokal för Skol- och barnomsorgsmuseet i Borås 
 

 

Med all respekt för Kulturnämndens beslut 20-04-20 att inte avsätta resurser till att 

rekonstruera Borås Stads Skol- och barnomsorgsmuseum återkommer jag ändock i 

frågan.  

Under de månader som gått sedan jag erhöll information om Kulturnämndens beslut har 

jag ägnat stor del av mitt ideella arbete åt att planera för De Sju häradernas 

kulturhistoriska förenings firande av Borås 400 år.  I det projektet, som ekonomiskt 

stöds av Sparbanksstiftelsen Sjuhärad, planeras att på olika sätt belysa stadens 

historiska utveckling med fokus på processen från resehandlare till e-handel.  Under 

planeringsprocessen har jag blivit än mer medveten om hur betydelsefull kvinnan var 

såväl för knallens verksamhet som under industrialiseringens behov av arbetskraft och 

hur tydligt barnomsorgens betydelse var för kvinnans möjlighet att gå ut i arbetslivet. 

Min innerliga önskan att, under firandet av Borås 400 år 2021, få visa hur dåtidens 

daghem såg ut och få berätta om den verksamhet som Mariastiftelsen, med stöd från 

industrierna, bedrev som gjorde att kvinnorna tryggt kunde gå till sina arbeten får mig 

att återkomma med ett nytt medborgarförslag som kan göra en rekonstruktion av 

museet möjlig.  

Först och främst anser jag att ägarfrågan bör klargöras. Att kulturnämnden blev den 

nämnd som fick axla ansvaret när museet skulle arkiveras råder inget tvivel om. Dock är 

det, vad jag har kunnat få fram, oklart om något beslut togs att föra över ägarskapet till 

Kulturnämnden. Kostnaden för uppbyggnaden av museet belastade nämligen 

Socialförvaltningen.  Vad som, i ägarfrågan, därefter skedde är höljt i dunkel varför jag 

nu föreslår att den frågan utreds. 

När den rättmätige ägaren är identifierad föreslår jag att museet doneras till en förening 

som med hjälp av ideella krafter skulle kunna rekonstruera detsamma. Förslag på lokala 

föreningar som skulle vara tänkbara mottagare är Mariastiftelsen eller Rädda Barnens 

lokalavdelning. Om det då uppstår behov av ekonomiskt eller annat stöd får det sökas 

via de vägar som finns för verksamhetsstöd till föreningar.  
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Förslag till beslut 

Kulturnämnden beslutar att 

- undersöka ägarfrågan avseende Borås Stads Barnomsorgsmuseum 

- till rättmätig ägare föreslå att museet skänks till en förening  

 

Med detta svar på Kulturnämndens beslut är det min förhoppning att ägarfrågan utreds 

och att ägaren beslutar donera museet till någon som har möjlighet att göra det 

tillgängligt för allmänheten.  

Iréne Arvidsson 
Mailadress: a.irene.arvidsson@gmail.com 
Mobil: 0708164274 
 
Bilaga: Medborgarförslag Lokal för Skol- och barnomsorgsmuseet i Borås 

mailto:a.irene.arvidsson@gmail.com
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Yttrande över detaljplan för Centrum, Morfeus 5 m.fl., 

Borås Stad 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden avstyrker detaljplanen för Centrum, Morfeus 5 m.fl., med 

anledning av att ett 19–24 våningar högt torn inte kan accepteras i den 

kulturhistoriska innerstadsmiljön. Istället föreslås att man går vidare med 

delförslaget på en byggnad med max fem våningar.    

Ärendet i sin helhet 

Bakgrund 

Detaljplanen avser byggnation av bostadshus på den obebyggda ytan öster om 

Knalletorget i den sydvästra delen av Kv Morfeus. Planen ger två alternativ för 

byggnation: antingen en byggnad med maximalt fem våningar, eller ett ca 70 

meter högt höghus med 19–24 våningar. Även Knalletorget väster om kvarteret 

ingår i planområdet.  

Gällande detaljplan tillåter bostäder och handel med en våningshöjd på 

maximalt fyra våningar. Planen för höghuset Morfeus ingår i en vidare ambition 

att skapa en ansamling av höga hus i västra delen av Centrum, med hotell 

Grand med sina befintliga tio våningar samt ett planlagt men ej uppfört höghus 

vid Pallas.  

Kulturnämnden avstyrkte detaljplanen för Morfeus 5 när den låg ute för samråd 

2020. Huvudargumentet var att ett så högt hus i innerstaden innebär ett kraftigt 

avsteg från rutnätsstadens hittills rådande byggnadstradition och skala, vilket ur 

kulturmiljösynpunkt inte kan accepteras. Överlag behandlades 

kulturmiljöaspekter alltför summariskt i planbeskrivningen.  

 

Det aktuella planförslaget 

Kulturnämnden vill tydligt framhålla ståndpunkten att bebyggelse av denna 

höjd inte kan accepteras i Borås historiska stadskärna, som är en utpekad 

kulturmiljö präglad av bebyggelse med upp till fem våningars höjd. I detta fall 

rör det sig dessutom om en publik infart till innerstaden och nära Viskan, alltså 

en mycket exponerad yta. Även om byggnaderna i innerstaden är av blandad 

ålder så är mycket av gatu-/kvartersstrukturen intakt från tidigt 1800-tal och 
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själva grundstrukturen i gatunätet går tillbaka till 1600-talet. I en sådan miljö ska 

varsamhet vara ett ledord vid exploatering. 

En cirka 70 meter hög solitär på denna plats innebär en påtaglig risk att denna 

del av innerstadens landmärken och dess kulturmiljö som helhet lider skada. En 

sådan omvandling av centrum är således ur kulturmiljösynpunkt ej önskvärd 

och blir i princip oåterkallelig.  

Kulturnämnden föreslår istället att man endast går vidare med förslaget om fem 

våningars höjd, vilket skulle ge en byggnad som i sin skala bättre harmoniserar 

med stadsdelens övriga bebyggelse och kulturhistoriska uttryck. Målsättningen 

att skapa liv och flöden av människor på Knalletorget kan uppnås även med ett 

hus vars höjd korresponderar med den omgivande bebyggelsen.  

Kulturnämnden anser även att det till detaljplanens uttalade syften ska tillföras 

en formulering avseende skydd av innerstadens kulturmiljövärden.  

 

Planens hantering av kulturmiljöfrågan 

Planen präglas fortfarande av brister i att visa hur man tar hänsyn till befintliga 

kulturmiljövärden samt avsaknad av bedömningar av hur miljövärdena riskerar 

att påverkas. 

Efter samråd har ett avsnitt om kulturmiljö (Historik och kulturmiljö) 

kompletterats till detaljplanen, något som efterlystes av såväl Länsstyrelsen som 

Kulturnämnden. Avsnittet är emellertid endast en bebyggelsehistorisk 

presentation av området – där görs alltså inga bedömningar rörande hur den 

föreslagna bebyggelsen kan komma att påverka befintliga kulturvärden, eller 

överlag hur planen tar hänsyn till kulturmiljön. Detta saknas trots påpekanden 

från både Kulturnämnden och Länsstyrelsen. Det hade även varit önskvärt med 

ett vidare kulturmiljöperspektiv som berör mer än bara kvarteret kring 

Knalletorget.  

Även under punkt 10, Övergripande beslut (s. 23) hänvisas till 

Kulturmiljöprogrammet, angående att bebyggelsen i rutnätsstaden är splittrad 

och har få fastigheter kvar från förindustriell tid. Där vore det på sin plats att 

även diskutera hur planförslaget förhåller sig till att innerstaden kännetecknas 

av en byggnadshöjd på ett par till fem våningar dominerar.  

I samrådsredogörelsen står det att ”en placering längre in i rutnätsstaden hade 

inte accepterats”. Det reser dock frågan om var denna gräns går, och vad som 

bestämmer dess läge. Det är därför önskvärt att planbeskrivningen förses med 

ett sådant förtydligande, särskilt givet den uttalade ambitionen att omvandla 

denna del av stadskärnan genom att uppföra höghus av skyskrapekaraktär.  

Ett 70 meter högt hus skulle bli ett nytt landmärke i centrala Borås. Ett sådant 

landmärke skulle tyvärr förta de befintliga landmärkenas, tak- och siktlinjernas 

uttryck. Jämförelser kan göras med andra städer med välbevarade medeltida 

eller tidigmoderna gatu-/kvartersnät, t.ex. Vänersborg, Uddevalla, Uppsala, 

Göteborg, Skara, Visby eller Örebro. Där har byggnadshöjderna hållits nere i de 

gamla stadskärnorna – precis som hitintills varit fallet i Borås. Istället låter man 
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exempelvis kyrktorn och historiska vattentorn sticka upp över en annars relativt 

jämnhög bebyggelsestruktur. Överlag bör exploatering av gamla stadskärnor 

göras med stor varsamhet – en erfarenhet vi har från exempelvis de negativa 

konsekvenserna av 1960- och 1970-talets hårda centrumexploateringar i 

Sverige.  

Det kan alltså finnas lärdomar att dra genom ytterligare omvärldsbevakning och 

ett bebyggelsehistoriskt perspektiv i ärendet Morfeus. I detta läge vore det 

bättre om Borås Stad följde andra kommuners exempel och fredade den 

historiska stadskärnan från höghus av denna skala. Höga bostadshus och 

liknande kan istället planeras i områden strax utanför stadskärnan, vilket Borås 

har flera exempel på i aktuella detaljplaneprojekt. 

 

Av redaktionell art 

Under avsnittet Sociala perspektiv: Identitet (s. 19) diskuteras byggnadshöjd och 

idén om en ny årsring av bebyggelse i innerstaden. Resonemanget förefaller 

passa bättre under avsnittet Bebyggelse, då det inte egentligen rör sociala 

perspektiv och identitet.  

 

Beslutsunderlag 

1. Planbeskrivning 

2. Samrådsredogörelse                     

 

Samverkan 

FSG 2021-05-11.        

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden detaljplanering@boras.se  

 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 

 

mailto:detaljplanering@boras.se
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Denna bilaga innehåller samrådsredogörelsen för detaljplan 
Morfeus 5 med fl era där samtliga inkomna yttranden presen-
teras i sin helhet.

I början presenteras en sammanfattning av de inkomna 
yttrandena samt de revideringar som har gjorts i detaljplanen. 
Slutligen presenteras samtliga inkomna yttranden med 
tillhörande svar samt en redogörelse från samrådsmötet.
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Samrådsredogörelse
Bilaga till detaljplan för Centrum, Morfeus 5 med fl era, Borås Stad, upprättad den 11 februari 2021.

1. Sammanfattning
Samråd enligt PBL 5:11 avseende planförslag upprättat den 
11 mars 2020 har ägt rum under tiden 18 maj – 21 maj 2020 
och har annonserats i Borås Tidning. Berörda markägare har 
underrättats med brev till samrådet. Under samrådstiden har 
detaljplanen varit anslagen i Stadshuset. Handlingarna har 
även varit tillgängliga på kommunens hemsida.

18 remissinstanser har skickat in yttranden under samrådsti-
den.

Sammanfattning av remissparters 
yttranden

Detaljplanens remissparter har haft synpunkter på ett antal 
punkter. Dessa har tillgodosetts:  

» En planbestämmelse om att bostäder inte tillåts i 
bottenvåning bör läggas till. Detta har tillgodosetts.

» En planbestämmelse bör tillkomma som möjliggör 
3d-fastighetsbildning för balkonger. Detta har tillgodo-
setts. 

» En stabilitetsbedömning bör göras för hela planområdet 
för att klarlägga stabiliteten närmast Viskan. Detta har 
tillgodosetts.

» Ytterligare undersökningar av klorerade lösningsmedel 
behöver göras. Detta har tillgodosetts. 

» Planbestämmelse som säkerställer att riktvärden för 
buller klaras bör läggas in. Detta har tillgodosetts. 

» Planen bör på ett tydligare sätt redovisa hur hänsyn tas 
till det allmänna intresset för kulturvärden. Detta har 
tillgodosetts.

» Kontakt bör tas med Länsstyrelsens vattenavdelning 
gällande markavvattning. Detta har tillgodosetts. 

» Flyghinderanalys ska göras och Luftfartsverket remit-
teras. Detta har tillgodosetts.

» Trafi kutredningen för Brodal bör revideras, och fortsatt 
dialog bör föras kring åtgärder. Detta har tillgodosetts.

» Beakta att ny järnväg kan påverka byggnaden i form av 
stomljud och vibrationer. Detta har tillgodosetts. 

» Bör framgå att stomme är konstruerad för att klara 
översvämning. Detta har tillgodosetts. 

» Ny transformatorstation behövs och bör säkerställas i 
detaljplan. Detta har tillgodosetts. 

» Barnperspektivet bör beaktas när allmänna platser 
planeras i centrum. Tillgång på lekplatser ska fi nnas i 
närheten. Detta har tillgodosetts. 

» Hälsans stig får inte påverkas negativt av ombyggnation 
av Knalletorget. Detta har tillgodosetts. 

» Utredning om påverkan på utrymning från befi ntlig 
bebyggelse bör göras. Detta har tillgodosetts. 

Dessa synpunkter har delvis eller inte tillgodosetts:

» Konsultation bör tas med arkeologiskt sakkunniga. 
Detta har delvis tillgodosetts. 

» Morfeus 2 och 4 bör inkluderas i planen för att säker-
ställa dem genom skydds- och varsamhetsbestämmelser. 
Detta har inte tillgodosetts då gällande plan från 1987 
anses uppfylla det syftet. 

» Endast gå vidare med en byggnad på maximalt fem 
våningar. Detta har inte tillgodosetts. 

Ändringar i planförslaget

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

Granskningshandlingen innebär följande ändringar jämfört 
med samrådshandlingen:

I Plankartan: 

» Totalhöjden för den högre byggnadsdelen har ökat från 
+205 meter till +207 meter. Detta då den högre botten-
våningen inte hade räknats in i totalhöjden i samrådet, 
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och att viss marginal anses nödvändig. Illustrationerna 
samt solstudien i samrådet gjordes på en modell med 
höjden 207 meter över nollplanet. 

Byggrätten har utökats något närmast befi ntlig byggnad 
på Morfeus 7 där det i samrådet var prickmark. Detta 
för att låta den nya byggnaden liva med den befi ntliga 
upp till en höjd på +140.5 meter, motsvarande två 
våningar, vilket möjliggör en permanent uteservering 
eller liknande mot torget. 

Prickmark mot Knalletorget har tagits bort och ersatts 
med allmän platsmark.

En bestämmelse om att inte bostäder tillåts i bottenvå-
ning har lagts till. 

Planområdet har utökats för att möjliggöra en ny 
transformatorstation.

Balkonger åt väster och öster har begränsats till att 
kraga ut 135 centimeter från fasad, jämfört med 150 
centimeter i samrådet och regleringen av balkongernas 
maximala sammanlagda yta har ändrats. 

En bestämmelse om att byggnad ska vara vattentät till 
en viss höjd har lagts till. 

En bestämmelse om utrymning från befi ntlig byggnad 
har lagts till. 

En bestämmelse om buller har lagts till. 

En upplysning om att startbesked för den nya exploate-
ringen endast bör ges efter att brandsäkerhetsåtgärder 
har vidtagits på Morfeus 7, har lagts till.

lanbeskrivningen: 

Texten har delvis skrivits om under rubriken ”ny 
bebyggelse” på sidan 4.

En vy från Ryssby Klint har lagts till på sidan 6. 

Texten under ”Övergripande trafi kfrågor” på sidorna 
13-14 har delvis ändrats om efter att trafi kutredningen 
för Brodal har kompletterats. 

Texten under ”Dagvatten” på sidan 15 har ändrats för 
att bättre stämma överens med plankartan. . 

Texten under ”Geoteknik och radon” på sidan 16 har 
kompletterats med en text om stabiliteten mot Viskan. 

 »

 »

 »

 »

 »

 »

 »

 »

 »

I P

 »

 »

 »

 »

 »

» Texten om förorenad mark på sidan 17 har utökats med 
resultaten från den kompletterande markmiljöunder-
sökningen 

» En ny rubrik och text om markavvattning har lagts till 
på sidan 18. 

» En text om vibration och stomljud är tillagd under 
rubriken buller och vibrationer på sidorna 19-20. 

» Beskrivningarna om planbestämmelserna på sidorna 
20-22 har ändrats utefter de förändringar som gjorts i 
plankartan mellan samråd och granskning. 

» Rubriken ”Översiktlig planering” har utökats med ett 
stycke om värdefulla kulturmiljöer och en ny rubrik för 
Kulturmiljöprogrammet har lagts till.

» Kapitel 12, ”Planens genomförande” har uppdaterats. 

Handläggning
Kommunstyrelsen gav 2018-05-07 i beslut § 266 Samhälls-
byggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra 
detaljplanen för Morfeus 5 och 7. Samhällsbyggnadsnämnden 
beslutade 2018-06-28 i beslut § 179 att ge Samhällsbyggnads-
förvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-04-23 i beslut 
§143 att sända detaljplanen för samråd.
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2. Yttranden från remisspart
S1 Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget med vissa omar-
betningar.

En ny byggnad i detta läge anses vara lämpligt utifrån 
kommunens visioner och översiktsplan, då det bland annat 
bidrar till att nå stadens mål om fl er boende i centrum samt 
en blandad stad. Vidare skulle ett tillskott på drygt 100 nya 
lägenheter stärka efterfrågan på kommersiell och offentlig 
service i centrum vilket är positivt. Inom en kilometer från 
planområdet fi nns offentlig service i form av fem förskolor 
och fl era skolor. Det fi nns dock redan idag behov av en 
centralt belägen förskola, något som kommer bli än mer 
angeläget i och med planförslaget.

Förslaget ligger i kantzonen av kvartersstaden och möter 
besökare som rör sig mot centrum västerifrån. Knalletorget 
är en viktig plats som entré in till stadskärnan från resecen-
trum och den arkitektoniska kvaliteten på föreslagen byggnad 
ska därför vara hög.

I nuläget pågår ett arbete med att reda ut fördelningen av 
kostnader för trafi kåtgärder kopplade till exploateringar i 
västra centrum. De trafi kåtgärder som behövs i anslutning 
till Brodalsmotet kommer medföra stora kostnader och hur 
åtgärderna ska fi nansieras är ännu inte beslutat. Sannolikt 
kommer fl era exploateringsprojekt, inklusive Morfeus, 
behöva bidra ekonomiskt. Detaljplanen bör därför inte gå ut 
på granskning innan detta arbete är klart.

I planbeskrivningen står det att den föreslagna byggnadens 
bottenvåning ska vara öppen med stora glaspartier och 
kommer innehålla lokaler så som restaurang eller liknande. 
Detta säkerställs dock inte i nuvarande planförslag. Bostäder 
i markplan bedöms inte vara lämpligt i detta läge då det är 
viktigt att torget och ytan kring föreslagen byggnad inte 
upplevs vara privat. Det bör därför tillkomma en bestäm-
melse i planförslaget om att bostäder inte tillåts i markplan. 
För att säkerställa att ytor för uteserveringar fortsatt 
tillgängliggörs för allmänheten bör dessa ytor ligga på allmän 
platsmark. Vidare bör det tillkomma en planbestämmelse i 
plankartan som möjliggör 3D-fastighetsbildning för utskju-
tande balkonger.

Kommentar
En planbestämmelse har införts om att bostäder inte tillåts 
i bottenvåning. Den södra delen av den prickade kvarters-
marken mot Knalletorget har ersatts med allmän platsmark. 
Den norra delen av prickmarken har ersatts med en byggrätt 
i två plan som möjliggör en permanent uteservering eller 
liknande som livar med fasaden till grannbyggnaden på 

Morfeus 7. En planbestämmelse har lagts till som möjliggör 
3D-fastighetsbildning för utskjutande balkonger över allmän 
platsmark.

S2 Länsstyrelsen 
Länsstyrelsens samlade bedömning
Med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och 
nu kända förhållanden bedömer länsstyrelsen att frågor som 
berör geoteknik, förorenad mark och buller behöver lösas på 
ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges nedan. 
Annars kan ett antagande av planen prövas av Länsstyrelsen.

Motiv för bedömningen

Länsstyrelsen befarar inte att:

» Riksintresse kommer att skadas påtagligt

» Mellankommunal samordning blir olämplig

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

»  Miljökvalitetsnormer riskerar att inte följas

Länsstyrelsen bedömer det dock inte uteslutet att:

» Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och 
säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller 
erosion (buller, strålning, risk för olyckor, översväm-
ning, erosion)

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§

Geoteknik
Länsstyrelsen har inhämtat synpunkter från SGI. Då 
torget framför Viskan ingår i planområdet anser SGI att en 
stabilitetsbedömning behöver göras för hela planområdet för 
att klarlägga att stabiliteten är tillfredställande för platsen 
närmast Viskan. Länsstyrelsen gör ingen annan bedömning. 
SGI:s yttrande bifogas detta yttrande.

Buller
Utförd bullerutredning (Akustikforum 2019) visar att delar 
av byggnaden utsätts för bullernivåer över trafi kbullerförord-
ningens (2015:216) riktvärde om 60 dBA ekvivalent ljudnivå 
vid fasad. Detta ställer krav på utformandet av lägenheterna 
där riktvärdet överskrids så att minst hälften av bostadsrum-
men är vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte 
överskrids. Alternativ kan enkelsida lägenheter om högst 35 
kvm byggas där ekvivalenta ljudnivåer vid fasad överstiger 60 
dBA upp till 65 dBA.
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Mot bakgrund av detta anser Länsstyrelsen att det ska införas 
en planbestämmelse i plankartan som säkerställer att Trafi k-
bullerförordningens (2015:216) riktvärden klaras.

Förorenad mark
Länsstyrelsen delar konsultens (WSP 2019) bedömning om 
att ytterligare undersökningar av klorerade lösningsmedel 
(framför allt grundvattenprover närmare den tidigare 
kemtvätten) behöver utföras för att få en bättre bild av 
föroreningssituationen och om det krävs några åtgärder 
för att kunna medge planerad markanvändning. Konsulten 
uppger dock att det fi nns svårigheter med provtagning på 
grund av befi ntliga ledningar i marken.

För att inte riskera att klorerade lösningsmedel blir ett 
problem för planerad markanvändning anser länsstyrelsen 
att det är av vikt att förekomsten av klorerade lösningsmedel 
kartläggs i planprocessen så att eventuella åtgärder som 
måste vidtas kan beskrivas i planhandlingarna.

Länsstyrelsen anser därför att ytterligare undersökningar ska 
utföras innan planen kan antas. Provtagning kanske kan ske 
genom befi ntliga byggnader närmare kemtvätten. Om klore-
rade lösningsmedel påträffas ska en riskbedömning göras för 
att bedöma om det fi nns ett behov av åtgärder. Finns det ett 
behov av åtgärder ska dessa beskrivas och lämplig planbe-
stämmelse införas som säkerställer att åtgärderna utförs.

Alla steg i processen ska stämmas av med tillsynsmyndighe-
ten, miljökontoret i Borås.

Om det är omöjligt att utföra kompletterande undersök-
ningar kan ett alternativ vara att byggnaderna uppförs 
gassäkert eller med ventilerad bottenplatta för att förhindra 
att klorerade lösningsmedel blir ett problem för planerad 
markanvändning.

Om byggnader ska uppföras gassäkert eller med ventilerad 
bottenplatta ska detta säkerställas genom lämplig planbe-
stämmelse.

Råd enligt PBL och MB
Kulturmiljö
Borås översiktsplan förordar förtätning och blandad bebyg-
gelse i tätorten. Översiktsplanen anger också att det allmänna 
intresset kulturvärden är en tillgång och att stadsutveckling-
en ska ta hänsyn till stadsbild och kulturvärden. Planförslaget 
ska möjliggöra en 19-24 (alternativt maximalt 5) våningar 
hög byggnad vid västra entrén till den historiska kvarters-
staden. En hög byggnad i Kvarteret Morfeus ska ingå i ett 
kluster av högre hus i västra delen av centrum – tillsammans 
med Hotell Grand (10 våningar) och det planerade Pallas 
tower (20-33 våningar). Byggnadshöjden i Kvarteret Morfeus 
motiveras genom jämförelser med Pallas. Pallas ska vara 

högst och Kvarteret Morfeus något lägre. Planbeskrivningen 
resonerar dock inte kring ett scenario där Pallas uppförs till 
den lägre höjden på 20 våningar och Kvarteret Morfeus till 
ungefär samma höjd. 

Planbeskrivningen redogör för visioner och mål samt 
anger att arkitektonisk och materialmässig kvalitet är av 
stor vikt, men nämner inte kulturmiljöaspekten varken i 
översiktsplanen eller i miljömålssystemet. Kvarteret Morfeus 
omnämns i Borås Stads kulturmiljöprogram. Kvarteret ingår 
i den historiska kvartersstaden, som trots viss heterogenitet 
sett till ålder och arkitektur har en skala som domineras 
av bebyggelse i 1 till 5 våningar. Under rubriken ”Sociala 
perspektivet” om Borås identitet nämns att förslaget frångår 
kvartersstadens skala med marginal, men att detta kommer 
att förstärka dess brokighet och tillsammans med Pallas 
utgöra en ny årsring.

Länsstyrelsen anser att planförslaget på ett tydligare sätt bör 
redovisa hur hänsyn tas till det allmänna intresset kultur-
värden. Länsstyrelsen uppmuntrar även kommunen att lyfta 
kulturvärdena som del i miljömålet God bebyggd miljö och 
hur planförslaget bidrar till målet.

I kommunens kulturmiljöprogram framgår att handelsgår-
darna vid Södra Torget samt trähusen utmed Stora Brogatan, 
i kvarteren Morfeus och Minerva idag är de enda miljöer i 
staden som kan ge en bild av hur den förindustriella staden 
gestaltades och upplevdes. Dessa miljöer ingår även i 
programmets motiv till bevarande. Mot bakgrund av detta 
uppmuntras kommunen att utöka planområdet för att även 
omfatta de äldre handelsgårdarna – Morfeus 2 och 4 – och 
säkerställa dem genom lämpliga skydds- och var-samhets-
bestämmelser. På så vis värnas kvartersstadens identitet och 
kulturhistoriska årsringar.

Vattenverksamhet
Länsstyrelsen vill informera om att ifall exploatören avser ta 
bort oönskat vatten genom dränering, dikning eller invall-
ning kan det räknas som markavvattning, vilket är förbjudet 
i stora delar av Sverige. För att få utföra markavvattning 
i Västra Götalands behöver man alltid söka tillstånd, och 
dispens från förbudet.

Markavvattning är dels åtgärder som görs för att ta bort 
oönskat vatten genom dränering dikning eller åtgärder som 
innebär skydd mot vatten, exempelvis invallning. Staden har 
uppgett att Knalletorgets marknivå ska höjas från ca 132,4 
till 133,1 m för att skyddas från vatten. Att höja kanalens mur 
eller mothållande konstruktion är att betrakta som invall-
ning.

Om åtgärderna är tänkta att bli beständiga och bidra till 
förändringar i markens vattenförhållanden behöver ansvariga 
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för genomförandet kontakta Länsstyrelsens vattenavdelning. 
Syftet med åtgärderna är avgörande om det är markavvatt-
ning eller inte. Om åtgärderna ökar markens lämplighet för 
ett visst ändamål och effekten kommer att vara varaktig är 
det en form av markavvattning.

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

Kommentar
En stabilitetsbedömning har gjorts utifrån SGIs yttrande. 
I den görs bedömningen att stabiliteten från Knalletorget 
ner mot Viskan är tillfredsställande för såväl befi ntliga som 
framtida förhållanden.

En planbestämmelse för att säkerställa att riktvärdena för 
buller klaras har lagts till. 

Den  miljötekniska markundersökningen är kompletterad 
med en provtagning av klorerade lösningsmedel. Provtag-
ningen visar att klorerade alifater endast har påträffats i 
porluft och inomhusluft i låga eller ej detekterbara halter. 
Utifrån underlaget görs bedömningen att uppmätta halter 
av klorerade alifater i porluften inte utgör någon risk för 
människors hälsa och miljö i kommande byggnation.

Om Pallas byggs till dess lägsta höjd på +205 meter över 
nollplanet så blir Pallas och Morfeus ungefär lika höga. 
Högsta höjd för Morfeus har ökats med 2 meter till gransk-
ning, till en höjd på +207 meter över nollplanet, medan lägsta 
höjd kvarstår på 190 meter över nollplanet. Troligtvis blir 
Pallas högre än 205 meter över nollplanet men om Pallas 
skulle byggas till sin lägsta möjlig höjd och Morfeus till dess 
högsta möjliga höjd så anses inte två meters skillnad innebära 
att Morfeus blir dominerande, då skillnaden blir så pass liten. 
Två jämbördiga byggnader höjdmässigt kan accepteras, det 
viktiga är att byggnaderna tar stöd i varandra.  

Planbeskrivningen är kompletterad med ett tydligare 
resonemang kring kulturmiljön, och med hänvisning till 
Översiktsplanen angående kulturmiljö samt till Borås kultur-
miljöprogram och miljömålet God bebyggd miljö.  

Trähusen på Morfeus 2 och 4 är redan skyddade i gällande 
detaljplan från 1987. Skyddsbestämmelserna där anses 
vara tillräckliga för att ge byggnaderna nödvändigt skydd. 
Handelsgårdarna som nämns i kulturmiljöprogrammet är 
belägna i kvarteren Romulus 1, Rea 2-4 och Pygmalion 4 och 
ligger därmed inte i planområdets närhet. Den ursprungliga 

gårdsmiljön på Morfeus 2 fi nns inte längre kvar och dess 
karaktär försvann i samband med rivningen av byggnaden på 
Morfeus 7 i början på 1990-talet. 

Information om eventuell vattenverksamhet är vidarebe-
fordrad till exploatören. Efter samtal mellan kommunen och 
Länsstyrelsen bör inte tillfällig länshållning under grundlägg-
ning räknas som markavvattning om det uppenbarligen inte 
kommer att skada omgivningen. Det är viktigt att egenkon-
trollen är god hos byggherren. Om det fi nns föroreningar i 
vattnet som länsas så ska det renas innan det når recipient. 

Efter kontakt med Länsstyrelsens vattenavdelning har det 
konstaterats att höjningen av del av Knalletorget är att räkna 
som markavvattning då en del av syftet med höjningen är 
att avhålla omkringliggande bebyggelse från vatten. Innan 
arbetena med torget startar måste därför tillstånd sökas enligt 
miljöbalken.

S3 Trafi kverket 
Lokaliseringsbedömning
Fastigheten berörs av den så kallade MSA-påverkande ytan 
(skyddsområde på 55 km kring fl ygplats där fl ygplanen 
påbörjar den sista delen av infl ygningen) för Landvet-
ter fl ygplats. Höga objekt kan påverka fl ygsäkerhet och 
tillgänglighet kring fl ygplatser men även påverka navigations-
anläggningar för luftfarten i områden långt från fl ygplatsen. 
En lokaliseringsbedömning (fl yghinderanalys) ska göras vid 
etablering av byggnader eller byggnadsverk som överstiger 20
meter. Trafi kverket anser att kommunen ska remittera aktuell 
fl ygplats och Luftfartsverket.

Trafi kutredning
Det är positivt att kommunen tagit större grepp i frågan 
kring Brodalsmotet, även om fl era detaljplaner saknas i 
utredningen (Trafi kutredning Brodal, SWECO, 2020-05-
11). Trafi kverket anser att fortsatt dialog måste föras kring 
Brodalsmotet gällande åtgärder som är acceptabla ur trafi ksä-
kerhetssynpunkt 20 år efter öppningsår.

Trafi kverket noterar att det fi nns risk för köbildning på 
avfartsrampen från öster, vilket äventyrar trafi ksäkerheten. 
Trafi kverket anser att köbildning inte får ske fram till att 
mycket sent avkörande fordon erhåller minst stoppsikt, 
och att ytterligare åtgärder ska utredas för att minska 
köbildningen, exempelvis en separat högersväng i den norra 
cirkulationen.

I fortsatt arbete bör trafi kutredningen kompletteras med 
ett trafi kscenario utan exploatering utifrån Trafi kverkets 
basprognos för år 2040. Utredningen ska även komplet-
teras med nytt indata som inkluderar alla detaljplaner med 
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påverkan, alternativt att handlingarna kompletteras med ett 
tydligare resonemang om varför man anser att 55 000 BTA 
inte ska ingå i trafi kutredningen.

Trafi kverket uppmuntrar till att kommunen aktivt arbetar 
med sin trafi kplan och ser gärna att den är politiskt beslutad 
innan antagande av detaljplanen.

Vibrationer och stomljud
Trafi kverket vill uppmärksamma kommunen om att ny 
järnväg Göteborg-Borås kan komma att påverka byggnaden i 
form av stomljud och vibrationer, om järnvägen läggs i tunnel 
under planen. Trafi kverket anser att kommunen bör ha detta 
i beaktande.

Kommentar
En fl yghinderanalys har tagits fram inför granskning. och 
Swedavia och Viared fl ygfält har remitterats under samrådet. 
Till granskning remitteras även Luftfartsverket. 

Kommunen är positiv till fortsatt dialog med Trafi kverket 
angående Brodal och möjliga åtgärder. Trafi kutredningen har 
reviderats utifrån inkomna synpunkter. 

En vibrationsutredning har tagits fram som visar att 
eventuellt uppkomna vibrationer från spårbunden trafi k på 
ett enkelt sätt kan byggas bort. Risken för att stomljud ska 
uppstå i byggnaden är liten och förutsättningarna för stom-
ljud kan minimeras genom planlösning och konstruktion.

S4 Statens geotekniska institut
Enligt planhandlingen utgörs jorden i planområdet av 1-2 
meter fyllning som ovan lagrar löst lagrad silt och fi nsand 
ovan fastare friktionsjord. I en av undersökningspunktema 
återfanns ett mäktigt lager dy. Markytan är belägen på nivån 
ca +132. 

I samband med detaljplan har en geoteknisk utredning tagits 
fram av WSP Sverige AB. I PM geoteknik, kapital 4.3 anges 
att ”Marken i området är plan med en svag lutning uppåt 
mot Viskan i väst. Väl intill ån fi nns en trappa anlagd från 
Knalletorget ner mot vattnet. Viskans bottennivå är inte 
undersökt inom projektet men resultat från en lodning i dess 
mittfåra har tillhandahållits från Borås Stad som i huvudsak 
visar nivåer mellan + 128,4 till + 128,9 dock med en lokal 
djuppunkt på + 127,2 strax invid skulpturen i vattnet framför 
Röda Kvarn. Då planerad konstruktion ligger på tillräckligt 
avstånd från Viskan (> 30m) samt med beaktning av de 
geometriska förhållandena i övrigt, så föreligger inga stabili-
tetsproblem för tänkt byggnation”. 

SGI noterar att väster om Knalletorget rinner Viskan. 
Planhandlingarna saknar redovisning av stabilitetsförhållan-

den för Knalletorget ner mot ån. SGI anser att stabiliteten för 
Knalletorget ner mot ån behöver kontrolleras för befi ntliga 
förhållanden såväl som för planerade förhållanden och att 
geoteknisk utredning avseende stabilitetsförhållandena 
behöver utföras med lägst detaljerad utredningsnivå enligt 
IEG Rapport 4:2010 alternativt IEG Rapport 6:2008 Rev 1. 

I planbeskrivningen konstateras att ”Den nya bebyggelsen 
kommer att skyddas från vattnet genom att den södra delen 
av Knalletorget höjs upp och möter Stadsbron på en höjd på 
+133.1 meter över nollplanet vilket gör att byggnaden klarar 
sig från 100- och 200-årsfl ödet enligt MSBs kartering, men 
också att det går att evakuera via Stadsbron vid ett beräknat 
högsta fl öde”. SGI vill upplysa om att förebyggande åtgärder 
mot översvämningar tex. uppfyllnader, kan medföra geotek-
niska konsekvenser vilket också måste beaktas. 

Med hänvisning till 2 kap 4-5 § PBL ska geotekniska aspekter 
såsom säkerhetsfrågor avseende skred, ras och erosion samt 
geotekniska säkerhetsrisker i samband med översvämning 
beskrivas och klarläggas i planskedet för hela planområdet för 
de förhållanden som planen medger. Är de faktiska förhål-
landena sådana att det inte klart och entydigt kan uteslutas 
risker för att detaljplanens område kan beröras, direkt eller 
indirekt, av skred eller ras ska stabilitetsutredning utföras. 
Stabilitetsförhållandena ska klarläggas med lägst detaljerad 
utredningsnivå enligt IEG Rapport 4:20 I 0 alternativt IEG 
Rapport 6:2008 Rev I. Framkommer det efter utredning att 
det erfordras åtgärder eller restriktion för att marken ska vara 
lämplig ska dessa regleras i detaljplanen.

Kommentar
En stabilitetsbedömning har tagits fram utifrån synpunkterna 
i yttrandet. I den görs bedömningen att stabiliteten från 
Knalletorget ner mot Viskan är tillfredsställande för såväl 
befi ntliga som framtida förhållanden.

 S5 Tekniska nämnden
Som framgår av planbeskrivningen pågår för närvarande 
framtagande av ett fl ertal detaljplaner i närområdet bland 
annat i kvarteret Horngäddan med Rättscentrum och 
kvarteret Viskaholm. Slutsatsen av pågående och planerad 
planläggning inom området pekar på att kapaciteten i trafi k-
systemet måste ökas i korsningspunkterna Petersbergsgatan/
Varbergsvägen, Brodalsmotet norr rv40 och centralbron/
Brodalsgatan. 

Tekniska nämnden vill peka på att en utbyggnad av trafi knä-
tet enligt planbeskrivningen är en viktig förutsättning för den 
pågående och planerade planläggningen av västra centrum. 
Utbygganden kan med fördel ske etappvis.
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Tekniska nämnden tillstyrker upprättat förslag till detaljplan 
för Centrum, Morfeus 5 m.fl . med beaktande av nämndens 
synpunkter på trafi ksystemet i området.

Kommentar
Exploateringen av planområdet kommer att vara med och 
bekosta utbyggnaden av trafi knätet. 

S6 Miljö- och konsumentnämnden  
Miljöförvaltningen har deltagit i förekommande planarbete. 
Det ska i plankartan framgå att fastigheten ligger i ett buller-
utsatt område. 

Miljöförvaltningen ser positivt på hur planen hanterar 
översvämningsrisker med den förhöjning av torget det 
innebär, samt förslag på åtgärder i Mobilitets -och parke-
ringsutredningen. Det ska i plankartan framgå att bottenplan 
har risk för översvämning och ej får innefatta bostäder eller 
annan viktig infrastruktur. Det bör även framgå att stomme 
är konstruerad för att klara översvämning.

Kommentar
Synpunkterna tillgodoses. Bestämmelser om buller, och att 
bostäder inte tillåts i bottenvåningen är tillagda i plankartan. 
Stommen kommer att vara byggd för att klara en översväm-
ning. 

S7 Borås Elnät 
Elnät
För att kunna ansluta nya byggnaden till elnätet behöver vi 
byta befi ntlig transformatorstation till en större pga. kapaci-
tetsbrist. Att det är genomförbart bör säkerställas i detaljpla-
nearbeten. Befi ntlig transformatorstation är placerad mellan 
Stadsbron och Grand. Ombyggnad av elnäts anläggningar 
inom planområdet bekostas av exploatören.

Stadsnät
Befi ntliga ledningar med tillhörande brunnar och skåp fi nns 
inom området. Om fl ytt krävs behövs kontakt tas i tidigt 
skede för planering.

Kommentar
Planområdet utökas för att ge plats för en ny transformator-
station. Information om befi ntliga ledningar vidarebefordras 
till exploatören.

S8 Lantmäterimyndigheten
Lantmäterimyndigheten har ingen erinran.

S9 Förskolenämnden 
Förskolor i närområdet kan inte omhänderta ett ökat behov 
av förskoleplatser. I detaljplanen framförs att det fi nns ett 
behov av fl er förskolor i centrum. I samband med att området 

utvecklas och förtätas med bostäder vill Förskolenämnden 
påtala vikten av att satsa på en fortsatt utbyggnad av 
förskolor. Förskolenämnden vill också poängtera att man bör 
beakta barnperspektivet redan från början när gator, torg, 
trottoarer och cykelvägar planeras.

Förskolenämnden tillstyrker detaljplan för Centrum, Morfeus 
5 med fl era, men påtalar samtidigt behovet av fl er förskolor 
i centrum i samband med att området utvecklas och förtätas 
med bostäder.

Kommentar
Att lösa bristen på förskoleplatser i Borås centrum är en 
viktig strategisk fråga som behöver få en långsiktig lösning.

S10 Kulturnämnden 
Ett upp till 24 våningars höghus skulle innebära ett kraftigt 
avsteg från rutnätsstadens hittills rådande byggnadstradi-
tion och skala, som ur kulturmiljösynpunkt svårligen kan 
accepteras. Därför föreslås här att man endast går vidare med 
förslaget om fem våningars höjd. Det skulle ge en byggnad 
som i sin skala harmoniserar med stadsdelens övriga bebyg-
gelse och kulturhistoriska uttryck. Målsättningen att skapa 
liv och fl öden av människor på Knalletorget kan till fullo 
uppnås även med ett hus av normalhöjd, med kommersiell 
verksamhet såsom café eller butik på bottenplan.

I detaljplanen framhålls att gestaltningen av höghuset är av 
högsta vikt, eftersom det kommer synas på långt håll. Det 
står vidare att den arkitektoniska kvaliteten ska vara hög och 
att byggnaden måste passa in i kvarteret. Att detta poängteras 
är positivt, men en höjd på minst 19 våningar är likafullt 
något som rimmar illa med det sistnämnda, det vill säga att 
”byggnaden måste passa in i kvarteret”.

Den gamla rutnätsstadens gatusträckning har väsentliga spår 
kvar från 1600-talets Borås. Hela rutnätsstaden klassas som 
en värdefull kulturmiljö, enligt Borås Stads Kulturmiljöpro-
gram. De äldsta kulturlagren klassas som fornlämning. Som 
påpekas i planbeskrivningen är bebyggelsen i stadskärnan 
tämligen konsekvent hållen till en höjd av 5–6 våningar. 
Avsteg från detta mönster förekommer visserligen (i höjd 
exempelvis Caroli kyrktorn), men inte i något fall i samma 
skala som det föreslagna tornet. Det ska poängteras att 
ärendet inte handlar om ett höghus som skjuter enstaka 
våningar högre än den kringliggande bebyggelsen; i planen 
föreslås ett torn som kan bli cirka 50–60 meter högre än 
grannbyggnaderna. Den övriga bebyggelsen i kvarteret har 
en våningshöjd på en till fem våningar. Som jämförelse 
kan nämnas att tornet kommer bli mer än dubbelt så högt 
som Hotell Grand i söder. Sådana byggnadshöjder påverkar 
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kraftigt den kringliggande bebyggelsemiljön som helhet sedd, 
och riskerar att skada kulturmiljövärden i Borås historiska 
och bevarandevärda stadskärna.

Jämförelser kan göras med andra städer med välbevarad 
medeltida eller tidigmodern stadsplan. I städer som Väners-
borg och Uddevalla eller i större orter som Uppsala och 
Örebro, har byggnadshöjderna hållits nere i de gamla stads-
kärnorna – precis som hitintills i Borås. Istället låter man t.ex. 
kyrktorn och historiska vattentorn sticka upp över en annars 
relativt jämnhög bebyggelsestruktur. I Göteborg planeras ett 
fl ertal höga hus, men de placeras utanför den tidigmoderna 
och antikvariskt skyddade stadskärnan, såsom i Gårda och 
nära Järntorget.

Att bygga höghus i Borås stadskärna, dessutom vid en publik 
”infart” till Centrum invid Knalletorget och nära Viskan, 
kan liknas vid att ställa en skyskrapa på Kungsportsplatsen 
i Göteborg. Med tanke på de kulturmiljövärden värden som 
Borås historiska stadskärna besitter, vore det kanske läge att 
här följa andra historiska städers mönster, eller åtminstone 
ställa frågan varför just Borås ska vara den stad som avviker i 
detta hänseende.

Höga bostadshus och liknande kan istället planeras i områden 
strax utanför stadskärnan, vilket Borås har fl era exempel på, 
exempelvis i Druvefors eller det planerade hotellbygge som 
ska ersätta delar av de gamla fabriksbyggnaderna i Simons-
land.

Kvarteret Morfeus tillhör de delar av Borås som varit 
bebyggda eller på annat sätt varit tagna i anspråk sedan 
tidigmodern tid, vars kulturlager klassas som fornlämning. 
Det framgår inte av planbeskrivningen huruvida kvarteret 
Morfeus ska bli föremål för arkeologisk förundersökning 
innan exploatering kan ta vid. Om konsultation ej gjorts med 
arkeologiskt sakkunniga, bör sådan kontakt tas.

I planen motiveras hushöjden med att detta höghus, tillsam-
mans med den planerade skyskrapan vid Pallas, kommer 
bilda ”en ny årsring till denna del av centrum med en ny skala 
och tidsepok, vilket förstärker den något brokiga identitet 
som Borås stadskärna har”. Det vill säga att en påstådd 
brokighet skulle motivera ytterligare brokighet och splittring. 
Denna typ av långsökt argumentation bör undvikas i 
planbeskrivningar och andra formella beslutsunderlag. Vidare 
bör formuleringen ”Ett höghus kommer att luta sig mot det 
planerade höghuset Pallas” (s. 4) förtydligas.

Kommentar
Ett höghus på denna plats motiveras med att byggnaden 
kommer att ingå i ett kluster av högre byggnader i utkanten 
av rutnätsstaden. En hög solitär byggnad eller en placering 
längre in i rutnätsstaden hade inte accepterats. 

Texten i syftet har ändrats för att klargöra att det handlar 
om att byggnaden måste passa in i omgivningen vad gäller 
fasadmaterial. 

Den planerade volymen har studerats från många olika 
platser, både på nära och länge avstånd. Slutsatsen är att 
byggnaden kommer att vara väl synlig, men att den inte 
kommer att skada det kulturvärde som Borås stadskärna 
innehar. Störst påverkan blir det om man ser byggnaden på 
avstånd från nordost, då Caroli kyrka hamnar i förgrunden 
till Morfeus i vissa vinklar, till exempel från utsiktsplatsen på 
Tokarpsberg.

Dialog har förts med Länsstyrelsen angående kulturlagret. 
Den ursprungliga bebyggelsen från 1827 och 1885 har rivits 
i två etapper och sedan ersatts med dagens byggnad från 
2000 samt en parkeringsplats. Under parkeringen går det 
också en mängd ledningar. Bedömningen är att det sannolikt 
inte fi nns några eller möjligtvis mycket få lämningar av 
äldre bebyggelse kvar i kvarteret. Exploatören har ansökt 
till Länstyrelsen och fått tillstånd till ingrepp inom del av 
fornlämning, alltså kulturlagret. 

Nämnda formuleringar angående brokighet och om Pallas 
har ändrats. 

S11 Räddningstjänsten 
Exploateringen innebär att ett tidigare öppet kvarter byggs 
igen. Räddningstjänsten anser att det behöver utredas om 
utrymning från befi ntlig bebyggelse påverkas av att kvarteret 
byggs igen, exempelvis om någon lokal har utrymningsväg 
mot innergården (med eller utan räddningstjänstens assistans 
med stegutrustning). En sådan utredning kan lämpligen göra
av en brandkonsult och bör antingen ingå i detaljplanen, 
alternativt kan en sådan utredning villkoras för att möjliggör
startbesked för nytt bostadshus. Om exploateringen innebär 
att utrymningsvägar blockeras, kan andra lösningar behöva 
tas fram för befi ntlig bebyggelse, vilket kan innebära behov 
av avtal mellan exploatör och befi ntliga fastighetsägare.

» En utredning om påverkan på utrymning från befi ntlig 
bebyggelse behöver göras. Detta bör ingå i detaljplanen,
alternativt föras in i plankartan som ett villkor för 
startbesked.

s 

a 
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Kommentar
En utredning av påverkan på utrymning från befi ntlig bebyg-
gelse har tagits fram inför granskningsskedet av detaljplanen. 

S12 Fritids- och folkhälsonämnden 
Fritids- och folkhälsonämnden är positiv till detaljplanens 
intentioner. Området kring Knalletorget ner mot Viskan är 
otryggt på kvällstid och ett nytt bostadshus skulle kunna ge 
en tryggare miljö med mer personer i rörelse vid olika tider 
på dygnet. Hälsans stig som går över Knalletorget ligger 
under Fritids- och folkhälsonämndens ansvar. Här vill vi 
försäkra oss om att de justeringar man gör på Knalletorget 
inte påverkar de nationella krav som fi nns på Hälsans stig, 
med en lutning på högst 6 procent.

Vidare vill Fritids- och folkhälsonämnden lyfta barnperspek-
tivet inom ramen för denna detaljplan. I centrala Borås byggs 
många lägenheter och bara i den här detaljplanen ges möjlig-
het för 120 stycken. Barn har enlig Barnkonventionen rätt till 
lek, vila och fritid. I Stadsparkens fi nns en lekplats inom 150 
meter. Den är redan välbesökt och frågan är om den kommer 
att räcka till framöver för att tillfredsställa barnens behov 
enligt Barnkonventionen.

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker detaljplanen i sin 
helhet.

Kommentar
De justeringar som görs på Knalletorget ska inte innebära att 
lutningen blir mer än 6 procent på Hälsans stig. Synpunkten 
om barnperspektivet noteras. Det pågår just nu diskussioner 
om nya parkytor i centrum. I dessa diskussioner bör barnens 
rätt till lek, vila och fritid att beaktas. 

S13 Polismyndigheten
Brottsförebyggande synpunkter
Vid planering och byggnation är det viktigt att ha med 
ett brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv. 
Borås centrum drabbas, med jämna mellanrum av så kallade 
integritetskränkande brott som inbrott i bostad och stöld från 
personbil. I det brottsförebyggande perspektivet fi nns några 
grundprinciper som bör vägas in i planeringen:

Spontan övervakning
Den grundläggande tanken är att den som vill begå brott 
har en önskan att inte synas. Övervakning och närvaro ökar 
den upplevda risken för potentiella gärningspersoner. Den 
spontana övervakningen sker genom att öka antalet ”ögon” 
på plats. Byggnader ska helst ha fönster åt alla håll för att 
öka antalet ”ögon” i området. På samma sätt är det viktigt 
med god belysning som inte skapar för starka kontraster och 
därmed upplevda mörka platser som skapar otrygghet. En 
annan del är att, i möjligaste mån, se till att det inte fi nns 
hinder som begränsar den fria sikten. 

Naturlig tillträdeskontroll
Principen bygger på att man skapar fysiska avgränsningar 
som upplevs som naturliga. Det kan handla om dörrar, 
grindar, staket, häckar och annat som på ett naturligt sätt 
markerar gränsen för det offentliga rummet.

Underhåll och skötsel
 Människor som bor och verkar i ett välskött område är mer 
måna om sitt område än de som bor och verkar i ett område 
med bristande underhåll. 

Kommentar
Synpunkterna noteras. 

S14 Västtrafi k 
Västtrafi k ser positivt på byggnation vid kvarteret Morfeus 
med tanke på att det fi nns ett stort utbud av kollektivtrafi k 
inom nära avstånd. Genom att utveckla bostäder och 
verksamheter i närheten av befi ntlig kollektivtrafi k ges 
förutsättningar för att resa hållbart och på så sätt bidra till en 
hållbar samhällsutveckling. Vi ser det som mycket positivt 
att man utrett möjligheter att sänka parkeringstalen genom 
att uppfylla kraven för mobilitetspaket 4. Västtrafi k ställer sig 
bakom detta och anser att planområdet är mycket gynnsamt 
placerat för att kunna uppfylla kraven.

S15 Postnord  
PostNord har skickat med information om utdelning samt att dialog 
föras med dem i samband med byggnation.

Kommentar
Informationen vidarebefordras till exploatören. 

S16 Skanova 
Skanova har skickat med information och lägeskarta över sina anlägg-
ningar inom området. 

Skanova har för övrigt, inget att invända mot planförslaget.

Kommentar
Informationen vidarebefordras till exploatören. 

S17 Swedavia 
Efter genomgång av samrådsunderlaget kan konstateras att 
området inte är berört av Trafi kverkets riksintresseprecisering 
gällande infl uensområden för fl yghinder samt fl ygbuller för 
Göteborg Landvetter Airport, se Trafi kverkets ärendenum-
mer TRV 2001/30571-B daterat 2011-05-05. 

I övrigt har Swedavia inga synpunkter på rubricerat förslag 
till ny detaljplan. Inför kommande framtida bygglov inom 
detaljplanen behöver bygglovsansökan innehålla en s k 
fl yghinderanalys om byggnadsverket är högre än 20 m över 
befi ntlig marknivå, se följande länk: 
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http://www.lfv.se/tjanster/luftrumstjanster/fl yghinderanalys 

Vi vill också påminna om att samma höjdrestriktioner gäller 
även för master eller tillfälliga hinder som t ex byggkranar. 

Kommentar
En fl yghinderanalys har tagits fram till granskningsskedet. 

S18 Borås sjukhus helikopterfl ygplats 
Hinderljus fast eller blinkande ljus som utmärker sådana 
hinder som kan utgöra fara för luftfarten måste monteras på 
byggnaden. 

I yttrandet hänvisas också till Transportstyrelsens författningssamlingar 
(TSFS 2019:22).

Kommentar
Informationen vidarebefordras till exploatören. 

3. Samrådsmöte
Under samrådstiden har det hållits ett digitalt samråds-
möte den 2 juni 2020. Mötet hölls för fl era projekt i Västra 
Centrum med tid avsatt särskilt för Morfeus. Under mötet 
inkom synpunkter om

» hur en så hög byggnad kan tillåtas i rutnätsstaden. 

Kommentar
Byggnadens höjd motiveras med placeringen nära andra höga 
byggnader, med betoning på Pallas, samt att planområdet 
ligger i utkanten av rutnätsstaden. En solitär högre byggnad 
eller en placering längre in i rutnätsstaden hade inte accepte-
rats

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Jonatan Westlin
Plan- och bygglovschef  Planarkitekt
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Sammanfattning
Planens syfte är att möjliggöra för ett högre bostadshus på 
19-24 våningar eller alternativt fem våningar eller lägre, på 
den obyggda ytan öster om Knalletorget. En byggnad på 
19-24 våningar innebär ett tillskott på drygt 120 lägenheter i 
centrum. Med tanke på byggnadens placering vid den västra 
entrén till den historiska kvartersstaden samt dess höjd som 
gör den synlig på långt håll är gestaltningen av högsta vikt. 
Den arkitektoniska kvaliteten ska vara hög och byggnaden 
måste passa in i kvarteret vad gäller fasadmaterial. 

Vidare är syftet att skapa nya lokalytor i centrum och mer 
liv på Knalletorget. Torgets södra del ska lyftas upp för att 
ansluta bättre till Stadsbron, vilket kan ge ett bättre flöde för 
gång- och cykeltrafik mot Lilla Brogatan. Då planområdet är 
beläget i närheten av Viskan ger ett upphöjt torg samtidigt ett 
naturligt skydd mot översvämningar. 
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Planbeskrivning
Detaljplan för Centrum, Morfeus 5 med flera, Borås Stad, upprättad den 11 februari 2021. 

1. Inledning
Planens syfte 
Planens syfte är att möjliggöra för ett högre bostadshus på 
19-24 våningar eller alternativt fem våningar eller lägre, på 
den obyggda ytan öster om Knalletorget. En byggnad på 
19-24 våningar innebär ett tillskott på drygt 120 lägenheter i 
centrum. Med tanke på byggnadens placering vid den västra 
entrén till den historiska kvartersstaden samt dess höjd som 
gör den synlig på långt håll är gestaltningen av högsta vikt. 
Den arkitektoniska kvaliteten ska vara hög och byggnaden 
måste passa in i kvarteret vad gäller fasadmaterial. Vidare är 
syftet att skapa nya lokalytor i centrum och mer liv på Knal-
letorget. Torgets södra del ska lyftas upp för att ansluta bättre 
till Stadsbron, vilket kan ge ett bättre flöde för gång- och 
cykeltrafik mot Lilla Brogatan. Då planområdet är beläget i 
närheten av Viskan ger ett upphöjt torg samtidigt ett naturligt 
skydd mot översvämningar. Ett annat syfte med planen är att 
möjliggöra en ny transformatorstation. 

Planområde
Området ligger på den sydvästra delen av kvarteret Morfeus 
som idag fungerar som parkering. Även Knalletorget som 
ligger väster om kvarteret Morfeus ingår i planområdet. 
Planområdets storlek är cirka 1900 kvadratmeter varav 
knappt 700 kvadratmeter är inom fastigheterna Morfeus 5 
och 7. Marken i kvarteret ägs av företaget Willhem, medan 
Knalletorget som är en del av fastigheten Innerstaden 1:1 är 
allmän platsmark och ägs av kommunen. Området gränsar 
i söder till Lilla Brogatan. Väster om Knalletorget rinner 
Viskan förbi. 

Gällande detaljplan
Gällande detaljplan för området anger bostad och handel 
för kvarteret med en våningshöjd på maximalt 4 våningar. 
Knalletorget är planlagt som allmän platsmark för torg eller 
gata.

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen gav 2018-05-07 i beslut § 266 Samhälls-
byggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra 
detaljplanen för Morfeus 5 och 7. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-06-28 i beslut 
§ 179 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-04-23 i beslut 
§143 att sända detaljplanen för samråd och planen var på 
samråd under perioden 18 maj - 21 juni.

Preliminär tidplan
Samråd  2 kvartalet 2020 
Granskning 2 kvartalet 2021 
Antagande 3 kvartalet 2021 
Laga kraft 3 kvartalet 2021

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

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Fastigheten ligger vid entrén till rutnätsstaden och den äldre 
stadskärnan från väster. Planområdet är idag en obebyggd 
lucktomt sedan det befintliga gårdshuset som låg mot Lilla 
Brogatan revs 1990. Den övriga bebyggelsen i kvarteret 
omnämns i Borås Stads kulturmiljöprogram och har en 
våningshöjd på 1-5 våningar. I söder ligger Hotell Grand som 
med sina 10 våningar idag är den högsta byggnaden i denna 
del av centrum. Kvarteret Pallas som ligger på andra sidan 
Hallbergsplatsen från Grand sett, är ett köpcenter, kontors- 
och parkeringshus som 2016 byggdes på med två våningar 
bostäder. I samma kvarter finns också en byggrätt för ett 
höghus i 20-33 våningar.    

Ny bebyggelse
Den nya bebyggelsen kommer att byggas ut mot Lilla 
Brogatan och Knalletorget, med en indragning av byggnaden 
mot torget för att ta hänsyn till det flöde av människor som 
rör sig över platsen. Bottenvåningen ska vara öppen med 
stora glaspartier och kommer att innehålla lokaler så som 
restaurang eller liknande. 

Den nya byggnaden ska antingen vara anpassad till befintliga 
höjder i området eller sticka ut rejält i höjd. Ett höghus 
kommer att ta stöd i det planerade höghuset Pallas. Planen 
medger en byggrätt på mellan 57 och 74 meter över marken, 
motsvarande 19-24 våningar, vilket kommer att ge Borås ett 
nytt landmärke, synligt över stora delar av staden. Tillsam-
mans med det planlagda höghuset i kvarteret Pallas på mellan 
72 och 105 meter och hotellet Grand på 30 meter bildas här 
ett kluster av högre hus, samlat i den västra delen av centrum.  



PLANBESKRIVNING  -  DETALJPLAN 5

Vy från Stadsbron.

Situationsplan med föreslagen byggnad och upphöjd marknivå i den sydöstra änden av Knalletorget. Den västra delen av torget föreslås planteras med en gräsyta och ett flertal 
träd. Mellan torget och Stadsbron anläggs en trappa för att förbättra kopplingen mellan dem, samt skapa en bättre inramning runt torget. 

Det nya höghuset på Morfeus ska ha en förskjutning av 
byggkroppen i sidled och en variation i höjdled för att bygg-
naden ska upplevas slankare och mindre bastant. Byggrätten 
ger också en möjlighet till att istället för ett höghus bygga 
en byggnad på maximalt 5 våningar. Det lägre alternativet 
behöver inte variera på samma sätt som en högre byggnad. 
Höjder som innebär en byggnad på mellan 5-19 våningar 
tillåts inte då byggnaden då skulle upplevas som stubbig. 

Byggnaden kommer att undantaget bottenvåningen att 
innehålla bostäder med hyreslägenheter i varierande storlek. 
Fastighetsägaren har räknat med att få in drygt 120 lägen-
heter i huset, med smålägenheter i de lägena som är mest 
bullerutsatta. 

Jämförelse av Morfeus byggnadshöjd med det planlagda Pallastornet och Grand 
hotell. 

MORFEUS

KNALLETORGET

STORA BROGATAN

LILLA BROGATAN

HALLBERG
SG

ATAN
HALLBERG

SPLATSEN

QUALITY HOTEL GRAND

PALLAS
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I bottenvåningen planeras centrumverksamhet såsom kafé eller restaurang i anslutning till torget. 

Vy från Ryssby Klint tagen från verktyget OpenCities planner. Morfeus och Pallas bildar ett kluster av högre byggnader i utkanten av kvartersstaden och lämnar utrymme 
till kyrktornen på Caroli kyrka och Gustav Adolfs kyrka. 

Stadsbild och gestaltning
Borås stadskärna är starkt varierad med byggnader från olika 
tidsepoker och i olika höjder och material, vilket ger den en 
brokig karaktär. Dock uppgår våningsantalet oftast inte än 
till mer än fem våningar. De största undantagen i den västra 
delen av stadskärnan är Hotell Grand och Pallashuset som 
har en annan skala och höjd än omgivande bebyggelse. En 
till byggnad i ungefär samma höjd som Grand och lågdelen 
på Pallas, hade bidragit till en klossig känsla av denna del av 
centrum. En hög byggnad måste komma upp i en viss höjd 
för att byggnaden ska upplevas som slank och få sin vertikala 
karaktär. 

Då byggnaden kommer att synas över stora delar av staden 
är en hög arkitektonisk kvalitet en förutsättning. Fasaden 
kommer huvudsakligen att vara i tegel, men vissa partier 
tillåts vara i andra material, till exempel skulle det kunna vara 
plåt runt fönster och trapphus. Bottenvåningen får också vara 
i stenmaterial.  
Knalletorget föreslås höjas i den södra delen av torget för att 
möta upp Stadsbron och förbättra kopplingen och tillgäng-
ligheten mot Lilla Brogatan, men även skydda mot översväm-
ningar. Knalletorget kommer i och med ombyggnationen att 
ses över och ges en grönare karaktär, och på så sätt bli en del 
av det planerade gröna parkstråket genom staden

Pallas

Morfeus

Gustav 
Adolfs 
kyrka

Caroli
kyrka
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Vyer från Södra torget (övre till vänster), Lilla Brogatan (nedre till vänster) samt Stora Brogatan (högra bilden). På bilden från Södra Torget syns det planerade Pallastornet 
framför Morfeus.  

Vy från Stora Torget, med Pallastornets möjliga volym till vänster. 
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Vy från Sven Eriksonsplatsen framför Röda Kvarn. I denna bild är Pallastornet gömd bakom Morfeus. 

Kvarter Morfeus sett från Stadsparken, innan Stadsbron byggdes 1968. Samma vy som ovan fast med fem våningar. Pallastornet syns i bakgrunden. 
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Historik och kulturmiljöer 
Trähuset i kvarteret Morfeus 7 utgör tillsammans med 
byggnaden på motsatta sidan Stora Brogatan i kvarteret Luna 
8 något av en port till den ursprungliga rutnätsstaden från 
väster. Här mötte man den ”gamla staden” när man kom 
från järnvägsstationen ner mot Västerbro som långt fram i 
modern tid var den enda överfarten över Viskan i denna del 
av staden. Lilla Brogatan fick, som nämnts ovan, sin förläng-
ning över Viskan först 1970 då den så kallade Stadsbron 
uppfördes och till stor del ändrade förutsättningarna för 
byggnaderna i kvarteret Morfeus 7.

 Morfeus 7 var fram till 1990-talet bebyggt av träbyggnader 
uppförda under senare delen av 1800-talet. Huvudbygg-
naden låg ut mot Stora Brogatan med två våningar samt 
vind, medan ett gårdshus 1 ½ våning uppfördes mot Lilla 
Brogatan, på platsen där det planerade huset kommer att 
ligga. Mellan byggnaderna skapades en liten gårdsplan 
som sannolikt blev insynsskyddad genom plank och portar 
Byggnadernas färgsättning var ursprungligen, i enlighet med 
tidens ideal, sannolikt relativt ”murrig” med fasader och 
detaljer i gråbruna, gröna och bruna nyanser. De pigment 
som var på modet var umbra, bränd och obränd, samt ockra 
i beige, bruna och gula nyanser. År 1990 revs gårdshuset 
för att ersättas av en butiksgalleria. Planerna genomfördes 
dock aldrig på grund av fastighetskrisen på 90-talet. 2000 
revs huvudbyggnaden mot Stora Brogatan för att ersättas av 
dagens byggnad där Danske Bank huserar. 

Den platsbildning som idag kallas ”Knalletorget” har en 
endast 50-årig historia. Platsen är ursprungligen en del av 
Västerbrogatan eller Västra Strandgatan som den tidigare 
kallades. Gatan korsade här Stora Brogatan och passerade 
husen i kvarteret Morfeus för att längre fram ansluta till Lilla 
Brogatan och avslutas vid Borås Wäfveriś  färgerianläggning 
på nuvarande Grand Hotells tomt. Gatans avslutning blev 
bredare än övriga delar och en mindre platsbildning skapa-
des. Platsen har fungerat för ett antal olika verksamheter 
bland annat fanns ett åkeri och även en taxirörelse. Senare 
under 1930-40 –talet skapades en underjordisk, offentlig 
toalett som i folkmun gick under namnet ”ubåten” som bl. a 
fick delar av sitt ljus via ett tak av s k glasbetong. Platsen hade 
nu en mer offentlig karaktär men uppfattades i allmänhet 
fortfarande mest som en vanlig stadsgata.

Trafiksituationen gjorde att man från stadens sida tidigt 
(30-40-tal) planerade att förlänga Lilla Brogatan över Viskan 
upp mot Sven-Erikssonskolan. Detta genomfördes dock inte 
förrän 1970 då ”Stadsbron” stod färdig. Nu skapades dagens 
”Knalletorg” och här stod under 70-80-talet ”Knallekios-
ken” som vid mitten av 1990-talet revs och verksamheten 
flyttades till Krokshallstorget.       

Vy över Röda kvarn, Knalletorget och Borås Wäfveris färgeri, sent 30-tal. Morfeus 
kan ses till vänster i bild. 

Stadsbron och Grand under mitten av 70-talet. Den tidigare bebyggelsen på 
Morfeus syns höger om Stadsbron.
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Ljus- och skuggförhållanden
Nedan på denna och nästa sida presenteras en solstudie som 
visar hur den planerade bebyggelsen kommer att påverka 
skuggningen av sin omgivning. Solstudien redovisar fyra 
tidpunkter på dygnet vid två olika tillfällen under året: 
vårdagjämning och sommarsolstånd. I den separata skugg-
utredningen finns även höstdagjämningen med. I den finns 
också varje timme från kl. 07 till kl. 18 på respektive datum. 
Bilderna ses från öster, med norr till höger på bilderna. Detta 
för att visa skuggningen av staden och torgen så tydligt som 
möjligt

Enligt solstudien medför den planerade bebyggelsen en ökad 
skuggning över den västra delen av centrum. Tillsammans 
med Pallas blir det två högre byggnader som kastar sin 
skugga över sin omgivning. Då båda byggnaderna är smala 
så ligger skuggorna dock kvar under en kortare tid. Ju längre 

bort från byggnaden skuggan kastas, desto kortare tid skuggar 
den. Morfeus kommer att skugga Knalletorget och Västerbron 
under morgonen ungefär mellan kl. 07 och 09 beroende på tid 
på året. Mellan kl. 10 och 15 skuggar byggnaden främst närlig-
gande kvarter och till viss del närliggande gator, sommartid 
gäller detta endast direkt angränsande kvarter.

Under tidig vår och sen höst sveper byggnadens skugga in 
över sydvästra delen Stora Torget under cirka en halvtimme 
mellan kl. 15.30 och kl. 16. Majoriteten av skuggningen av 
torget under den tiden kommer dock från den före detta 
bankfastigheten Merkurius 1. Under vintertid hinner solen gå 
ner innan skuggan når torget, alternativt att den står så lågt 
att övrig bebyggelse ändå skuggar. Sommartid är skuggan så 
pass kort att den aldrig når fram till varken Södra torget eller 
Sandwalls plats. Höst och vår hinner övrig bebyggelse skugga 
Sandwalls plats helt innan Morfeus skugga når fram. 

21 mars kl 09.

21 mars kl 16.

21 mars kl 12.

21 mars kl 18.
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För en mer utförlig redovisning se separat skuggutredning.

Bostäder
Drygt 120 hyreslägenheter tillkommer i och med detaljplanen 
i en del av centrum där det idag inte bor så många.  

Arbetsplatser
Det finns gott om arbetsplatser runt om i centrum. Detalj-
planen ger förutsättningar för nya arbetsplatser i bottenvå-
ningen. 

Offentlig och kommersiell service
Inom en kilometer från planområdet finns offentlig service i 
form av fem förskolor och flera skolor. Det finns ett behov av 
fler förskolor i centrum, och kommunen bedriver ett aktivt 
arbete för att få fram fler.

22 juni kl 09. 22 juni kl 12.

22 juni kl 16. 22 juni kl 18.

21 mars kl 12.

21 mars kl 18.

Genom denna detaljplan kan ytterligare drygt 100 nya 
lägenheter skapas. Detta stärker efterfrågan på kommersiell 
och offentlig service i centrum.

Tillgänglighet 
Planområdet är idag plant. Byggnadernas utformning 
kommer inte utgöra ett hinder för det flöde av människor 
som passerar området på sin väg mellan Resecentrum och 
Lilla Brogatan eller för personer med funktionsvariationer. 
Planförslaget kommer att förstärka det nämnda stråket och 
göra det lättare att röra sig mellan Knalletorget och Lilla 
Brogatan och Stadsbron. Den södra delen av torget höjs med 
en dryg halvmeter för att bättre möta upp med Stadsbron, så 
att också räcket och en del av muren mot bron kan tas bort. 
Torget ska inte luta mer än 1:20 för att vara tillgänglighetsan-
passat. Höjningen av torget ska inte heller påverka Hälsans 
stig som går över torget negativt. 
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3. Gator och trafik
Gatunät
Planområdet ligger vid den västra entrén till kvartersstaden 
och angörs från Lilla Brogatan, som via Stadsbron går över 
Viskan och vidare mot Varbergsvägen och Brodalsmotet. 

Gångtrafik
Planområdet är väl anslutet för gångtrafikanter. Stora Broga-
tan i norr är en gågata som går genom centrum i väst-östlig 
riktning och ansluter till flera andra gågator i centrum. Lilla 
Brogatan som går parallellt är gångfartsgata genom centrum. 

Cykeltrafik och cykelparkering
Planområdet ligger i direkt anslutning till cykelvägen som går 
längs med Lilla Brogatan och som sedan ansluter till stadens 
cykelvägssystem.. Då planområdet är begränsat till ytan 
planeras cykelparkeringen främst placeras i ett cykelgarage i 
två våningar på gården. Sju av cykelplatserna behöver plane-
ras för lastcyklar, med extra utrymme. Cykelparkeringar för 
de boende och verksamma inom fastigheten (213

stycken) planeras i huset. Cykelparkering för besökare till 
caféet (5 stycken) kan inte tillhandahållas inom fastigheten. 
För dessa platser hänvisas till offentliga cykelparkeringar 
som planeras av Borås Stad inom närområdet. För en sådan 
lösning kan avtal mellan parterna upprättas. 

Kollektivtrafik
Området är väl försörjt med kollektivtrafik. Från Resecen-
trum dit alla regionala bussar, tågen och vissa stadslinjer går 
är det cirka 200 meter. Avståndet till Södra torget dit alla 
Stadsbussar går är det cirka 350 meter. 

Biltrafik och bilparkering 
Planområdet angörs med bil från Lilla Brogatan och det 
kommer att finnas korttidsparkering utanför byggnaden. Då 
planområdet är för litet för att inrymma parkeringsplatser 
kommer dessa att lösas på kommunens parkeringsplatser 
med parkeringsköp, vilket innebär att exploatören betalar en 
summa för det parkeringsbehov som planen skapar. Dessa 
pengar blir sedan öronmärkta för byggnation av parkerings-
hus i staden enligt kommunens parkeringsregler. 

Trafiköversikt, där endast gator som är troliga att använda för att ta sig till och från planområdet är utmarkerade. 

Gator

Enkelriktat

Cykelbanor

Gågator

Parkeringshus

Kollek�vtrafik

Gator

Enkelriktat

Cykelbanor

Gågator

Parkeringshus

Kollek�vtrafik
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Lilla Brogatan är dubbelriktad västerut över Stadsbron som 
leder gatan vidare till Varbergsvägen och Brodalsmotet/Riks-
väg 40. Mot öster sett från planområdet blir Lilla Brogatan 
enkelriktad efter Hallbergsplatsen med trafik endast åt väster. 
Här går det istället att svänga vänster och åka genom stan via 
Hallbergsgatan - Torggatan - Västerlånggatan. Angörande 
trafik kommer dock troligtvis främst anlända och lämna 
via Lilla Brogatan, och det finns möjlighet att vända på 
Hallbergsplatsen och köra tillbaka över Stadsbron. Tekniska 
förvaltningen ska se över möjligheten att smala av körfälten 
på Stadsbron som idag är väl tilltagna. 

Angöring till den nya byggnaden kommer att ske med 
korttidsparkering på Lilla Brogatan intill byggnaden. Plan-
området kommer inte att innehålla några parkeringsplatser i 
övrigt på grund av den begränsade ytan. Parkeringsbehovet 
som detaljplanen skapar ska lösas med parkeringsköp, vilket 
innebär att byggherren istället för att ordna egen parkering 
betalar en viss summa pengar per parkeringsplats till 
kommunen. Dessa medel avsätts till allmänna parkeringsan-
läggningar.

Fler bostäder i ett område bidrar med fler människor och 
därmed fler resor. Normalt brukar man räkna med att varje 
bostad alstrar ca 4-6 bilförflyttningar per vardagsdygn. För 
Morfeus går det att anta att bilförflyttningarna bör vara 
något lägre på grund av planens centrala läge och de mobi-
litetslösningar som exploatören kommer att genomföra för 
att minska parkeringsbehovet. Majoriteten av biltrafiken som 
angör den nya byggnaden bör anlända västerifrån via Sven 
Eriksonsrondellen. Boendeparkeringarna kommer dock att 
fördelas över hela parkeringsbeståndet i centrum, varför inte 
projektet kommer att belasta någon enskild gata särskilt hårt. 

Parkeringstalen för bil som anges i  kommunens parke-
ringsregler är flexibla, vilket innebär att det minimumkrav 
som ställs går att reducera om byggherren åtar sig att göra 
åtgärder som skapar goda förutsättningar för andra resval än 
bil. Fastighetens centrala läge och exploatörens ambitioner 
inom hållbarhetsområdet har medfört att förutsättningarna 

för implementering av mobilitetspaketet 4 – hållbar livsstils-
profil har utretts i den mobilitets- och parkeringsutredning 
(Koucky 2019) som tagits fram. Kraven för denna profil är 
följande

 » Kraven enligt bostadspaket 1 – utmärkta cykelmöjlig-
heter ska uppfyllas, vilket bland annat innebär att minst 
50% av cykelparkeringarna är i närheten av entrén och 
under tak. Att det finns särskilda utrymmen för lastcyk-
lar och utrymme för tvätt och underhåll av cyklar samt 
att det finns god tillgänglighet till kollektivtrafik. 

 » Kraven enligt bostadspaket 2 – bilpool ska uppfyllas, 
vilket bland annat innebär att bilpool ska vara etablerad 
vid inflytt, att medlemskap i bilpoolen för samtliga 
boende är garanterad i minst 5 år och att avståndet till 
bilpoolen är max 400 meter. 

 » Ett månadskort till kollektivtrafik tillhandahålls till 
boende i samband med inflyttning.

 » En cykelpool med elcyklar och cykelkärror eller lådcyk-
lar erbjuds.

 » Åtgärder för hållbart resande – exempelvis cykelpoolen, 
bilpoolen, närheten till kollektivtrafik marknadsförs 
kontinuerligt till de boende.

Med implementering av mobilitetspaket 4 - hållbar livs-
stilsprofil kan antalet boendeparkeringar minskas med 
40 % medan antalet parkeringsplatser för kontor- och 
caféverksamhet minskar med 15%, vilket ger ett behov på 
sammanlagt 35 bilplatser.

Övergripande trafikfrågor
För att lösa de övergripande frågorna kopplad till trafiksys-
temet har Borås Stad tillsammans med Trafikverket arbetat 
med åtgärdsvalsstudien (ÅVS) Noden Borås. Åtgärdsvals-
studien Noden Borås tar hänsyn till stadens utveckling och 

Parkeringsbehov med mobilitetspaket 4 - hållbar livsstilsprofil implementerad.

Parkeringsbehovet är lågt på grund av att andelen smålägenheter i byggnaden är 
hög. För dessa lägenheter är det istället högre krav på antalet cykelparkeringar.
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förväntade trafikökning i ett övergripande perspektiv, och 
tar upp behovet av åtgärder i trafiksystemet för att hantera en 
växande befolkning. 

I samband med åtgärdsvalsstudien har Borås Stad även 
arbetat med en utökad utredning av samtliga mot i syfte att 
studera kapaciteten i dessa mer detaljerat. Borås Stad har för 
avsikt att fortsätta det fördjupade arbetet med Riksväg 40 
tillsammans med Trafikverket för att hitta lämpliga lösningar 
för eventuella åtgärder som kan komma att behövas på sikt. 
Detta arbete har inletts och båda parter skisserar nu på en 
gemensam avsiktsförklaring som ska tydliggöra samarbets-
former och metoder.

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

Det pågår för närvarande framtagande av flera detaljplaner 
vid Brodal, bland annat för kvarteren Horngäddan, Morfeus 
och Viskaholm. Så småningom förväntas ytterligare detaljpla-
ner tas fram för Blåklinten, Astern, Makrillen och på längre 
sikt troligen även Krokshallsberget. Användningen planeras 
främst bli bostäder, kontor och centrumverksamhet.

Framkomligheten för biltrafiken på vägnätet i Brodal kan 
idag sägas vara acceptabel, men under högtrafikperioderna 
förekommer trängsel med köbildningar. Trafiksystemet kring 
Brodal är mycket viktigt för busstrafiken med hänsyn till 
Resecentrum. Dessutom sammanstrålar gång- och cykel-
trafiken från nordväst och söder mot stadskärnan. Dagens 
trafiksystem, som är uppbyggt av trafiksignaler, medför att 
biltrafiken magasineras i korsningarnas olika tillfarter och 
därefter avvecklas vid grönt ljus. Med ökande trafikvolymer 
visar analyser att magasinen inte kommer att räcka till utan 
trafiken i körfälten i vissa fall kommer att växa fram till 
bakomvarande korsning med risk för blockeringar.

En lösning har tagits fram som översiktligt kan sägas bestå av 
två delar; ombyggnad av Varbergsvägen mellan Centralbron 
och söder om Petersbergsgatan samt utbyggnad av ny vägport 
under väg 40 som förbinder Petersbergsgatan och Brodalsga-
tan. Ombyggnaden av Varbergvägen innebär att korsningarna 
utformas som cirkulationsplatser. Detta beräknas leda till 
ökad kapacitet med större framkomlighet. Genom den nya 
vägporten skapas ytterligare en koppling från kvarteret 
Horngäddan vilket skapar ökad tillgänglighet mot söder för 
samtliga färdsätt, och dessutom viss redundans genom att en 
ny koppling etableras.

Baserat på dagens resvanor beräknas den föreslagna utform-
ningen i stort ge kapacitet för den trafikökning som beräknas 

ske till följd av ovan nämnda planer samt även en viss ökning 
från tillväxt i övriga staden som grovt bedöms motsvara fram 
till 2030- 2035. Om köbildning mot väg 40 visar sig bli ett 
problem finns möjlighet att bredda avfartsrampens anslutning 
mot Varbersgvägen med ett separat högersväng-svängfält 
mot söder. Analyserna visar att detta eliminerar köproblema-
tik för samtliga tillväxtscenarier. Marken för högersvängfältet 
ägs av kommunen och är planlagd för trafikändamål.

Den föreslagna utformningen beräknas dock inte klara trafik-
flödena år 2040 om dagens resvanor består och kommunen 
växer till 140 000 invånare enligt planeringsmålet. Det finns 
en osäkerhet kring den framtida befolkningstillväxten vilket 
styrks av att bostadsbyggandet hittills varit lägre än vad 
bostadsbyggnadsplanen anger.

Kommunens ambition är att främja villkoren för busstrafik 
samt gång- och cykeltrafik. Det centrala läget för planerna 
kring Brodal, med gångavstånd till stadskärnan och nära 
tillgång till busstrafik, gör att bilanvändningen bör kunna bli 
lägre jämfört med mer perifera lägen.

Riksintressen
Riksväg 40 som utgör riksintresse ligger ca 200 meter från 
planområdet och bedöms inte påverkas negativt av detaljpla-
nen. Trafikplatsen Brodalsmotet som ligger närmast planom-
rådet och som i störst utsträckning påverkas av trafiktillskot-

Förslag på åtgärder i trafiknätet i anslutning till Brodalsmotet. 
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tet från detaljplanen bedöms inte behöva åtgärder för att öka 
kapaciteten till följd av det aktuella detaljplaneförslaget. Ett 
övergripande förslag på åtgärder från Brodalsmotet och upp 
mot Centralbron håller på att tas fram som en del av arbetet 
med trafikplanen.

Riksintresset för ny järnväg bedöms inte påverkas negativt då 
planområdet ligger i kvartersstaden och tar upp en begränsad 
yta. 

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för 
vatten och avlopp. Förbindelsepunkterna avseende VA måste 
flyttas för fastigheterna Morfeus 2 och 7 för att möjliggöra 
byggnationen. 

Dagvatten
Exploateringen skall inte innebära ett högre flöde av 
dagvatten ut från fastigheten vid kraftiga nederbördstillfällen 
jämfört med innan förändringen. Dagvatten ska hanteras 
inom fastigheten innan det släpps vidare till det kommunala 
dagvattennätet. 

Värme och kyla
Det finns möjlighet att ansluta planområdet till befintligt 
fjärrvärmenät.

Ledningar för fjärrvärme och fjärrkyla som idag går över 
planområdet behöver flyttas innan byggnation. 

El, tele och fiber
Området kommer att anslutas till el och teleledningar.

El och teleledningar som idag går över planområdet behöver 
flyttas innan byggnation.

Befintlig transformatorstation söder om Stadsbron ersätts 
med en större transformatorstation bredvid befintlig station. 
Den nya stationen kommer att ligga något högre upp från 
Viskan och vara översvämningssäker till en vattennivå på 
+133.1 meter över nollplanet, vilket innebär att 200-årsflödet 
i Viskan klaras. 

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
Marken är till större delen hårdgjord och stenbelagd eller 
asfalterad. Förutom en mindre häck finns det ingen vegeta-
tion inom kvartersmarken där huset ska byggas. Trädet på 
Knalletorget kommer antagligen att flyttas under ombyggna-
tionen, men bör sättas tillbaka när byggnaden står klar. I det 
senaste förslaget för Knalletorget kommer halva torget att 
göras grön och ett antal träd kommer att planteras. 

I naturvärdesbedömningen Vattendrag i Borås Stad, Borås 
miljöförvaltning 2007, klassas Viskan med naturvärde III 
(I-V). Klass III-områden saknar skyddade arter men utgör 
ändå viktiga biotoper. 

Rekreation och lek
Planområdet ligger cirka 150 meter från Stadsparken som 
utgör Borås äldsta kulturpark och började anläggas år 1897. 
Den hör tillsammans med Viskan till Borås mest värdefulla 
rekreationsområden. Här finns Orangeriet med lunchserve-
ring och glasscafé, en större lekplats, bangolf samt utomhus-
scen. I södra delen av parken ligger också Stadsparksbadet. 
Cirka 700 meter från planområdet ligger Annelundsparken 
som har mer skogskaraktär i jämförelse med Stadsparken. 

Flygbild över planområdet som visar mängden hårdg jord yta kontra vegetation. 

Stadsparken. 
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Klimatanpassning
Platsen bidrar idag inte med några ekosystemtjänster då den 
till största del är hårdgjord.  En ökad grönska och fler träd på 
Knalletorget kan bidra med ett bättre mikroklimat samt en 
bättre upptagning av regnvatten.

Exploateringen kommer att innebära en ökad skuggning om 
omgivningen, vilket förvisso kan vara positivt när det är som 
varmast, men som överlag får ses som en negativ påverkan 
på omgivningen. Läs mer på Ljus- och skuggförhållanden på 
sida 10

En vindstudie har tagit fram som visar på att den höga 
byggnaden kommer att påverka vindförhållandena på platsen. 
Läs mer om detta under Vind på sida 20.

Geoteknik och Radon
En geoteknisk utredning (WSP) har tagits fram i samband 
med framtagandet av detaljplanen.  

Byggnaden som avses uppföras har 19-24 våningar vilket, 
med hänsyn till de lösa, ytliga sedimenten föranleder att 
konstruktionen, med dess stomme och bottenbjälklag skall 
grundläggas till fasta bottenlager via pålar av stål eller 
betong. Bottenbjälklaget kan ej utformas som platta på mark 
då sättningar i den organiska jorden är svårberäkneliga även 
vid lastkompensation och förloppet kan vara utdraget över 
relativt lång tid.

Förekommande jordar har i de övre skikten en mycket lös 
till lös lagring och kommer vid pålslagning omlagras och 
ge upphov till marksättningar/hävning i närområdet. De 
anslutande byggnaderna inom kvarteret är enligt tidigare 
utredning förvisso pålgrundlagda, men kan ta skada av att 
pålslagning görs beroende på dess skick. Således bör även 
alternativa metoder utredas som inte omlagrar jorden och 
påltyp/installationsmetod väljas efter utförd riskinventering 
av närliggande konstruktioner.

Stabiliteten i området är tillfredsställande för planerad 
konstruktion. 

Förekommande jordar är flytbenägna vilket innebär att alla 
schaktarbeten skall ske i torrhet. Stående slänter bör avtäckas 
med presenning och/eller ej flytbenäget jordmaterial för att 
förhindra erosion. Schakter ovan grundvattenyta kan utföras 
enligt ”Schakta Säkert”, under grundvattenyta skall geotekni-
ker kontaktas.

Eventuell länshållning av schaktgrop under grundvattenyta 
bör ske med försiktighet med hänsyn till kringliggande bygg-
naders träpålar. Dessa kan vid avsänkning ta skada genom att 

rötangrepp initieras under torrläggningen. Länshållning kan 
också bli problematisk som följd av Viskans närhet och en tät 
spontkonstruktion kan bli aktuell som följd.

Stabiliteten från Knalletorget ner mot Viskan bedöms som 
tillfredsställande för såväl befintliga som framtida förhål-
landen. Trappkonstruktionen tillsammans med infästningen 
i den tidigare grundkonstruktionen mot ån, tar hand om de 
ytligaste glidytorna. Så länge dessa är intakta, vilket kan antas 
för en överskådlig framtid med hänsyn till dess ringa ålder, 
kommer situationen inte förändras. Åslänterna är på båda 
sidor om Viskan bebyggda med kajkonstruktioner/trappa och 
erosion som kan påverka geometrin kommer därmed inte 
kunna ske.

Radonhalter har inte undersökts då den föreliggande geolo-
gin enligt den geotekniska utredningen inte innebär någon 
risk förutsatt att grundvattnet inte sänks under nuvarande 
lägsta lågvatten.

Förorenad mark
En miljöteknisk markundersökning (WSP) har tagits fram 
i samband med framtagandet av detaljplanen. En komplet-
terande markundersökning  för att kunna göra en bättre 
bedömning av risken med klorerade lösningsmedel har tagits 
fram mellan samråd och granskning. 

Jord 
Metaller och organiska ämnen har påträffats i halter över 
Naturvårdsverkets generella riktvärde för KM (känslig mark-
användning. Föroreningen sitter i de ytliga fyllnadsmassorna 
ner till ca 1 mumy (meter under markytan). Underliggande 
jordarter innehar inga analyserade ämnen i förhöjda halter. 
Föroreningen består av bly och PAH, ämnen som är vanliga 
i trafikerade områden och stadsmiljö. I den kompletterande 
undersökningen 2020 påträffades bly, zink och PAH i halt 
över Naturvårdsverkets generella riktvärde för KM i ytliga 
fyllnadsmassor ned till ca 0,5 mumy där dagens parkering 
ligger. I de två provpunkter som utfördes ute på Knalletorget 
inför kommande ledningsdragning påträffades inga analyse-
rade ämnen i halter överskridande riktvärdet KM.

Grundvatten 
I de två installerade grundvattenrören påvisas låga metall-
halter i grundvattnet, ett ämne, krom, har något högre halter. 
Organiska ämnen inkluderande klorerade alifater och dess 
nedbrytningsprodukter underskrider laboratoriets detektions-
gräns. I den kompletterande undersökningen 2020 analysera-
des enbart klorerade alifater och dess nedbrytningsprodukter. 
Alla ämnen underskred laboratoriets detektionsgräns.

Porluft 
Klorerade alifater påträffas överstigande detektionsgränsen 
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för flertalet ämnen inkluderande tetrakloreten och triklo-
reten. Ämnena underskrider de jämförvärden som finns 
för luft. Utifrån denna undersökning och tidigare utförd 
undersökning på fastigheten Morfeus 4 kan konstateras att 
en föroreningssituation finns av klorerat från den tidigare 
kemtvätten. I porluften påvisas bensen över valda jämförvär-
den. Inga andra organiska ämnen (alifater, aromater) påträf-
fas överstigande jämförvärdena. Bensen finns i bensin och 
kan vara relaterat till fordonstrafik. Bensen har även tidigare 
använts i kemtvättsvätskor. I den kompletterande undersök-
ningen 2020 påträffades bensen, strax över jämförvärdet för 
inomhusluft. Inga andra organiska ämnen (alifater, aromater) 
påträffas överstigande jämförvärdena.

Utifrån befintligt underlag görs bedömningen att uppmätta 
halter av klorerade alifater i porluften inte utgör någon risk 
för människors hälsa och miljö i kommande byggnation. Det 
nedersta planet ska inte innehålla bostäder, vilket minskar 
risken för exponering ytterligare.

Bensen finns i bensin och förekomsten på platsen är troligt-
vis relaterad till parkeringen och den fordonstrafik som 
finns där. Bensen har vanligtvis inte använts i kemtvätts-
verksamhet mer än i extremt små mängder i form av manuell 
fläckborttagning. Halter strax överskridande jämförvärdet 
för inomhusluft är uppmätt i porluften. Bedömningen görs 
att uppmätta halter av bensen inte utgör någon risk för 
människors hälsa och miljö.

6. Vatten
Strandskydd
Strandskyddet som återinträder vid planläggning upphävs 
med hänvisning till det särskilda skälet att platsen redan har 
tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse 
för strandskyddets syften. Det stod en byggnad på platsen 
fram till 1993, då tanken var att byggnaden skulle ersättas. 
Det finns en byggrätt på platsen idag, men platsen används 
för tillfället dels som parkering och infart, samt som en 
förlängning av Knalletorget och är till större delen hårdgjord.

Översvämningsrisk
Planområdet påverkas av översvämningsrisker enligt 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) 
hotkarta för Borås från 2018. Vid ett 50-årsflöde i Viskan 
(ett vattenflöde med återkomsttid på 50 år) påverkas inte 
planområdet. Vid ett 100-årsflöde skulle Knalletorget och 
den obebyggda ytan på Morfeus med dagens höjder svämma 
över med upp till en halvmeters djup. Vattnet når också 
Lilla Brogatan och Hallbergsplats via planområdet. Vid ett 
200-årsflöde går vattnet något längre upp på de omgivande 
gatorna och vattendjupet ökar något på planområdet där 
delar av området hamnar drygt en halvmeter under vatten. 

60m40200

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:2000

60m40200

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:2000

60m40200

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:2000

100-årsflöde i Viskan. (MSB)

200-årsflöde i Viskan. (MSB)

Beräknat högsta flöde i Viskan. (MSB)
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Vid ett beräknat högsta möjliga flöde svämmas stora delar av 
västra centrum över med Holmsgatan som ungefärlig gräns 
för översvämningen. Vid ett sådant flöde kommer delar av 
planområdet att ligga en dryg meter under vattenytan. 

Den nya bebyggelsen kommer att skyddas från vattnet genom 
att den södra delen av Knalletorget höjs upp och möter Stads-
bron på en höjd på +133.1 meter över nollplanet vilket gör att 
byggnaden klarar sig från 100- och 200-årsflödet enligt MSBs 
kartering, men också att det går att evakuera via Stadsbron 
vid ett beräknat högsta flöde.  

DHI gjorde 2013 ett PM om flöden och maxnivåer i Viskan 
för kvarteret Pallas. Siffrorna därifrån stämmer inte helt 
överens med siffrorna i MSBs kartering, men den säger 
att beräknat högsta flöde i Viskan är +133.1 meter, och att 
risken för att ett sådant inträffar i ett 100-årsperspektiv är 
1%. En höjning av torget till +133.1 meter bedöms därför ge 
tillräckligt med skydd och ger också möjligheten att evakuera 
via Stadsbron. Skulle det bli en större översvämning i Viskan 
kommer man dessutom att veta om det flera timmar eller till 
och med dagar innan det händer, då det tar tid för vattnet 
att färdas nedströms. Därav finns det också tid att evakuera 
människor innan vattnet har tagit sig fram till fastigheten.  

Skyfall
Idag utgörs marken inom planområdet främst av hårdgjorda 
ytor. I och med planförslaget väntas andelen hårdgjorda 
ytor vara oförändrad inom kvartersmarken, men minska på 
torgytan.

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

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) reglerar krav på miljökvalitet. 
Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och 
myndigheter planerar och planlägger. Statliga myndigheter 
har beslutat om åtgärder för att följa normerna där vissa 
av åtgärderna är direkt riktade till kommunerna. Det finns 
miljökvalitetsnormer för vatten uppdelat i normer för grund-
vatten och ytvatten. Det finns även miljökvalitetsnormer för 
buller och luft.

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

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

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

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

Viskan hade i den senaste klassningen som gäller 2010-2016 
måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. 
Den här detaljplanens genomförande 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 dagvattensys-
temet 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. 

Markavvattning
Höjningen av delar av Knalletorget räknas som markav-
vattning då en del av syftet med höjningen är att avhålla 
omkringliggande bebyggelse från vatten. Innan arbetena med 
torget startar måste därför tillstånd sökas enligt miljöbalken. 
En ansökan om dispens från förbudet för markavvattning 
måste också göras innan åtgärden genomförs.

7. Sociala perspektiv
Trygghet
Cirka 200 personer extra kommer att bo och röra sig i 
centrum tack vare detaljplanen vilket ger en ökad trygghet
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Ekvivalent ljudnivå i dBA år 2040 från sydväst. Ekvivalent ljudnivå i dBA år 2040 från nordost.

under större delen av dygnet. Detta gäller särskilt Knal-
letorget och tunneln under Stadsbron som idag kan kännas 
otrygg, särskilt kvällstid, men som nu kommer att kantas av 
bostäder och lokaler med utsikt mot platsen.

Identitet
Även om det finns en stor variation av stilar och tidsepoker 
i Borås kvartersstad så håller den sig bebyggelsen oftast 
inom spannet 1-5 våningar. Just i denna del av centrum 
finns dock ett antal byggnader i annan skala. Pallastornet 
på 24-33 våningar kommer att byggas framöver och bildar 
tillsammans med ett nytt höghus på Morfeus ett kluster av 
högre byggnader, vilket markerar en ny årsring i denna del av 
centrum.

Mötesplatser
Knalletorget kan förstärkas som mötesplats i och med 
planförslaget. Torget kommer att ramas in tydligare och nya 
publika verksamheter kommer att fronta torget, med möjlig-
het till uteserveringar. 

8. Störningar på platsen
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. 

En trafikbullerutredning har utförts av Akustikforum 
(2019-10-24) för de planerade bostäderna. Utredningen 
behandlar buller från väg- och tågtrafik med prognosår 2040 
och utvärderar ljudnivåer från trafikbuller mot gällande 
trafikbullerförordning. Beräkningarna visar att ekvivalent 
ljudnivå vid fasad överskrider riktvärdet på 60 dBA vid delar 
av det planerade husets fasader. Vid ekvivalenta ljudnivåer på 
60 dBA eller lägre vid fasad kan lägenheter och rumsindel-
ning planeras fritt. Vid ekvivalenta ljudnivåer över 60 dBA 
vid fasad bör minst hälften av bostadsrummen i en bostad 
vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte 
överskrids vid fasad och där 70 dBA maximal ljudnivå inte 
överskrids mellan kl. 22 och kl. 6. Alternativt kan enkelsidiga 
lägenheter byggas om högst 35 kvadratmeter då ekvivalenta 
ljudnivåer vid fasad överstiger 60 dBA upp till 65 dBA. 

Bullerkarta 8114-1

Bullersituation 2040

Högsta ljudnivå vid fasad
frifältsvärde

Morfeus

Torbjörn Lorén
2019-10-09

Ekvivalent ljudnivå Leq dBA

45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 <

Bullerkarta 8114-3

Bullersituation 2040

Högsta ljudnivå vid fasad
frifältsvärde

Morfeus

Torbjörn Lorén
2019-10-09

Ekvivalent ljudnivå Leq dBA

45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 <
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En bullerskyddad uteplats som klarar bullerförordningens 
krav kan anläggas på gårdstaket intill höghuset. Här är det 
ekvivalenta bullret 48-50 dBA medan maxbullret ligger på 
61-63 dBA. På uteplatsen på höghusets tak samt byggnadens 
balkonger överskrids ekvivalent ljudnivå, men enligt Bover-
ket så räcker det med en uteplats som klarar riktvärdena, 
därutöver kan privata balkonger eller fler uteplatser vara mer 
bullerutsatta.

En vibrationsutredning (FTK AB 2020-11-13) har tagits 
fram som visar att  det ej behöver göras några åtgärder 
inför nybyggnation i området för att dämpa vibrationer från 
kommande spårbunden trafik på Götalandsbanan. Varken för 
människorna som vistas i byggnad eller för att förhindra att 
skador ska uppkomma på byggnadskonstruktioner.

Risken för att stomljud ska uppstå i byggnaden är liten. Redan 
i förprojekteringen har förutsättningarna för att stomljud 
från spårbunden trafik ska uppstå minimerats genom planlös-
ning och konstruktion.

Eventuellt uppkomna vibrationer från spårbunden trafik kan 
på ett enkelt sätt byggas bort.

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.

Vind
En vindstudie har tagits fram i samband med detaljplanen 
för att utreda på vilket sätt en högre byggnad kan påverka 
luftströmmarna. Höghuset i kvarteret Morfeus har utformats 
med stor hänsyn för att inte påverka vindklimatet negativ. 
Byggnaden är uppdelad i flera delar (som minimerar vindens 
anblåsningsyta) och av varierande höjd (lä-effekten blir mini-
mal). Fasaden är oregelbunden och bestyckad med balkonger 
vilket ger att nedåtgående vindar bromsas upp på ett bra sätt. 
Byggnadens påverkan på närområdes vindklimat bedöms 
därmed att vara mycket begränsad. En viss förstärkande 
effekt uppstår i kombination med det planerade höghuset 
vid Pallas. Den ökade turbulensen och vindförstärkningen 
påverkar dock mest fasaden på högre höjd och bör inte nå ner 
i markplan.

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

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

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

Utrymning
Planförslaget innebär att en utrymningsväg från befintlig 
byggnad på Morfeus 7 försvinner. Innan startbesked ges 
för den nya byggnaden ska alternativ utrymningsväg för 
befintlig byggnad på Morfeus 7 anordnas, t.ex. i form av en 
brandtrappa, antingen inom planområdet eller integrerat i 
befintlig byggnad. Fastighetsägaren på Morfeus 7 ansvarar 
för att åtgärden genomförs.

9. Planbestämmelser 
Allmänna platser 
Bestämmelsen GATA visar att Lilla Brogatan ska ha kvar sin 
användning som kommunal gata. Bestämmelsen TORG visar 
att Knalletorget fortsättningsvis kommer att användas som 
torg. 

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
Bokstaven C står för Centrum och tillåter all sådan verksam-
het som bör ligga centralt eller på annat sätt vara lätt att nå 
för många. I ändamålet ingår t.ex. restaurang och samlingslo-
kaler. Användningen B1 tillåter bostäder, förutom i bottenvå-
ning. Användningen (B2) tillåter 3d-fastighetsbildning för 
ändamålet bostad över en liten del av torgytan. Detta för 
att möjliggöra för utkragande balkonger mot Knalletorget. 
Användningen E1 står för transformatorstation. 

Utformning av allmänna platser
Bestämmelsen om föreskriven höjd över angivet nollplan 
på minst +133.1 meter är satt i den sydöstra änden av Knal-
letorget för att säkerställa att den delen av torget höjs för att 
skydda mot översvämningar och för att förbättra tillgänglig-
heten mellan Knalletorget, Lilla Brogatan och Stadsbron. 
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Bebyggandets omfattning
Bestämmelsen e1 reglerar att lägsta nockhöjd för huvud-
byggnad över angivet nollplan är 190 meter, undantaget 
om byggnadshöjden är lägre än +149 meter över nollplanet. 
Högsta totalhöjd för höghuset är +207 meter över angivet 
nollplan. Dessa bestämmelser säkerställer att byggnaden på 
platsen antingen blir cirka 19-24 våningar eller högst fem 
våningar. På gården tillåts en totalhöjd på maximalt +139.5 
meter över nollplanet för att  möjliggöra för ett cykelgarage 
för de boende.   

Totalhöjd för transformatorstationen är +136,1 meter över 
nollplanet. 

Bestämmelsen e2 reglerar att endast balkong tillåts inom 
användningen (B2). Detta för att säkerställa att ingen annat 
bostadsändamål än just balkong kragar ut över torgytan. 

Balkonger sammanlagda utkragande yta får vara max 150 
kvadratmeter på byggnadens västra sida, respektive 60 
kvadratmeter på byggnadens östra sida. Detta för att inte 
byggnadens slanka profil ska förvanskas, men att det ändå att 
finns utrymme för en variation i balkongstorlek.

Placering
p1 reglerar att byggnad ska placeras med en förskjutning i 
byggnadskroppen i väst-östlig ledd på minst 2 meter. Detta 
för att säkerställa att byggnaden får en variation och inte blir 
fyrkantig. 

Utformning
En rad bestämmelser är satta för att säkerställa att byggnaden 
får en viss utformning nedan redogörs dessa.

f1   - ”Huvudbyggnad ska variera i höjd och våningsantal, 
undantaget om byggnadshöjden är lägre än +149 meter över 
nollplanet.” Denna bestämmelse är satt för att säkerställa att 
byggnaden får en variation i höjd och liksom bestämmelsen 
p1 att byggnaden inte ger ett fyrkantigt intryck. Byggs det en 
låg byggnad behöver byggnaden inte ha denna variation. 

f2 - ”Sockelvåning ska vara minst 3,5 meter hög (överkant 
golvbjälklag till överkant golvbjälklag).” Detta för att säker-
ställa att bottenvåningen anpassas för centrumverksamheter 
och känns öppen. 

f3 - ”Minst 50 % av fasadytan i sockelvåning ska vara i glas.” 
Samma anledning som på f2. 

f4 - ”Utöver högsta tillåtna totalhöjd tillåts mindre tekniska 
anläggningar sticka upp.” Så som ventilationstrummor, 
åskledare och så vidare. 

f5 - ”Fasad ska i huvudsak utformas i tegel. Sockelvåning 
får också utformas med stenfasad.” Många av byggnaderna 
i närområdet är i tegel och exploatören har i deras förslag 
använt tegel. Bestämmelsen är satt för att säkerställa detta. 

Bestämmelserna nedan behandlar utformning av balkonger, 
under bebyggandets omfattning har det redan redogjorts hur 
stor balkongernas sammanlagda yta åt väster och öster får 
vara. 

Balkong mot väster får kraga ut max 135 centimeter från 
fasad och ska ha en fri höjd på minst 5 meter över marken.

Balkong mot öster får kraga ut max 135 centimeter från 
fasad, ska ha en fri höjd på minst 24 meter och får inte kraga 
ut utanför detaljplanens kvartersmark.
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

TorgTORG

GataGATA

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Bostäder. Bostäder får inte inredas i bottenvåning.B1

Bostäder(B2)

CentrumC

TransformatorstationE1

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP
Mark och vegetation

133.1 Markens höjd över nollplanet ska vara minst 133.1 meter,  4 kap. 5 § 1
st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning
e1 Lägsta nockhöjd för huvudbyggnad över angivet nollplan är 190 m,

undantaget om byggnadhöjden är lägre än +149 m över nollplanet,
4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e2 Inom användningen (B2) tillåts endast balkong,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Balkongernas sammanlagda utkragande yta får vara max 150 kvadratmeter på byggnadens
västra sida respektive 60 kvadratmeter på byggnadens östra sida,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

+0.0
Högsta totalhöjd i meter över angivet nollplan,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

+140.5
Högsta byggnadshöjd i meter över angivet nollplan,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Placering
p1 Byggnad ska placeras med en förskjutning i byggnadskroppen i

väst-östlig ledd på minst 2 meter,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utformning
f1 Huvudbyggnad ska variera i höjd och våningsantal, undantaget om

byggnadhöjden är lägre än +149 m över nollplanet,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f2 Sockelvåning ska vara minst 3,5 meter hög (överkant golvbjälklag
till överkant golvbjälklag),  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f3 Minst 50 % av fasadytan i sockelvåning ska vara i glas.,  4 kap. 16 § 1 st
1 p.

f4 Utöver högsta tillåtna totalhöjd tillåts mindre tekniska anläggningar,
räcken och mindre skärmtak sticka upp,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f5 Fasad ska i huvudsak utformas i tegel.  Sockelvåning får också
utformas med stenfasad,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Balkong mot väster får kraga ut max 135 centimeter från fasad och ska en fri höjd på minst 5
meter över marken,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Balkong mot öster får kraga ut max 135 centimeter från fasad, ska ha en fri höjd på minst 24
meter över marken och får inte kraga ut utanför detaljplanens kvartersmark.,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Balkong mot norr får kraga ut max 30 centimeter från fasad och får inte kraga ut utanför
detaljplanens kvartersmark,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Balkong får inte glasas in, med undantag om det sker i liv med fasaden,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Mindre entrétak får kraga ut över allmän platsmark,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Skydd mot störningar
m1 Byggnad ska utföras vattenät upp till 133,1 meter över grundkartans

nollplan.,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

m2 Utrymning från befintlig byggnad på Morfeus 7 ska möjliggöras över
planområdet ut mot Knalletorget, om inte brandsäkerhetsåtgärder
redan har vidtagits i befintlig byggnad.,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

Området är bullerutsatt. Byggnader ska placeras och utformas så att gällande riktvärden enligt
förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader klaras. För de bostäder med uteplats där inte
föreskrivna riktvärden klaras gäller att bostaden ska ha tillgång till minst en skyddad uteplats,
gemensam eller privat, där riktvärden för uteplats klaras. För de bostäder där riktvärden för
trafikbuller vid fasad inte klaras gäller att minst hälften av bostadsrummen ska vara vända mot
en skyddad sida där riktvärden enligt förordningen klaras,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Huvudmannaskap
Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats,  4 kap. 7 §

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år,  4 kap. 21 §

Villkor för startbesked
Startbesked får inte ges för grundläggning av byggnad förrän markens lämplighet avseende
föroreningar, på aktuell plats, har avhjälpts till Naturvårdsverkets riktvärden för angiven
markanvändning,  4 kap. 14 § 1 st 1 p.

Strandskydd
Strandskyddet är upphävt,  4 kap. 17 §

Upplysningar
Tomtindelningen 1583K-BN446/1940 för Morfeus 7 upphör att gälla inom planområdet.
Planavgift debiteras ej vid bygglov.
Startbesked för den nya exploateringen bör ges endast efter att brandsäkerhetsåtgärder har
vidtagits på Morfeus 7.
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

TorgTORG

GataGATA

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

CentrumC

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP
Mark och vegetation

133.1 Markens höjd över angivet nollplan,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning
e1 Lägsta nockhöjd för huvudbyggnad över angivet nollplan är 190 m,

undantaget om byggnadhöjden är lägre än +149 m över nollplanet,
4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

+0.0
Högsta totalhöjd i meter över angivet nollplan,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Placering
p1 Byggnad ska placeras med en förskjutning i byggnadskroppen i

väst-östlig ledd på minst 2 meter,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utformning
f1 Huvudbyggnad ska variera i höjd och våningsantal, undantaget om

byggnadhöjden är lägre än +149 m över nollplanet,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f2 Sockelvåning ska vara minst 3,5 meter hög (överkant golvbjälklag
till överkant golvbjälklag),  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f3 Minst 50 % av fasadytan i sockelvåning ska vara i glas,  4 kap. 16 § 1 st 1
p.

f4 Utöver högsta tillåtna totalhöjd tillåts mindre tekniska anläggningar
sticka upp,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f5 Fasad ska i huvudsak utformas i tegel. Sockelvåning får också
utformas med stenfasad,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Balkong mot söder får kraga ut max 30 centimeter från fasad och över allmän platsmark,  4 kap.
16 § 1 st 1 p.

Balkong mot väster får kraga ut max 150 centimeter från fasad,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Balkong mot öster får kraga ut max 150 centimeter från fasad, ska ha en fri höjd på minst 24
meter och får inte kraga ut utanför detaljplanens kvartersmark,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Om inte annat nämns ska balkong ska ha en fri höjd över marken på minst fem meter och får
inte glasas in, med undantag om det sker i liv med fasaden,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation
133.1 Markens höjd över angivet nollplan,  4 kap. 10 §

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Huvudmannaskap
Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats,  4 kap. 7 §

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år,  4 kap. 21 §

Villkor för startbesked
Startbesked får inte ges för grundläggning av byggnad förrän markens lämplighet avseende
föroreningar, på aktuell plats, har avhjälpts till Naturvårdsverkets riktvärden för angiven
markanvändning,  4 kap. 14 § 1 st 1 p.

Strandskydd
Strandskyddet är upphävt,  4 kap. 17 §

Upplysningar
Planavgift debiteras ej vid bygglov.

Utkragande balkonger får finnas till en maximal yta av 22 m2 per våning,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Balkong mot norr får kraga ut max 30 centimeter från fasad, ska ha en fri höjd på minst 24
meter och får inte kraga ut utanför detaljplanens kvartersmark,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Dagvatten ska hanteras inom fastigheten innan det släpps vidare till det kommunala
dagvattennätet.
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Mindre entrétak får kraga ut över prickmark och allmän platsmark, och ska placeras med en fri
höjd av minst 3 meter över allmän platsmark,  4 kap. 16 § 1 st 1 p. Tomtindelningen 1583K-BN446/1940 för Morfeus 7 upphör att gälla inom planområdet, men

gäller fortfarande för den del av fastigheten som ligger utanför planområdet.

Illustration som visar hur bestämmelsen p1 reglerar byggnadens placering. 

Illustration som visar hur byggnadens höjd regleras. Ytorna i grönt är möjliga 
höjder för byggnaden. Ytorna i rött är byggnadshöjder som inte tillåts. För den lägre 
höjden som regleras med e1 tillåts tak sticka upp i en vinkel av 45 grader över den 
satta höjden på +149, då höjden regleras med byggnadshöjd.  
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Balkong mot norr får kraga ut max 30 centimeter från fasad 
och får inte kraga ut utanför detaljplanens kvartersmark.

Balkong får inte glasas in, med undantag om det sker i liv 
med fasaden.

Mindre entrétak får kraga ut över allmän platsmark.

Skydd mot störningar
Bestämmelsen m1 säkerställer att byggnader ska utföras 
vattentätt upp till 133,1 meter över grundkartans nollplan. 
Detta för att skydda byggnaderna från översvämningar.

Bestämmelsen m2 reglerar att utrymning från befintlig 
byggnad på Morfeus 7 ska möjliggöras över planområdet ut 
mot Knalletorget, om inte brandsäkerhetsåtgärder redan har 
vidtagits i befintlig byggnad. Startbesked för den nya exploa-
teringen bör ges endast efter att brandsäkerhetsåtgärder har 
vidtagits på Morfeus 7. 

 Då planområdet är bullerutsatt finns en bestämmelse om 
att gällande riktvärden ska klaras: Området är bullerutsatt. 
Byggnader ska placeras och utformas så att gällande riktvär-
den enligt förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader 
klaras. För de bostäder med uteplats där inte föreskrivna 
riktvärden klaras gäller att bostaden ska ha tillgång till minst 
en skyddad uteplats, gemensam eller privat, där riktvärden för 
uteplats klaras. För de bostäder där riktvärden för trafikbuller 
vid fasad inte klaras gäller att minst hälften av bostadsrum-
men ska vara vända mot en skyddad sida där riktvärden enligt 
förordningen klaras.

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år. 

Villkor för startbesked
Startbesked får inte ges för grundläggning av byggnad förrän 
markens lämplighet avseende föroreningar, på aktuell plats, 
har avhjälpts till Naturvårdsverkets riktvärden för angiven 
markanvändning.

Strandskydd
Strandskyddet är upphävt. 

Upplysningar
Startbesked för den nya exploateringen bör ges endast efter 
att brandsäkerhetsåtgärder har vidtagits på Morfeus 7. 

Planavgift debiteras ej vid bygglov. 

Dagvatten ska hanteras inom fastigheten innan det släpps 
vidare till det kommunala dagvattennätet.

Tomtindelningen 1583K-BN446/1940 för Morfeus 7 upphör 
att gälla inom planområdet, men gäller fortfarande för den 
del av fastigheten som ligger utanför planområdet

10. Övergripande beslut
Vision 2025
Hösten 2012 antogs Borås 2025 av Kommunfullmäktige som 
ett underlag för kommunens visions- och översiktsplanear-
bete. Följande strategier berör exploateringen i detaljplanen:

 » Vi förtätar boendet och strävar efter att tredubbla 
antalet invånare i stadskärnan från 2012 till 2025.

 » Vi utformar socialt hållbara bostäder över generations- 
och kulturgränser med en blandad bebyggelse av 
gammalt och nytt och med olika upplåtelseformer.

 » Vi utvecklar mötesplatser i det offentliga rummet med 
nya parker, grönytor och torg för mänsklig samvaro, 
rekreation, upplevelser och kreativa utbyten. Viskan 
får en framträdande plats och ger möjlighet till både 
aktiviteter och sinnesro.

 » Vi skapar en ren, snygg och trygg stad.

 » Vi verkar för att stadskärnan har en livskraftig bland-
ning av butiker, kontor, restauranger, caféer, lägenheter 
och upplevelser så att staden lever under dygnets flesta 
timmar.

 » Vi gör det lätt för människor att förflytta sig inom 
stadskärnan och till andra delar av staden.

Översiktlig planering
Översiktsplanen (ÖP) för Borås Stad (2018) visar hur Borås 
Stad ska utvecklas för att skapa en attraktiv och hållbar 
kommun. Ett av målområdena i översiktsplanen är ”En tät, 
sammanhållen och blandad bebyggelse”. 

Detaljplanen är förenlig med översiktsplanen och bidrar till 
dess målbild bland annat genom att ta avstamp i de övergri-
pande strategierna

 » Styrkan kommer inifrån

 » Koncentrerat och sammanbundet

 » Tätt och mixat

 » Mer mötesplatser och målpunkter

 » Bygg för mer buss, cykel och gång
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Översiktsplanen beskriver också hur hänsyn ska tas till 
värdefulla kulturmiljöer i kommunen. Enligt ÖPn ska 
Kulturmiljöprogrammet vara en utgångspunkt för kunska-
pen om och hänsynstagandet till kommunens kulturmiljöer. 
Hänsyn ska tas till lokal tradition samt stads- och landskaps-
bild vid placering och utformning av ny bebyggelse och 
anläggningar 

Utbyggnadsstrategi - Mer stad längs Viskan
Borås växer snabbt och utvecklingstrycket är särskilt stort i 
staden. Kommunens befolkning förväntas växa med cirka 
30 000 nya invånare till år 2035. För att möta efterfrågan 
och samtidigt möjliggöra en hållbar stadsutveckling med en 
levande och växande stadskärna behöver bostadsbyggandet 
koncentreras i attraktiva lägen, till exempel stadskärnan, 
Gässlösa och Knalleland. Här och längs de urbana stråken 
ska 7000-8000 nya bostäder möjliggöras fram till 2035, där 
Stadskärnan blir navet i utvecklingen.  

Kulturmiljöprogram
I Kulturmiljöprogrammet från 2000 så finns det ett avsnitt 
om den äldre rutnätsstaden. Här står det att gatu- och 
kvartersstrukturen med platsbildningar till stora delar har 
kvar den form som den fick efter 1827, men att bebyg-
gelsen är mycket splittrad och att denna stadsbild har blivit 
karaktäristisk för staden efter de stora omdaningarna från 
främst 1930-tal och framåt. Trähusen utmed Stora Brogatan, 
i kvarteren Morfeus och Minerva är idag de enda miljöer i 
staden tillsammans med handelsgårdarna vid Södra torget, 
som kan ge en bild av hur den förindustriella staden gestalta-
des och upplevdes. 

Trähusen i kvarteret Morfeus anses ha ett tillräckligt starkt 
skydd i gällande detaljplan från 1987. 

Miljömål
Det nationella miljömålet god bebyggd miljö efterlevs på 
flera punkter, bland annat genom att:

 » en långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur har utvecklats 
både vid nylokalisering av byggnader, anläggningar 
och verksamheter och vid användning, förvaltning 
och omvandling av befintlig bebyggelse samtidigt som 
byggnader är hållbart utformade.

 » kollektivtrafiksystem är miljöanpassade, energieffektiva 
och tillgängliga och det finns attraktiva, säkra och 
effektiva gång- och cykelvägar.

 » människor inte utsätts för skadliga luftföroreningar, 
kemiska ämnen, ljudnivåer och radonhalter eller andra 
oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker.

Inom målet god bebyggd miljö ingår också en precisering 
kring kulturvärden i bebyggd miljö som lyder: ”Det kultu-
rella, historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla 
byggnader och bebyggelsemiljöer samt platser och landskap 
bevaras, används och utvecklas.” Den nya bebyggelsen 
innebär inte att någon bevarandevärd byggnad rivs, och de 
äldre byggnaderna på Morfeus 2 och 4 är redan skyddade i 
gällande detaljplan. Höjden på den nya bebyggelsen kommer 
att bryta kraftigt mot höjderna i den historiska kvartersstaden 
vilket påverkar stadsbilden. Placeringen i utkanten av kvar-
tersstaden i närhet till andra högre befintliga och planerade 
byggnader gör dock att höjden på den nya byggnaden anses 
vara acceptabel. 

Detaljplanen bidrar även till det nationella miljömålet 
Grundvatten av god kvalitet då marken kommer att saneras i 
och med planen.

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

Behovsbedömning 
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har 
gjorts. 

Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvens-
beskrivning, MKB, inte erfordras då den sammantagna 
miljöpåverkan inte är så pass stor. Påverkan blir främst på 
stadsbilden. Vissa miljöfaktorer påverkas positivt (mark-
föroreningar, hushållning av mark,) medan vissa påverkas 
negativt (sol- och vindförhållanden).

12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning kvartersmark
Respektive fastighetsägare ansvarar för åtgärder inom sin 
egen fastighet såsom grundläggning för planerad byggnation, 
marksanering med mera. 

Kommunen ansvarar för att pollare och parkbänkar inom 
fastigheten Morfeus 7 flyttas från fastigheten.

Ansvarsfördelning allmänna platser 
För allmän plats gäller kommunalt huvudmannaskap. 
Kommunen ansvarar för utförande av allmänna anlägg-
ningar på allmän plats samt för framtida drift och underhåll 
av dessa platser (gata och torg) inom planområdet.
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Ansvarsfördelning allmänna tekniska   
anläggningar
Borås Energi och Miljö AB ansvarar för eventuell utbyggnad 
samt framtida drift och underhåll av allmänna anläggningar 
avseende vatten, spillvatten, dagvatten, fjärrvärme samt 
avfallshantering. 

Borås Elnät AB ansvarar för eventuell utbyggnad samt 
framtida drift och underhåll av allmänna anläggningar för 
el- och fiberförsörjning. Borås Elnät ansvarar för att befintlig 
transformatorstation avvecklas och ersätts med en ny inom 
den yta som reserveras på plankartan (E1).

Inom byggrätten ligger allmänna ledningar som kommer 
behöva flyttas. Borås Energi och Miljö AB ansvarar för att 
ledningar för vatten, avlopp, fjärrvärme och fjärrkyla flyttas 
efter överenskommelse med fastighetsägaren. På motsvarande 
sätt ansvarar Borås Elnät AB för elledningar och Skanova för 
teleledningar.

Avtal
I samband med att detaljplanearbetet påbörjades tecknades 
ett plankostnadsavtal mellan Borås Stads Samhällsbygg-
nadsförvaltning och exploatören som bland annat reglerar 
finansiering av detaljplanearbetet.

Innan detaljplanen antas ska ett exploateringsavtal tecknas 
mellan Borås Stad och exploatören. Åtgärder som bedöms bli 
aktuella att reglera i exploateringsavtalet är bland annat:

 » Exploatörens bidrag till åtgärder i det övergripande 
trafiknätet.

 » Ombyggnation av Knalletorget och delar av Lilla 
Brogatan

 » Överlåtelse av allmän platsmark.

 » Rättigheter för balkonger och entrétak att kraga ut 
inom allmän plats.

 » Rättighet för byggnadens grundläggningskonstruktion 
att delvis utföras under allmän platsmark.

Vid bygglovsprövning ska fastighetsägare redovisa hur man 
avser att uppfylla kommunens krav på antal parkeringsplatser 
enligt gällande parkeringsregler. Kan inte platserna tillgo-
doses inom den egna fastigheten eller på annan närliggande 
fastighet genom långsiktigt avtal, kan parkeringsbehovet 
tillgodoses genom att fastighetsägaren tecknar ett parkerings-
köpsavtal med kommunen. Behovet av antalet parkeringsplat-
ser som behöver friköpas bedöms vid bygglovsprövningen. 

Marken (E-området) där en transformatorstation ska placeras 
kan upplåtas av kommunen till Borås Elnät AB genom 
arrende.

Fastighetsrättsliga frågor
Totalt 4 fastigheter ligger helt eller delvis inom planområdet; 
Innerstaden 1:1 som ägs av kommunen samt Morfeus 2, 5 
och 7 som ägs av privata bolag. 

Det ytor som utgör kvartersmark kan komma att utgöra en 
eller flera fastigheter. Lämpligen kommer Morfeus 2, 5 och 
7 att ombildas så att all kvartersmark inom planområdet 
utgör fastigheten Morfeus 5. Ombildningen bedöms kunna 
genomföras genom fastighetsreglering.

Detaljplanens genomförande kommer innebära följande 
konsekvenser för de fastigheter som är direkt berörda:

Innerstaden 1:1 
- Tillförs mark från Morfeus 7 som i detaljplanen är   
 utlagd som allmän plats TORG. 

- Upplåter eller avstår mark för Transformatorstation   
 (E1).

Morfeus 2 
- Avstår mark till Morfeus 5 som i detaljplanen är   
 utlagd som kvartersmark.

Morfeus 5 
- Tillförs mark från Morfeus 2 och 7 som i    
 detaljplanen är utlagd som kvartersmark.

Lilla Brogatan

Stora Brogatan

H
allbergsgatan

Knalletorget

Västerbron

5

4

2

7

Morfeus

Innerstaden
 1:1

Illustration som visar förändrade fastighetsgränser i och med genomförandet av 
detaljplanen. Gröna gränser är nya, röda gränser är gränser som försvinner och den 
lila ytan är omfattningen av fastigheten Morfeus 5 efter planens genomförande. 
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Morfeus 7 
- Avstår mark till Morfeus 5 som i detaljplanen är   
 utlagd som kvartersmark.

- Avstår mark till Innerstaden 1:1 som i detaljplanen   
 är utlagd som allmän plats TORG.

För fastigheten Morfeus 7 gäller bestämmelse om tomtindel-
ning från 1940. Detaljplanen medför att tomtindelningen 
upphör att gälla inom planområdet. Tomtindelningen bör 
dock upphävas i sin helhet. En parallell process att upphäva 
tomtindelningen i sin helhet pågår.

Möjligheten att genomföra föreslagen fastighetsbildning 
prövas av Lantmäterimyndigheten genom förrättning.

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

De trafikåtgärder i anslutning till Brodalsmotet som beskrivs 
under rubrik 3 (Gator och trafik – Övergripande trafikfrågor) 
medför stora kostnader. Åtgärderna ska delvis finansieras av 
kommunen och delvis finansieras genom medfinansiering 
från de exploateringar som sker inom ett geografiskt avgrän-
sat område kring Brodalsmotet. Kvarteret Morfeus ligger 
inom det avgränsade området, varpå exploatören kommer att 
bidra till medfinansieringen.

Kostnaderna för de åtgärder som föreslås ske på allmän plats 
och i angränsning till planområdet (Knalletorget och Lilla 
Brogatan) ska delas mellan exploatören och kommunen.

Exploatörens ekonomiska bidrag till åtgärder på allmän 
plats inom planområdet samt åtgärder i trafiknätet utanför 
planområdet regleras i exploateringsavtalet. 

Exploatören svarar för samtliga kostnader för framtagande 
av planhandlingar, fastighetsbildningskostnader samt kost-
nader för åtgärder som krävs för att genomföra byggnationen 
inom kvartersmark, inklusive flytt av allmänna ledningar.

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

Borås Elnät AB får kostnader för att ersätta befintlig trans-
formatorstation med en ny.

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

Tomtindelning
Tomtindelning 1583K-BN446/1940 fastställd den 15 juni 
1940 upphävs för fastigheten Morfeus 7.

Handläggning
Planen avses antas Kommunfullmäktige.

Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande.

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

Planunderlag
Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » Bullerutredning (Akustikforum, 2019-10-24). 

 » Trafikutredning Brodal (Sweco, 2021-02-02)

 » Geoteknisk utredning (WSP, 2020-09-11).

 » Miljöteknisk markundersökning (WSP, 2019-11-26).

 » Kompletterande miljöteknisk markundersökning (WSP 
2020-10-12)

 » Vindstudie (Klimator 2019-11-14)

 » Mobilitets- och parkeringsutredning (Koucky & 
Partners 2019-12-13)

 » Solstudie (Borås Stad 2020-03-11)

 » Vibrationsutredning (FTK AB 2020-11-13)

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

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Jonatan Westlin 
Plan- och bygglovschef  planarkitekt 

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

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

vad en detaljplan är och de olika stegen i detaljplaneprocessen.

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Detaljplanens innehåll
En detaljplan innehåller två delar:

Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.

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

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

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

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

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

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

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

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

Om du inte är nöjd med Mark- och miljödomstolens beslut 
kan det också överklagas – till Mark- och 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.

https://www.boras.se/anslagstavlan
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Yttrande över detaljplan Gässlösa, Gässlösa 5:15, 

Borås Stad, granskning 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden tillstyrker detaljplanen för Gässlösa, Gässlösa 5:15.    

Ärendet i sin helhet 

Detaljplanen möjliggör bygge av lokaler för skolverksamhet, framför allt en 

grundskola med kapacitet för ca 1 000 elever samt en idrottshall. Planen 

tillstyrktes av Kulturnämnden 2020 och har efter samråd bara genomgått 

smärre ändringar. 

Planen anger uttryckligen att skolbyggnaden ska hålla hög arkitektonisk kvalitet, 

vilket är positivt eftersom en stor offentlig byggnad som denna sannolikt 

kommer spela en viktig roll i helhetsupplevelsen av den nya stadsdelen. Som 

konstateras i planbeskrivningen befinner sig projekteringen av skolan dock 

fortfarande i en tidig fas. 

Detaljplanen är en del i Borås Stads omvandling av hela Gässlösaområdet, från 

industriområde till funktionsblandad stadsdel med bostäder, handel och service. 

Skolbygget är således väl förankrat i ett vidare samhällsbyggnadsperspektiv för 

Borås Stad. Skolan kommer dessutom att ligga i anslutning till Borås planerade 

”superpark” som ska sträcka sig från Gässlösa i söder och vidare norrut genom 

staden. 

Planområdets bebyggelse utgjordes fram till förra året av Borås före detta 

reningsverk. Vid samråd av föreliggande detaljplan framförde Kulturnämnden 

att en industriantikvarisk dokumentation av platsen hade varit motiverad, 

exempelvis genom fotografering av exteriörer och valda interiörer, studier av 

ritningar med mera. Visserligen hann stadsantikvarien fotografera vissa 

exteriörer (när rivning dock redan hade påbörjats i delar av området), men det 

kan argumenteras för att mer än så borde ha gjorts. 

 

Beslutsunderlag 

1. Planbeskrivning 

 
Samverkan  
FSG 2021-05-11. 



Borås Stad 
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Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se  
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Denna bilaga innehåller samrådsredogörelsen för detaljplan 
Gässlösa, Gässlösa 5:15 med flera (ny skola) där samtliga 
inkomna yttranden presenteras i sin helhet. Inledningsvis 
presenteras en sammanfattning av de inkomna yttrandena 
samt de revideringar som har gjorts i detaljplanen. Slutligen 
presenteras samtliga inkomna yttranden med tillhörande svar.
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Samrådsredogörelse
Bilaga till detaljplan för Gässlösa, Gässlösa 5:15, Borås Stad, upprättad den 22 april 2021.

1. Sammanfattning 4

Ändringar i planförslaget 5

2. Yttranden från remisspart 5

S1 Kommunstyrelsen 5

S2 Länsstyrelsen 6

S3 Trafikverket  9

S4 Tekniska nämnden 9

S5 Miljö- och konsumentnämnden 9

S6 Borås Energi och Miljö 10

S7 Borås Elnät 10

S8 Lantmäterimyndigheten 10

S9 Förskolenämnden  10

S10 Kulturnämnden 10

S11 Räddningstjänsten 11

S12 Fritids- och folkhälsonämnden  11

S13 Lokalförsörjningsnämnden  11

S14 Västtrafik  11

S15 Grundskolenämnden   12

3. Synpunkter från övriga 13

S16 Boende på Kristineberg 13

1. Sammanfattning
Samråd enligt (gamla) PBL 5:20/(nya lagen) PBL 5:11 avse-
ende planförslag upprättat den 22 oktober 2020 har ägt rum 
under tiden 2 november 2020 – 30 november 2020 och har 
annonserats på Borås Stads facebooksida. Berörda markägare 
har underrättats med brev till granskningen. Under samråds-
tiden har detaljplanen varit anslagen i Stadshuset. Handling-
arna har även varit tillgängliga på kommunens hemsida.

15 remissinstanser, inga sakägare och 1 övrig har skickat in 
yttranden under samrådstiden. 

Sammanfattning av remissparters 
yttranden
Detaljplanens remissparter har haft synpunkter på ett antal 
punkter. 

 » En dagvattenutredning som inkluderar skyfall bör tas 
fram. Dessutom ett resonemang gällande översvämning 
från Viskan. Detta har tillgodosetts.

 » En utredning av slamdeponin bör tas fram. Detta har 
tillgodosetts.

 » Detaljplanen bör möjliggöra en transformatorstation. 
Detta har tillgodosetts.

 » Ett utvecklat resonemang kring upphävande av strand-
skydd. Detta har tillgodosetts. 

 » En avgränsning av kvartersmarken, och införande av 
användningen NATUR. Detta har tillgodosetts.

 » En beskrivning av verksamheterna inom stadsdelen 
Gässlösa. Detta har tillgodosetts.

 » En utökad beskrivning av de geotekniska förutsättning-
arna. Detta har tillgodosetts.

 » Att reglering av startsbesked för LNG-cistern plockas 
bort från plankartan, och regleras genom ett avtal. 
Detta har tillgodosetts.

 » Vidare undersökningar av markmiljö. Detta har tillgo-
dosetts i dialog med Länsstyrelsen.

 » Att Slakthusgatan bör planläggas som GATA. Detta har 
tillgodosetts.
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Ändringar i planförslaget
Yttrandena har lett till att detaljplanen har reviderats på några 
punkter. Planens innehåll vad avser markanvändning och 
principer är i allt väsentligt bibehållet.

 » I planområdets södra delar har användningen ändrats 
från kvartersmark till NATUR. 

 » Kvartersmarken har utökats mot Slakthusgatan.

 » Utfartsförbud mot Slakthusgatan har justerats. 

 » Användningen GATA har förlängts längs med Slakt-
husgatan.

 » Villkor för startsbesked gällande LNG-cistern plockas 
har plockats bort från plankartan.

 » En dagvattenutredning har framställts. Plankartan 
har kompletterats med planbestämmelser om dike och 
regnbäddar. 

 » PM gällande Slamdeponin tas fram i dagarna. Bedöm-
ningen är att det inte påverkar användningen skola. 
Kommer att redogöras under granskningen.

 » Avsnittet om geoteknik i planbeskrivningen har 
kompletterats. 

 » Planbestämmelse Skola har kompletterats i syfte att 
tillåta transformatorstation inom viss del av kvarters-
marken. 

 » Höjdsättningen på plankartan har ändrats från 13 meter 
(byggnadshöjd) till 18 meter (totalhöjd). Utöver den 
tillåtna totalhöjden får mindre tekniska anläggningar 
sticka upp. 

Handläggning
Lokalförsörjningsnämnden har fått i uppdrag att påbörja 
förstudier för att se möjligheterna att etablera en skola F-6 
för cirka 800 elever på fastigheten Gässlösa 5:15. 

Grundskolenämnden beslutade 2019-02-26 att godkänna 
lokaliseringen av en ny skola på Gässlösa.

Lokalförsörjningsnämnden föreslog 2019-03-19 Samhälls-
byggnadsnämnden att upprätta detaljplan för Gässlösa 5:15 
som möjliggör byggnation av en ny grundskola för årskurs 
F-6 med fyra paralleller.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-04-24 i beslut 
§ 127 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-03-26 i beslut § 
86 att godkänna informationen och lägga den till handlin-
garna.

2. Yttranden från remisspart
S1 Kommunstyrelsen
Innan detaljplanen antas så behöver man säkerställa att 
marken är lämplig för känslig användning som skola innebär 
och att de föroreningar som hittats i planområdet och i dess 
närhet har utretts och åtgärdats.

Gränsen mellan natur, allmän plats och skoltomt behöver 
studeras. Området har naturvärden som ska bevaras samti-
digt som man behöver säkerställa att skoltomten är tillräck-
ligt stor, solig, tillgänglig och att branten är säker för lek.

Det bör finnas stråk för gående från planområdet upp till 
Gässlösa elljusspår och idrottsplats.

Slakthusgatan bör planläggas som allmän plats, gata inklusive 
vändplan.

En ny busshållplats närmare skolan, bör uppföras på 
Mårtensgatan.

Kommentar
Synpunkterna tillgodoses delvis. Markmiljön säkerställs 
genom villkor för startbesked på plankartan. Startbesked för 
grundläggning av byggnad får inte ges förrän markförore-
ningar har avhjälpts till nivåer som medger känslig/mindre 
känslig markanvändning. Nordväst om planområdet på 
fastigheten Hässlagärdet 2 och 5 har en saneringsanmälan 
§28 skickats till Länsstyrelsen. Efterbehandlingen är förenat 
med känslig markanvändning. 

Planområdets södra delar är utpekade i Grönområdesplanen 
och klassificeras som klass II. Användningen i planområdets 
södra delar var i samrådshandlingarna Skola (S). Använd-
ningen har ändrats till NATUR, detta säkerställer i sin tur 
att de befintliga naturvärdena bevaras. Användningsområdet 
NATUR är synnerligen kuperat, och är därmed inte avsett 
för lek.

Vid ställen det är möjligt för barnen att ta sig upp i området 
är det lämpligt med staket på kvartersmarken, detta kan dock 
inte regleras i detaljplanen utan synpunkten förs vidare till 
Lokalförsörjningsförvaltningen.
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genomföra dem. Ett väl genomarbetat planprogram medför 
att det blir lättare att klargöra förutsättningarna för när och 
hur området kan omvandlas.

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§

Förorenad mark      
Länsstyrelsen ställer sig frågande till om idén att anlägga en 
förskola och grundskola i anslutning till ett industriområde 
med hänsyn till miljömålet god bebyggd miljö. Länsstyrelsen 
ser en risk med påverkan från befintlig industri samt de 
många konstaterade och potentiellt förorenade områdena i 
planområdets närhet. Det kan inte uteslutas att människor, 
och då framför allt barn, kommer att vistas mycket i närom-
rådet och det är därför viktigt att närmiljön inte utgör en 
oacceptabel risk för människors hälsa och säkerhet. Därför 
avråder länsstyrelsen från att anta planen före att industrierna 
är avvecklade och markföroreningar utredda och åtgärdade.

Inom planområdet har Gässlösa avloppsreningsverk bedrivits 
från 1930-talet. En miljöteknisk markundersökning har 
utförts inför att reningsverket ska rivas. Inom planområdet 
fanns den gamla delen av reningsverket och föroreningar har 
konstaterats av bland annat kvicksilver och bly. Konsulten 
(Hifab 2018) rekommenderar att den påträffade mycket höga 
halten av bly i närheten av gasverket avgränsas. Länsstyrelsen 
håller med i denna bedömning.

Vid tiden för den miljötekniska markundersökningen var inte 
intentionerna med området kända och någon bedömning 
utifrån att det på området ska byggas en förskola och grund-
skola var inte känt. Till granskningsskedet behöver det därför 
utföras en kompletterande miljöteknisk markundersökning i 
syfte att avgränsa påträffade föroreningar. Utifrån resultatet 
ska sedan en riskbedömning utföras utifrån den planerade 
markanvändningen. Vidare behöver det i planbeskrivningen 
beskrivas vilka åtgärder som måste vidtas för att kunna 
medge planerad markanvändning. Att åtgärder vidtas ska 
säkerställas med en planbestämmelse. Alla steg i processen 
ska stämmas av med miljökontoret i Borås som är tillsyns-
myndighet.

I planområdets direkta närhet finns ytterligare konstaterat 
förorenade områden och potentiellt förorenade områden. I 
den miljötekniska markundersökningen (Hifab 2018) har de 
nya delarna av Gässlösa avloppsreningsverk undersökts och 
tidigare har även deponerat slam från avloppsreningsverket 
påträffats vid Viskan. Det finns osäkerheter i de utredningar 
som gjorts då det finns misstanke om ytterligare slamde-
ponier i området samt att en handelsträdgård har funnits 
direkt väster om Gässlösavägen från planområdet. Eventuella 
föroreningar från den har inte undersökts.

Enligt Plan- och bygglagen (PBL) går det inte att reglera och 
säkerställa kollektivtrafik i en detaljplan.

Användningen GATA har förlängts längs med Slakthusgatan.

S2 Länsstyrelsen
Länsstyrelsens samlade bedömning

Med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och 
nu kända förhållanden bedömer Länsstyrelsen att frågor 
som berör strandskydd, miljökvalitetsnormer för vatten, 
förorenad mark, och risken för olyckor, översvämning och 
erosion behöver lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet 
med vad som anges nedan. Om ovanstående frågor inte löses 
på ett tillfredsställande sätt kan ett antagande av detaljplanen 
komma att prövas av Länsstyrelsen.

Motiv för bedömningen

Länsstyrelsen befarar inte att:

 » Riksintressen kommer att skadas påtagligt. 

 » Mellankommunal samordning blir olämplig. 

Länsstyrelsen finner det däremot inte säkerställer att:

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

 » Miljökvalitetsnormer för vatten kommer att följas. 

 » Bebyggelsen blir lämplig för människors hälsa och 
säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller 
erosion (buller, strålning, risk för olyckor, översväm-
ning, erosion). 

Länsstyrelsen ser Borås stads arbete med att förverkliga 
visionen om ”staden vid Viskan” där halvcentrala tidigare 
verksamhetsområden omvandlas till stadsbebyggelse som 
lovvärd. Visionen innebär dock ett antal utmaningar, främst 
gällande förekomsten av förorenad mark, som behöver lösas 
för att möjliggöra en utveckling av Gässlösa-området.

Länsstyrelsen ställer sig frågande till om en etappvis 
utbyggnad av området (där en skola i områdets mitt är tänkt 
att utgöra första etapp enligt rubricerat planförslag) är en 
lämplig eller realistisk väg att gå. En mer lämplig metod för 
att utreda området som framtida blandstadsområde är enligt 
länsstyrelsen att ta fram ett planprogram eller en fördjupad 
översiktsplan där de plantekniska och ekonomiska förutsätt-
ningarna klarläggs. När tidigare industrimark ska omvandlas 
till bostäder, kontor mm. finns det alltid en stor risk att 
man, utifrån de tidiga visionerna, överskattar förmågan att 
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Vidare framgår det inte av planhandlingarna vilka övriga 
industrier som finns eller som har funnits i planområdets 
närhet. Länsstyrelsen bedömer att det är olämpligt att 
anlägga en förskola och skola i ett område där det bedrivits 
industriverksamhet under lång tid innan markföroreningar 
har åtgärdats i närområdet av förskolan och grundskolan.

Det har även identifierats en slamdeponi uppe i skogsom-
rådet sydväst om planområdet. I planbeskrivningen anges 
att denna deponi håller på att undersökas och eventuella 
åtgärder kommer att presenteras i granskningshandlingarna. 
Textilindustrierna i Borås har tidigare använt PFAS och 
PFOS i sina processer. Detta har då nått reningsverket och 
det är därför troligt att slam från reningsverket innehåller 
dessa föroreningar. Vid undersökning av deponerat slam 
från Gässlösa reningsverk är det därför relevant att inkludera 
provtagning av dessa föroreningar. Länsstyrelsen ser plan-
områdets närhet till denna deponi som ett stort problem. 
Skogsområdet är ett friluftsområde som bjuder in till vistelse. 
Det är högst troligt att barn och elever kommer att röra sig i 
skogsområdet och i närheten av deponin. För att inte riskera 
människors hälsa bedömer länsstyrelsen att deponin måste 
utredas och åtgärdas innan planen kan antas.

Planområdet ligger i direkt anslutning till ett skogsområde 
som också ingår i planområdet.

I flertalet markundersökningar i orörda naturområden i 
bland annat Göteborg visat sig att översta jordlagret innehål-
ler halter av föroreningar, framför allt bly och PAH, över 
Naturvårdsverkets generella riktvärde för känslig markan-
vändning och att källan till de förhöjda halterna kommer 
från diffust nedfall (Kartläggning av främst bly och PAH i 
ytjord inom Göteborgs kommun, Sweco 2019).

I aktuell detaljplan planeras det för en förskola och en grund-
skola intill ett skogsområde som är tänkt att utgöra en del av 
den pedagogiska miljön. I stadsnära skogar kan människor 
exponeras för markföroreningar på olika sätt såsom intag 
av jord, hudkontakt och inandning av damm. Oralt intag av 
jord kan ske avsiktligt och oavsiktligt. Små barn kan ha en 
ökad benägenhet att stoppa jord och andra saker i munnen. 
Om kommunen planerar att behålla naturmarken innanför 
förskolegården bedömer länsstyrelsen att det finns en risk 
att dessa områden innehåller förhöjda halter av föroreningar 
från diffust nedfall som kan påverka människor negativt.

Länsstyrelsen bedömer därför att om det ska behållas natur-
liga områden inom förskolegården ska det till gransknings-
skedet utföras en översiktlig miljöteknisk markundersökning 
där syftet är att undersöka om det finns förhöjda halter av 
föroreningar till följd av diffust nedfall i dessa områden. Då 
det är föroreningar till följd av diffust nedfall som ska under-
sökas ska undersökningarna koncentreras till det översta 

markskiktet. Påträffas föroreningar ska dessa avgränsas och 
en riskbedömning över påträffade föroreningar i förhållande 
till planerad markanvändning tas fram. Utifrån resultatet i 
riskbedömningen ska förslag till åtgärder beskrivas. Alla steg 
i processen bör stämmas av med miljöförvaltningen som är 
tillsynsmyndighet.

Om det påträffas föroreningar som behöver åtgärdas ska 
lämplig planbestämmelse införas på plankartan som säker-
ställer att åtgärderna utförs.

Miljökvalitetsnormer för vatten   
Kommunen har uppgett att omhändertagande av dagvatten 
ska ske lokalt och att planen inte innebär någon ökning 
av flöden utifrån nuvarande förhållanden. Det finns ingen 
dagvattenutredning och det saknas i övrigt underlag om 
nuvarande flöden från området och dagvattnets innehåll. 
Därmed går det inte att bedöma vilken påverkan dagvattnet 
kommer ha på Viskans MKN samt spridning av förore-
ningar.

Kommunen behöver komplettera med beskrivning av 
nuvarande hantering av dagvattnet, samt förslag på möjlig 
utformning för hantering av båda flöden och innehåll. 
Viskan ligger så pass nära planområdet samt tidigare förore-
nat område, att eventuell rening kan behövas.

Skyfall       
Extrem nederbörd/skyfall är något som kan orsaka problem 
redan idag och som förväntas bli vanligare och intensivare i 
framtiden. Konsekvenserna av ett skyfall, minst ett klimatan-
passat 100-årsregn, behöver utredas och beskrivas i planen. 
Vidare måste framkomligheten till och från planområdet 
i händelse av översvämning beaktas. Eventuella skyddsåt-
gärder behöver beskrivas och säkerställas. Mer information 
finns i ”Rekommendationer för hantering av översvämning 
till följd av skyfall” (Fakta 2018:5), utgiven av länsstyrelserna 
i Stockholm och Västra Götaland.

Farlig verksamhet      
Planområdet ligger i ett industriområde som ska omvandlas. 
I planbeskrivningen nämns en LNG-cistern som ska flyttas 
innan startbesked för grundläggning får ges. Det behöver 
framgå hur långt från planområdet cisternen ska flyttas. Det 
behöver också säkerställas att LNG-cisternen med sin nya 
placering inte påverkar någon verksamhet negativt. Läns-
styrelsen vill understryka att en planbestämmelse inte kan 
villkora att en åtgärd utförs utanför området innan bygglov 
ges. Åtgärden måste vara genomförd innan planen antas.

Länsstyrelsen saknar en beskrivning av vilka verksamheter 
som bedrivs i planområdets närhet och vilken påverkan 
de eventuellt har på planområdet i form av till exempel 
luft, buller och transporter och har därmed inte kunnat ta 
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ställning till om detta utgör en oacceptabel risk. Till gransk-
ningsskedet måste en sådan beskrivning tas fram. Om det 
krävs utredningar för att bedöma påverkan ska dessa utföras. 
Lämpligheten med en förskola och grundskola i närheten av 
industriell verksamhet ska beskrivas och motiveras.

Geoteknik      
Enligt planbeskrivningen, med hänvisning till geologiska 
kartor, består marken av urberg (södra delen) och isälvs-
sediment (norra delen). Baserat på de översiktliga geologiska 
kartorna och Borås Energi Miljö AB:s utlåtande bedömer 
kommunen att marken inom planområdet har god bärighet, 
och att sättningsförhållandena är fördelaktiga. Länsstyrelsen 
vill gärna ta del av dessa geotekniska kartor samt utlåtande 
från Borås Energi Miljö. Eftersom planområdet ligger relativt 
nära Viskan och området varit bebyggt med andra typer av 
anordningar anser länsstyrelsen att det är av vikt att markens-
byggbarhet bedöms av en geotekniskt sakkunnig.

Strandskydd      
Av plankartan framgår att ett område upp till 100 meter 
från viskan omfattas av strandskydd och avses bli upphävt i 
med antagandet av denna plan. Ett grönområde har tidigare 
funnits utanför grindarna till det tidigare reningsverket. 
Varken området för grönområdet eller vägen är ianspråktaget 
enligt 7 kap 18 c § miljöbalken. Länsstyrelsen anser därför 
med stöd av denna lag att strandskyddets värden kvarstår 
även om området i stort är exploaterat sedan tidigare. 
Kommunen behöver därför förtydliga vilka särskilda skäl de 
har för att upphäva strandskyddet.

Råd enligt PBL och MB    
Buller       
Länsstyrelsen bedömer att det finns förutsättningar för att 
klara riktvärdena för buller. Byggnadernas placering och 
ljudklassning av fönstren kan behöva anpassas så att ljudni-
vån inomhus klarar Folkhälsomyndighetens allmänna råd om 
buller inomhus, FoHMFS 2014:13.

Översvämning      
I planbeskrivningen finns en bild där 200-årsflödet är redovi-
sat. Planområdet ligger utanför detta översvämningsområde. 
Skola ska normalt placeras i zon 1 utifrån länsstyrelsernas 
publikation ”Stigande vatten”. Zon 1 innebär en nivå som 
ligger över högsta beräknade flöde (HBF). Kommunen bör 
redovisa konsekvenserna för planområdet vid HBF och om 
det krävs några åtgärder utifrån detta. Baserat på MSB:s 
översvämningskartering för Viskan ser det ut att kunna bli 
viss påverkan på planområdet:

Kommunen skriver att MSB:s kartering ger högre vattennivå 
än en tidigare genomförd kartering. Länsstyrelsen ställer sig 
positiv till att kommunen vill utreda närmare vad skillnaden 
beror på för att landa i vilken skyddsnivå som ska användas. 

För att kunna förstå vad skillnaderna skulle kunna bero på 
behöver Länsstyrelsen tillgång till underlaget för den andra 
karteringen som kommunen hänvisar till.

Förhållande till översiktsplan    
Detaljplanen bedöms av Borås stad vara i enlighet med 
översiktsplanen. Länsstyrelsen gör ingen annan bedömning.

Trafik       
Borås stad har fört diskussioner med Trafikverkets projekt-
grupp som arbetar med lokaliseringsutredningen för en ny 
järnväg Göteborg – Borås. Bedömningen från Trafikverket 
är att detaljplanen inte inverkar på förutsättningarna för 
projektet.

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

Detta yttrande har planhandläggare Andreas Karlberg 
beslutat och planhandläggare Olof Franzén föredragit. I den 
slutliga handläggningen har även representanter från Natur-
avdelningen, Miljöskyddsavdelningen, enheten för samhälls-
skydd och beredskap samt Vattenavdelningen deltagit.

Kommentar      
Synpunkterna tillgodoses. 
Förorenad mark      
Efter samrådet har dialog först med Länsstyrelsen gällande 
provtagning av diffust nedfall, och den enade bedömningen 
är att vidare utredningar inte krävs. Som grund för bedöm-
ningen är att den utpekade ytan är otillgänglig och inte 
kommer att nyttjas som skolgård.

För de kringliggande fastigheterna Hässlagärdet 2 och 5, 
och Huvagärdet 1 har en anmälan om efterbehandlingsåt-
gärd inkommit enligt 28 § i förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd 19998:899. Bakgrunden är att 
reningsverket på Gässlösa är avvecklat, och att fastigheterna 
på sikt planeras att omvandlas. Anmälan ligger med som en 
bilaga till planhandlingarna. Efterbehandlingen är förenat 
med känslig markanvändning. 

Slamdeponi       
PM gällande Slamdeponin tas fram i dagarna. Bedömningen 
är att det inte påverkar användningen skola. Kommer att 
redogöras under granskningen.

Skyfall och dagvatten     
Ett dagvattenutredning har tagits fram av Tyréns (2021-04-
20). Se rubrik 4. Teknisk försörjning och underrubriken 
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Dagvatten & skyfall. Utredningen ligger med som en bilaga 
till planhandlingarna. Plankartan har kompletterats med 
planbestämmelser gällande dike och regnbäddar.  

Farlig verksamhet       
Av verksamheterna på Gässlösa bedöms ingen påverka en 
ny detaljplan med användningen skola (S). Se rubrik 8.Stör-
ningar på platsen och underubriken Verksamheter på 
Gässlösa i planbeskrivningen för ett utvecklat resonemang 
om störande verksamheter. 

LNG-cisternen reglerades i samrådshandlingarna med 
formuleringen Startbesked får inte ges för grundläggning av byggnad 
förrän LNG-cistern flyttats under administrativa bestämmelser 
på plankartan. Denna bestämmelse har plockats bort, och 
istället har ett avtal upprättas mellan Borås Stad och Borås 
Energi och Miljö AB kring en avveckling av cisternen. 

Geoteknik 
Ett utlåtande som förtydliggar de geotekniska förutsättning-
arna har tagits fram av Skanska (2021-04-06). Se rubrik 4. 
Teknisk försörjning och underrubriken Geoteknik och 
Radon. Utlåtandet ligger med som en bilaga till planhand-
lingarna.

Strandskydd      
Motiveringen gällande upphävande av strandskyddet har 
justerats. Se rubrik 6.Vatten och underrubriken Strand-
skydd i planbeskrivningen för ett utvecklat resonemang om 
strandskydd.

Översvämning 
Resonemanget gällande översvämning har justerats. Se rubrik 
6.Vatten och underrubriken Översvämning i planbeskriv-
ningen för ett utvecklat resonemang om översvämning.

S3 Trafikverket 
Trafikverket noterar att kommunen varit i kontakt med 
projektet för ny järnväg Göteborg-Borås som inte haft några 
invändningar. Trafikverket har därmed inga synpunkter på 
samrådsförslaget.

Kommentar
Noteras

S4 Tekniska nämnden
Tekniska nämnden vill understryka vikten av att angöring till 
skolområdet görs på ett trafiksäkert sätt inom tomtmarken. 
Nämnden förutsätter kontakt med Tekniska förvaltningen i 
projekterings- och byggskedet för utformning av angöringen 
till området.

I övrigt har Tekniska nämnden inom sitt ansvarsområde 
ingen erinran mot upprättat förslag till detaljplan varför 
nämnden tillstyrker detsamma.

Kommentar
Synpunpkterna tillgodoses. Frågor som berör trafik och 
angöring bearbetas tillsammans med Tekniska förvaltningen. 

S5 Miljö- och konsumentnämnden
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker fortsatt planarbet 
under förutsättningarna att förvaltningens synpunkter 
beaktas. För- och nackdelar med att förslaget genomförs 
redogörs för i förvaltningens skrivelse avseende den ekolo-
giska dimensionen. 

Social och Ekologisk dimension

 » Det finns stort behov av skolor i Borås. 

 » Skyddsåtgärder avseende luft, buller, översvämning 
och markföroreningar kan bli aktuellt för att skapa en 
hälsosam miljö. 

 » Tätare kollektivtrafik kan behövas i närområdet för att 
skapa goda möjligheter för ”hämtning och lämning” 
av yngre barn (F-3) och fortsatt resa mot arbetsplats, 
eller för att lämna syskon på förskola, utan tillgång 
till bil. En åtgärd som också bidrar till en god luft och 
ljudkvalitet. 

Ekonomisk dimension 

 » Utredningar, skyddsåtgärder och saneringar innebär 
en kostnad men att kunna använda en delvis redan 
ianspråktagen mark istället för jungfrulig mark innebär 
en besparing av ekosystemtjänster - vilket också har ett 
ekonomiskt värde. 

 » Tätare turer med kollektivtrafik till denna plats skulle 
behövas. 

Kommentar
Synpunkterna tillgodoses delvis. Skolbyggnaden har förflyt-
tats närmare Gässlösavägen. Ett av syftena med detta är att 
tillskapa mer yta som kan nyttjas som skolgård, och som är 
avskärmad från buller. Bildtexterna gällande buller i planbe-
skrivningen har justerats. 

Trafikverket är tillfrågade gällande projektet Ny järnväg 
Göteborg-Borås (se S3). Att göra en bullerutredning gällande 
Ny järnväg är komplicerat, eftersom det är många parametrar 
som gör att resultatet av en sådan utredning skulle bli 
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tvivelaktigt i nuläget. Parametrar som exempelvis typ av 
tågmodell, hastighet och räls, men också placering, höjdläge 
och turtäthet. 

I området bedöms inte luftföroreningshalten vara hög. 
Topografi och bebyggelse påverkar inte halterna negativt. 
Därmed behöver åtgärder inte vidtas. 

Enligt Plan- och bygglagen (PBL) går det inte att reglera och 
säkerställa kollektivtrafik i en detaljplan.

Resonemanget gällande översvämning har justerats. Se rubrik 
6.Vatten och underrubriken Översvämning i planbeskriv-
ningen för ett utvecklat resonemang om översvämning.

Ett dagvattenutredning har tagits fram av Tyréns (2021-04-
20). Se rubrik 4. Teknisk försörjning och underrubriken 
Dagvatten & skyfall. Utredningen ligger med som en bilaga 
till planhandlingarna. Plankartan har kompletterats med 
planbestämmelser gällande dike och regnbäddar.  

PM gällande Slamdeponin tas fram i dagarna. Bedömningen 
är att det inte påverkar användningen skola. Kommer att 
redogöras under granskningen.

Planområdets södra delar är utpekade i Grönområdesplanen 
och klassificeras som klass II. Användningen i planområdets 
södra delar var i samrådshandlingarna Skola (S). Använd-
ningen har ändrats till NATUR, detta säkerställer i sin tur att 
de befintliga naturvärdena bevaras. 

S6 Borås Energi och Miljö
I första stycket stryks sista meningen: ”Därmed krävs ingen 
dagvattenutredning”. Synpunkt som ej skrivs ut: Borås 
Energi och Miljö AB bedömer tvärtom att en dagvattenut-
redning behövs. Påminnelse om att installera fettavskiljare 
för kök. 

Kommentar 
Synpunkterna tillgodoses. En dagvattenutredning har tagits 
fram (Tyréns, 2021-04-20). Utredningen ligger med som en 
bilaga till detalplanen. Information gällande fettavskiljare har 
vidarebefordrats till exploatören.

S7 Borås Elnät
Elnät       
Inom planområdet måste det finnas möjlighet att placera en 
transformatorstation.

Stadsnät       
Ingen erinran

Kommentar
Synpunkterna tillgodoses. Plankartan har kompletterats med 
möjligheten att placera in en transformatorstation i området 
som inte påverkas av översvämning. 

S8 Lantmäterimyndigheten
Lantmäterimyndigheten har inget att erinra.

Kommentar
Noteras.

S9 Förskolenämnden 
Förskolenämnden tillstyrker detaljplan för Gässlösa, Gässlösa 
5:15, Borås Stad och översänder svaret till Samhällsbyggnads-
nämnden.

Kristinegårdens förskola, Lärkans förskola, Moldeparkens 
förskola och Silverpoppelns förskola ligger i en cirkel runt 
planområdet. Dessa förskolor bedöms inte vara tillräckliga 
för att kunna tillgodose behovet av förskoleplatser på Gäss-
lösa när en större byggnation av bostäder äger rum. Det är 
av stor vikt att en ny förskola finns på plats innan bostäderna 
står klara.

Förskolenämnden poängterar att barnperspektivet ska 
beaktas från början när gator, torg, trottoarer och cykelvägar 
planeras.

Kommentar
Synpunkterna noteras. 

S10 Kulturnämnden
Bygget av skola är således väl förankrat i ett vidare samhälls-
planeringsperspektiv för Borås Stad. Som konstateras i 
planbeskrivningen befinner sig projekteringen av skolan 
fortfarande i en tidig fas. Plankartan reglerar en största 
tillåten byggnadsarea på 8 000 kvm och högsta byggnadshöjd 
på 13 meter. Planen anger uttryckligen att skolbyggnaden ska 
hålla hög arkitektonisk kvalitet, vilket är positivt eftersom en 
stor offentlig byggnad som denna sannolikt kommer spela en 
viktig roll i helhetsupplevelsen av den nya stadsdelen. 

Planområdets befintliga bebyggelse utgjordes fram till 
helt nyligen av stadens före detta reningsverk, vars första 
delar uppfördes för 86 år sedan och sedan varit föremål 
för om- och tillbyggnad. Anläggningarna har nu jämnats 
med marken. Givet reningsverkets ålder och dess roll i 
utvecklingen av infrastrukturen i Borås, saknade dock 
inte anläggningen samhälls- och teknikhistoriska värden. 
Reningsverksbyggnaden i funktionalistisk stil har också haft 
vissa arkitektoniska kvaliteter. Det ligger nära till hands att 
tro att man hade behandlat detta industriområde annorlunda 
ur ett bevarandeperspektiv, om det hade varit en del av den i 
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Borås mer uppvärderade textilindustrin. I sammanhanget är 
det viktigt att minnas att infrastruktur och ”kringindustri” 
också var helt nödvändig för att möjliggöra Borås roll som 
Sveriges textilindustriella centrum.

Kulturnämnden vill därför poängtera att de eventuella 
kulturhistoriska värden som platsen och dess bebyggelse har 
besuttit, tydligare hade kunnat värderas och framhållas i 
beredningsarbetet med föreliggande detaljplan. Anläggning-
en borde ha blivit föremål för en adekvat industriantikvarisk 
dokumentation innan rivning påbörjades, exempelvis genom 
fotografering av exteriörer och valda interiörer, studier 
av ritningar, med mera. En sådan undersökning skulle 
Kulturnämnden ha framhållit behovet av, om vi hade blivit 
remitterade rivningslovsärendet.

Kommentar
Synpunkterna tillgodoses delvis. Inför rivningen av renings-
verket var stadsantikvarien på plats och dokumenterade. 
Rivningslov skickas vanligtvis inte på remiss till andra 
förvaltningar, utan externgranskas endast av Miljöförvalt-
ningen vid behov. Bygglovsavdelningen är öppna för en 
diskussion med Kulturförvaltningen gällande ovan fram-
förda önskemål. 

S11 Räddningstjänsten
Brandpost finns cirka 40-50 meter från planområdets norra 
hörn. Under förutsättning att skolbyggnader placeras i 
planområdets norra hörn, anser räddningstjänsten att aktuell 
brandpost kan vara tillräcklig. Eftersom planområdet är 
stort kan det innebära att annan placering av byggnader 
föranleder ett utökat behov av brandposter. Om behov av fler 
brandposter föreligger, bör finansieringen av dessa hanteras 
genom avtal med exploatör. Risk för översvämning till följd 
av skyfall har inte nämnts i planbeskrivningen.

Kommentar
Synpunkterna tillgodoses. Det finns att tillgå en spolpost 
som kan omvandlas till en brandpost. En dagavttenutredning 
har tagits fram (Tyréns, 2021-04-20). Utredningen ligger med 
som en bilaga till planhandlingarna. 

S12 Fritids- och folkhälsonämnden 
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker samråd för Detalj-
plan samråd Gässlösa, Gässlösa 5.15, Borås Stad Detaljplan 
samråd Gässlösa, Gässlösa 5.15, Borås Stad och skickar till 
Samhällsbyggnadsnämnden.

Med tanke på de framtida planerna för Gässlösaområdet 
är det positivt att det redan nu planeras för en grundskola 
och annan skolverksamhet i området. Fritids- och folkhäl-
sonämnden ställer sig även positiv till byggnationen av en 
fullstor idrottshall. I dagsläget finns det inget stort behov av 
nya idrottshallar, men behov ökar med växande stad. Den 

nya fullstora idrottshallen ger bra möjligheter för skolan 
och blir även attraktiv för uthyrning till föreningslivet på 
kvällstid. Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker detaljpla-
nen i sin helhet och gör följande medskick till den fortsatta 
processen.

Fritids- och folkhälsonämnd har genom åren haft både 
medborgardialoger och trygghetsvandringar i området. 
Där har invånarna lyft den dåliga tillgängligheten till andra 
stadsdelar, till Gässlösa skogs frilufts- och rekreationsområde 
samt den otrygga trafikmiljön längs Skjutbanegatan.

Genom att bygga en gång- och cykelväg från Slakthusgatan 
upp till elljusspåret ökar tillgängligheten för de som vill 
ta sig mellan områdena Gässlösa, Göta, Kristineberg och 
Dammsvedjan. Det binder ihop stadsdelarna och förbättrar 
invånarnas möjligheter att ta sig till och från skolan, samt 
ger möjligheter att nyttja aktivitetsområdet vid Gässlösa IP. 
Vi vill även passa på att lyfta den otrygga trafikmiljön längs 
Skjutbanegatan, vilken behöver förbättras med en belyst 
gång- och cykelbana.

Kommentar
Synpunkterna tillgodoses delvis. Detaljplanen hindrar inte 
möjligheterna att anlägga en gång- och cykelbana till aktivi-
tetsområdet Gässlösa IP.

En ny förbindelse mellan Svedjegatan och Slakthusgatan 
utreddes i Trafikutredning (SWECO, 2019-06-11). Enligt 
beräkningarna kommer förbindelsen att belastas med mindre 
än 1 000 fordon/vardagsdygn. Vägförbindelsen ökar tillgäng-
ligheten mellan Gässlösa och Dammsvedjan/Hedvigsborg, 
dock förefaller nyttan med förbindelsen vara begränsad.

S13 Lokalförsörjningsnämnden 
Det är ett stort behov av nya grundskoleplatser inom Borås. 
Ny skola Gässlösa är strategiskt placerad i den södra delen 
av staden. En fullstor idrottshall möjliggör en bredare 
använding för föreningslivet, men är samtidigt en förutsätt-
ning för att kunna bedriva verksamheten i en skola av denna 
storlek. Slakthusgatan bör vara gatumark i hela dess längd för 
att möjliggöra utfarter från skolfastigheten även i framtiden. 
Vidare bör den exakta utbredningen av kvartersmarken i 
den sydöstra delen av fastigheten arbetas vidare med för 
att undvika framtida intressekonflikter eller begränsningar. 
Ambitionen bör vara att tillförsäkra att skolan har tillgång till 
en skolskog. 

Planbestämmelsen att startbeskedet ej kan medges innan 
LNG-cisternen flyttas begränsar hanteringen av projektet. 
Kan ett sådant krav ställas mot slutbesked vid senare inflytt-
ning eller krav på lokala skyddsåtgärder runt tanken ger det 
möjlighet till lägre kostnader. 
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Lokalförsörjningsförvaltningen beslutar i enlighet med 
gällande delegationsordning att tillstyrka den föreslagna 
detaljplanen. 

Kommentar
Synpunkterna tillgodoses. LNG-cisternens avveckling 
regleras genom ett avtal istället för på plankartan genom 
villkor om startbesked. Slakthusgatan planläggs som GATA. 

S14 Västtrafik 
Kollektivtrafik      
Gässlösa är ett område som i dagsläget saknar kommersiell 
service, bostäder eller andra målpunkter. Kommunen har 
stora utvecklingsplaner för området vilket är positivt, men 
initialt kommer det vara svårt att trafikförsörja grundskolan. 
I takt med att Gässlösa byggs ut med bostäder och annan 
service kommer samtidigt resenärsunderlaget att öka och 
möjligheterna för utveckla kollektivtrafiken likaså.

Linje 19 passerar planområdet och har redan idag kapacitets-
problem kopplat till Kronängsskolans start- och sluttider. 
Ytterligare en grundskola med ca 1000 elever kommer att 
försvåra situationen ytterligare, därför är det viktigt att 
kommunen och Västtrafik för en dialog tidigt för att se över 
alternativ för tillköp eller andra lösningar. För att underlätta 
den strategiska planeringen av kollektivtrafiken hade det 
underlättat att veta vilket upptagningsområde skolan kommer 
att ha.

Det finns i dagsläget ingen hållplats i direkt anslutning till 
skolan. Vi ser dock att det skulle kunna vara möjligt att 
anlägga en ny hållplats vid korsningen Jössagatan/Gässlösa-
vägen. Det är då viktigt att kommunen säkerställer att det 
finns trygga passager till och från hållplats för att ge eleverna 
bra förutsättningar att ta sig till skolan säkert.

Gång och cykel      
Det är viktigt att gång- och cykelnätet längs Jössagatan och 
Kärrgatan stärks i samband med att området utvecklas, 
bäst vore det om nätet redan var färdigt i samband med 
öppningen av skolan för att tidigt stimulera barnen att gå 
eller cykla till skolan på ett tryggt sätt. Eftersom området 
har goda förutsättningar för cykelpendling är det positivt att 
cykelparkeringar ska anläggas på området, för att verkligen 
stimulera till ökad cykling bland eleverna så är det viktigt 
att cykelparkeringarna placeras under tak och så nära entrén 
som möjligt. Det planeras även arbeta cirka 100 anställda 
på skolan, möjlighet att duscha och byta om gör cykel som 
färdmedel för arbetspendling mer attraktivt.

Kommentar
Synpunkterna tillgodoses inte. I en detaljplan går det inte att 
reglera kollektivtrafik. I det kommande övergripande arbetet 

med Gässlösa kommer dialog att föras med Västtrafik. 
Information om möjligheten att byta om och duscha har 
vidarebefordrats till Lokalförsörjningsförvaltningen (LFF).

S15 Grundskolenämnden  
Grundskolenämnden har behov av en flexibel grundskola åk 
F-9 med särskild undervisningsgrupp (Kommunikationklass) 
årskurs 1-9 samt grundsärskola åk 1-9 på platsen Gässlösa, 
Gässlösa 5:15, Borås.

Med flexibel skola menas att lokalytorna planeras att möjlig-
göra att skolans lokaler blir elastiska, alltså att det enkelt går 
att ställa om att ha en större/mindre skolenhet åk F-6 med 
fritidshem alternativt åk 7-9.

Det behov som skolan planeras byggas för är; 

 » 3 paralleller i åk F-6 (21 klasser, maxkapacitet 567 
elever) 

 » 4 par åk 7-9 (12 klasser, maxkapacitet 324 elever)

 » 50 elever i särskild undervisningsgrupp (kommunika-
tionsklass) åk 1-9

 » 50 elever grundsärskola åk 1-9.

Åk F-6 har hemklassrum samt fritidshem i varje hemvist. I 
en hemvist finns det 3 klassrum och fritidshem, grupprum, 
kapprum och arbetsrum för pedagoger. Åk 7-9 planeras på 
liknade sätt (men hemvisten blir något mindre och utformas 
som uppehållsyta). Specialsalar och idrottshall anpassas till 
grundskolans och grundsärskolans behov (hemkunskap, NO, 
slöjd, musik, bild, teknik).

Grundskolenämnden anser det viktigt att beakta trafikmiljön 
runt skolan i detaljplanen;

 » Säker angöring för person- och varutransporter.

 » Säker av- och påstigning samt angöring för färdtjänst, 
taxi, bil, buss, cyklister och gående.

 » Säker trafiksituation för elever som åker skolbuss eller 
kollektivtrafik.

 » Upphöjda övergångställen och hastighetssänkande 
åtgärder utmed Gässlösagatan.

 » Ny vägförbindelse mellan Svedjegatan och Slakthus-
gatan. Vägförbindelsen ökar tillgängligheten mellan 
Gässlösa, Dammsvedjan och Hedvigsborg. Grundsko-
lenämnden anser nyttan med förbindelsen avsevärd 
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då elever från olika stadsdelar ska kunna ha möjlighet 
att ta sig till och från skolan och idrottshallen, under 
verksamhetstid och under fritid. Stadsdelarna Göta och 
Druvefors är belägna i norr, och i öster är stadsdelarna 
Kristineberg och Dammsvedjan lokaliserade. De fyra 
stadsdelarna är belägna cirka 500 meter från planområ-
det.

Grundskolenämnden anser det viktigt att beakta utemiljön 
för eleverna i detaljplanen;

 » Skolskog, lekplatser och parker är viktiga komponenter 
i området för skolverksamheten vid undervisning, lek 
och rekreation utomhus.

 » Avståndet mellan planområdet och Kronängs IP är 
cirka 800 meter. Det är viktigt att idrottsplatsen är 
lättillgänglig för eleverna, eftersom den är betydelsefull 
för grundskolans verksamhet. Förutsättningarna för 
denna koppling är god, tack vare ett motionsspår 
lokaliserat i Gässlösaskogen.

Kommentar
Synpunkterna tillgodoses delvis. Planlösningar styrs inte av 
detaljplanen. Detaljplanen är förhållandevis flexibel, vilket i 
sin tur innebär att det finns flera olika alternativ att exploa-
tera fastigheten. Hur och vart angöring, övergångställen 
och gång- och cykelvägar utformas och placeras är viktiga 
frågor. Arbetet med detta sker i tät dialog med den tekniska 
förvaltningen (se svar S4). Hur utemiljöer utformas är inget 
som detaljplanen reglerar, det är inte möjligt att styra enligt 
plan- och bygglagen (PBL). 

En ny förbindelse mellan Svedjegatan och Slakthusgatan 
utreddes i Trafikutredning (SWECO, 2019-06-11). Enligt 
beräkningarna kommer förbindelsen att belastas med mindre 
än 1 000 fordon/vardagsdygn. Vägförbindelsen ökar tillgäng-
ligheten mellan Gässlösa och Dammsvedjan/Hedvigsborg, 
dock förefaller nyttan med förbindelsen vara begränsad.

3. Synpunkter från övriga
S16 Boende på Kristineberg
Vill föreslå att ni satsar på en allmän lekplats också då 
det inte finns något sådant i närområdet. Både en klassisk 
lekplats för de mindre barnen men även något för de större 
barnen, tex skateboardpark eller liknade. En annan dröm-idé 
är en 4H-gård.

Kommentar 
Synpunkterna tillgodoses ej. Baserat på detaljplanens 
avgränsning går det inte att möjliggöra ovanstående 
önskemål. Önskemålen har vidarebefordrats till avdelningen 

Strategisk Samhällsplanering (SPA). 
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Sammanfattning
Planens syfte är att möjliggöra byggnation av en ny grundsko-
la (F-9), motsvarande för cirka 1000 elever. Syftet är också att 
möjliggöra byggnation av en särskola och kommunikations-
klass. Dessutom är syftet att möjliggöra byggnation av en 
fullstor idrottshall (20 x 40 meter). Den nya bebyggelsen ska 
vara av hög arkitektonisk kvalitet. Lokalförsörjningsnämnden 
har i lokalresursplanen från år 2018-2020 påtalat behovet av 
en ny grundskola. 
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1. Inledning
Planens syfte 
Planens syfte är att möjliggöra byggnation av en ny grundsko-
la (F-9), motsvarande för cirka 1000 elever. Syftet är också att 
möjliggöra byggnation av en särskola och kommunikations-
klass. Dessutom är syftet att möjliggöra byggnation av en 
fullstor idrottshall (20 x 40 meter). Den nya bebyggelsen ska 
vara av hög arkitektonisk kvalitet. Lokalförsörjningsnämnden 
har i lokalresursplanen från år 2018-2020 påtalat behovet av 
en ny grundskola.

Planområde
Planområdet är beläget i stadsdelen Gässlösa lokaliserat söder 
om stadskärnan, uppmäter cirka 5,4 hektar och ägs av Borås 
Stad. Planområdet är en del av det gamla reningsverket på 
Gässlösa som avvecklades i samband med flytten till det nya 
reningsverket på Sobacken. Gässlösa är utpekat i Utbyggnads-
strategin - Mer stad längs Viskan som ett av Borås centrumnära 
utvecklingsområden (se rubrik Utbyggnadsstrategi).  

Gällande detaljplan
Området är inte planlagt sedan tidgare. 

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-01-21 i beslut § 23 att ge 
Lokalförsörjningsnämnden i uppdrag att påbörja förstudier 
för att se möjligheterna att etablera en skola F-6 för cirka 800 
elever på fastigheten Gässlösa 5:15 samt höra Grundskole-
nämnden. 

Grundskolenämnden beslutade 2019-02-26 att godkänna 
lokaliseringen av en ny skola på Gässlösa. 

Lokalförsörjningsnämnden föreslog 2019-03-19 Samhälls-
byggnadsnämnden att upprätta detaljplan för Gässlösa 5:15 
som möjliggör byggnation av en ny grundskola för årskurs 
F-6 med fyra paralleller. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-04-24 i beslut 
§ 127 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-03-26 i beslut § 
86 att godkänna informationen och lägga den till handling-
arna. 

Preliminär tidplan
Samråd  4 kvartalet 2020 
Granskning 2 kvartalet 2021 
Antagande 2 kvartalet 2021 
Laga kraft 2 kvartalet 2021

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

Byggstart för skolan är beräknad till hösten 2021.

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Fastigheterna Gässlösa 5:15 och Hässlagärdet två och fem 
har gemensamt att de varit en del av det gamla reningsverket. 
Gässlösa präglas i övrigt av storskaliga industribyggnader, 
främst utmed Kärrgatan, Ålandsgatan och Jössagatan. Längs 
med Jössagatan är också begravningsplatsen St sigfrids 
griftegård och krematoriet lokaliserat. St sigfrids griftegård 
består av öppna vyer, grönska och ett fåtal byggnader. Utmed 
Gässlösavägen, i stadsdelens södra delar är ett tiotal småska-
liga industribyggnader belägna.

Ny bebyggelse
Detaljplanen möjliggör ett uppförande av av en ny skola för 
cirka 1000 elever, men också för en fullstor idrottshall (20 x 
40 meter). Detaljplanen är den första som tas fram som går i 
led med att Gässlösa ska utvecklas från ett industriområde till 
en funktionsblandad stadsdel. 

Stadsbild och gestaltning
Projekteringen av skolan befinner sig fortfarande i en tidig 
fas. Hittills har man studerat två skolor som referensprojekt. 
Skolorna som man har studerat är Hyllievångsskolan i Malmö 
och Sjölundaskolan i Lidköping. Se referensbilder på sida 9. 

Utbyggnadsstrategi
Gässlösa är utpekat i Utbyggnadsstrategi 2018-2035 - Mer stad 
längs Viskan som ett av Borås utvecklingsområden. Utbygg-
nadsstrategin syftar till att tydliggöra var och när kommunen 
vill se staden utvecklas. Gässlösa ska omvandlas från att vara 
ett industriområde till en funktionsblandad stadsdel med 
tydlig närhet till Viskan. Funktionsblandning innebär att 
stadsdelen ska bestå av bostäder, handel och service. Byggna-
tion av framtidens Gässlösa bedöms starta 2025.

Planbeskrivning
Detaljplan för Gässlösa, Gässlösa 5:15 med flera (ny skola), Borås Stad, upprättad den 22 april 2021
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Situationsplan (Landskapsgruppen, 2021-04-08).

Gässlösa utpekat som utvecklingsområde i Utbyggnadsstrategin - Mer stad längs Viskan.

Gässlösa Skola F-9
Sitplan 2021-04-08
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Staden vid parken
Den 18 mars 2021 godkände Kommunfullmäktige stads-
byggnadsprogrammet Staden vid parken. Programmet anger 
målbilden för den sammanhängande, fem kilometer långa 
parken genom Borås. Det anger också vilka förutsättningar 
som finns och vilka åtgärder och projekt som krävs. Parken 
ska sträcka sig från grönområdet Rya åsar i norr till Gäss-
lösaskogen i söder, där också skolan är lokaliserad i direkt 
anslutning till parken. I framtiden utgör parken en trygg och 
trivsam skolväg för eleverna.

Historik och kulturmiljöer
Området var sedan lång tid tillbaka ett odlingslandskap 
som brukades av ett antal mindre gårdar. En första större 
förändring av Gässlösa skedde år 1890 när Kamgarnspin-
neri AB Göta uppförde en fabriksanläggning vid Viskan, i 
nuvarande kvarteret Silverpoppeln 4. Textilfabriken låg då i 
ett helt lantligt läge utanför Borås. Anläggningen komplet-
terades med arbetarbostäder och tjänstemannabostäder som 
tillsammans skapade en gles bebyggelsestruktur i fabrikens 
närområde. Gässlösa växte, i motsats till många andra 
industriområden, långsamt och först år 1916 etablerades nästa 
stora anläggning. N.H. Ljungbergs Läderfabrik uppfördes 
i trä och tegel i anslutning till Viskan och Gässlösavägen i 
nuvarande kvarteren Gässlösa 5:1 och Generatorn 2. Anlägg-
ningen byggdes senare ut vid ett flertal tillfällen och fick sin 
nuvarande utformning vid mitten av 1930-talet. 

Vid samma tid, år 1934, byggde Borås Stad ett nytt renings-
verk i det nu aktuella kvarteret Gässlösa 5:15. Anläggningen 
ritades i tidstypisk funkisstil och låg vid tiden långt utanför 
staden. I takt med att Borås växte kraftigt byggdes renings-
verket ut i flera etapper under de kommande decennierna. 
Anläggningen växte slutligen utanför det ursprungliga 
kvarteret och även det närliggande kvarteret Hässlagärdet 
5 togs i anspråk när ett stort antal bassänger och byggnader 
uppfördes 1966. Här fanns tidigare Parkförvaltningens stora 
växthus från 1937, som nu fick flytta på sig.  

Omedelbart öster om det nu aktuella kvarteret ligger ett 
kluster med byggnader som går under namnet ”Slakthuset”. 
De två fastigheterna bebyggdes ursprungligen år 1939 då 
Södra Älvsborgs läns Slakteriförening lät uppföra ett slakteri. 
Verksamheten utökades kraftigt 1954 då en tillverknings- och 
administrationsbyggnad tillbyggdes samt även 1972 då en 
stor auktionshall med tillhörande stallar tillkom (nuvarande 
Gässlösa 5:123). Verksamheten i slakthusområdet förändrades 
från 1986 och framåt och idag finns verkstäder och mindre 
industriverksamhet i byggnaderna.  

På en höjd omedelbart öster om planområdet, på fastigheten 
Gässlösa 5:12, har det tidigare även funnits en större villa 
i jugendstil, Villa Tallberga, som tyvärr har rivits, troligen 
1975.

Bostäder
I direkt anslutning till planområdet finns det en avsaknad av 
bostäder. Öster om Gässlösavägen ligger stadsdelen Furuberg 
bestående av ett trettiotal fristående villor. Stadsdelarna Göta 
och Druvefors är belägna i norr, och i öster är stadsdelarna 
Kristineberg och Dammsvedjan lokaliserade. De fyra 
stadsdelarna är belägna cirka 500 meter från planområdet, 
och består av lägenheter, radhus och villor med blandade 
upplåtelseformer. 

Arbetsplatser
På den nya skolan beräknas för cirka 1000 elever. Planförsla-
get beräknas därmed att skapa cirka 100 arbetstillfällen.  

Offentlig service
Idag finns det en avsaknad av offentlig service. 

Kommersiell service 
Gässlösa har idag en avsaknad av kommersiell service. 
Närliggande kommersiell service är bland anntat ICA Maxi 
Stormarknad Borås till ett avstånd av cirka en kilometer från 
planområdet. I takt med att stadsdelen utvecklas kommer den 
kommersiella servicen att stärkas.  

Illustration från stadsbyggnadsprogrammet Staden vid parken
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Reningsverket 1940-talet.

Reningsverket med översikt mot stadsdelen Göta.
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Antalet cykelparkeringsplatser som krävs för en grundskola 
utanför centrumzonen utanför centrumzonen beräknas på 
följande sätt: 15 % av antalet anställda och motsvarande 
17.5 % av antalet elever. Detta enligt Borås Stads Riktlinjer för 
parkering. Andelen elever uppskattas till 1000, och andelen 
personal uppskattas till 100. Det motsvarar 175 cykelparke-
ringsplatser för eleverna, respektive 15 för personalen. Det är 
viktigt för skolverksamheten att säker angöring möjliggörs i 
närheten av skolans entréer. 

Kollektivtrafik
Gässlösavägen trafikeras av busslinje 19 som går mellan 
Almenäs och Bosnäs. Från busshållplatsen S:t Sigfrid tar det 
cirka sex minuter till Borås Resecentrum. Busshållplatsen 
Trandöbron är lokaliserad på Lars Kaggsgatan. Avståndet 
från planområdet är cirka en kilometer. Därifrån tar det cirka 
fem minuter med busslinje 7 till Södra Torget.  

Biltrafik och bilparkering 
Gässlösavägen löper igenom Gässlösa, och är en viktig 
förbindelse med Riksväg 27 för Borås. Gässlösavägen anslu-
ter också med Jössagatan och Kärrgatan. Dessa två gator 
sammankopplar Gässlösa med stadsdelen Göta. 

Antalet parkeringsplatser som krävs för en grundskola 
utanför centrumzonen beräknas på följande sätt: 45 % av 

Tillgänglighet 
Skolgårdens varierande terräng kommer inte att utgöra ett 
hinder för personer med funktionsvariationer.

3. Gator och trafik
Gatunät
Gässlösas gatunät präglas av breda gator, med en variation av 
gång- och cykelvägar.  

Gångtrafik 
I direkt anslutning till planområdet passerar Gässlösavägen. 
På vissa delar av Gässlösavägen finns det gångbana, andra 
delar en avsaknad. Längs med Jössagatan och Kärrgatan 
finns det bitvis gångbanor. I takt med att stadsdelen utvecklas 
kommer gång- och cykelnätet att stärkas.

Cykeltrafik och cykelparkering
På Gässlösavägen som löper längs med planområdet finns det 
cykelbana. Den sammankopplas med cykelbanan på Druve-
forsvägen som leder till stadskärnan. Avståndet från planom-
rådet till stadskärnan är cirka två kilometer. Cykelbanorna på 
Jössagatan, Kärrgatan och S:t Michelsgatan sammankopplar 
Gässlösa med stadsdelen Göta i västlig riktning.  

Översiktskarta med planområdet markerat i rött, cykelbanor markerat i grått och busslinje markerat i gult

17

Viskan

H

Hässlabron

Mårtensgatan

Gässlösavägen

Jössagatan

Slakthusgatan
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antalet anställda och motsvarande 1 % av antalet elever. 
Detta enligt Borås Stads Riktlinjer för parkering. Andelen elever 
uppskattas till 1000, och andelen personal uppskattas till 100. 
Det motsvarar 10 parkeringsplatser för eleverna, respektive 
45 för personalen. Parkeringsplatserna kommer att ordnas 
inom kvartersmarken.  

För att utreda detaljplanens eventuella påverkan på trafiksys-
temet har emellertid en trafikutredning tagits fram (SWECO 
2019-06-11). Trafikutredningen syftar till att analysera den 
planerade F-6 skolans biltrafikalstring. Syftet är också att 
översiktligt analysera effekterna av en ny öst-västlig vägför-
bindelse mellan Slakthusgatan och Svedjegatan. Behovet 
av en ny öst-västlig förbindelse grundar sig på Borås Stads 
översiktliga trafikplanering.  

Trafikutredningen visar att den planerade skolan beräknas 
alstra 1 500 fordon/vardagsdygn. Ungefär 1 300 av dessa 
bilförflyttningar bedöms utgöras av anhöriga som lämnar 
och/eller hämtar elever. Resterande trafik utgörs av arbets-
resor, besökande och varutransporter. En ny vägförbindelse 
mellan Svedjegatan och Slakthusgatan kommer enligt 
beräkningarna att belastas med mindre än 1 000 fordon/
vardagsdygn. Vägförbindelsen ökar tillgängligheten mellan 
Gässlösa, Dammsvedjan och Hedvigsborg, dock förefaller 
nyttan med förbindelsen vara begränsad. 

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

I samband med åtgärdsvalsstudien har Borås Stad även 
arbetat med en utökad utredning av samtliga mot i syfte att 
studera kapaciteten i dessa mer detaljerat. Borås Stad har för 
avsikt att fortsätta det fördjupade arbetet med Riksväg 40 
tillsammans med Trafikverket för att hitta lämpliga lösningar 
för eventuella åtgärder som kan komma att behövas på sikt. 
Detta arbete har inletts och båda parter skisserar nu på en 
gemensam avsiktsförklaring som ska tydliggöra samarbets-
former och metoder.

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

Referensprojekt: Sjölundaskolan, Lidköping.

Referensprojekt: Hyllievångsskolan, Malmö. 

Referensprojekt: Sjölundaskolan, Lidköping.

Referensprojekt: Hyllievångsskolan, Malmö.



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN10

Angöring och utfarter
Det är viktigt att angöring möjliggörs i direkt anslutning till 
F-6 skolan på ett trafiksäkert sätt.

Riksintressen
Närliggande riksintressen berörs inte. Väg och Järnväg som 
utgör riksintresse för kommunikation påverkas inte negativt. 
Trafikverket är tillfrågade utifrån den nya järnvägens korri-
dorer och det är möjligt att ta fram detaljplan för skola på 
fastigheten Gässlösa 5:15. 

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

Brandpost
Vid Slakthusvägen finns det idag en befintlig spolpost. Det 
finns möjlighet att denna kan byggas om till en brandpost. 
Dimensionering är tillräcklig och uppmäter kraven. 

Dagvatten & skyfall
Det skall finnas möjlighet att fördröja dagvatten inom fastig-
heten. Exploateringen skall inte innebära ett högre flöde av 
dagvatten ut från fastigheten vid kraftiga nederbördstillfällen 
jämfört med innan förändringen.

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

En dagvattenutredning har emellertid tagits fram (Tyréns,  
2021-04-20). Följande slutsatser har framkommit i dagvatten-
utredningen:

 » Enligt beräkningar för dagvattenflöden inom utred-
ningsområdet ökar flöde efter exploatering. En del av 

Drönarbild över Gässlösa med planområdet markerat.
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flödesökningen beror på användandet av klimatfaktor. 
Fördröjningsåtgärderna är baserade på att inte öka 
flödet efter exploatering jämfört med före exploatering.

 » Dagvattnet inom skolområdet hanteras genom avled-
ning till regnbäddar. Regnbäddarna både renar och 
fördröjer dagvattnet. Anläggningsarea blir cirka 345 
m2.

 » Med föreslagen dagvattenhantering bedöms det att 
tillräcklig fördröjning sker för att inte belasta dagvat-
tensystemet nedströms mer än vad som görs idag.

 » Dagvattnet till anläggningarna leds ytligt. Förslag till 
ny höjdsättning bör tas fram så att dagvatten rinner 
mot regnbäddarna. Dagvatten från tak kan anslutas 
via stuprör till upphöjda regnbäddar där dagvattnet 
infiltreras, renas och fördröjs.

 » Dagvattnet från skogsområdet samt södra delen av 
skolområdet planeras hanteras i ett avskärande dike. 
Rekommenderad area för diket är cirka 300 m2.

 » Med rening i regnbäddar för avrinningsområde A och 
dike för avrinningsområde B anses dagvattnet renas 
tillräckligt för att inte påverka recipienten negativt.

 » Vid skyfall påverkas särskilt den del av området som 
ligger längs med Gässlösavägen. Här finns idag en 

lågpunkt där ytvatten ansamlas. Efter exploatering är 
det viktigt att höjdsätta marken så att ytvattnet inte 
rinner mot

 » den planerade bebyggelsen. Vid höjdsättning av marken 
är det viktigt att inte skapa nya instängda områden i den 
södra delen av området vid skogsområdet.

 » Dagvattenlösningarna, förorenings- och flödesberäk-
ningarna har utförts utifrån de förutsättningar som 
har presenterats i rapporten. Om andelen hårdgjord yta 
ökar behöver en större mängd dagvatten omhändertas 
inom utredningsområdet, föroreningsbelastningen 
förändras och beräkningarna behöver göras om för att 
säkerställa en god dagvattenhantering.

Värme
Det finns möjlighet att ansluta planområdet till fjärrvärme-
ledningar.

El, tele och fiber
El- och optokablar finns tillgängliga i direkt anslutning till 
planområdet. Det finns behov av en transformatorstation, 
detaljplanen möjliggör detta. 

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. 

Avrinningsområden framtagna för dagvattenberäkningar (Tyréns, 2021-04-21).
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5. Mark
Natur och vegetation
Den sydöstra delen av planområdet är kuperad och utpekad i 
grönområdesplanen, och planläggs som NATUR. 

Biologisk mångfald
Sydväst om planområdet är en spridningskorridor och 
passage för växt- och djurlivet lokaliserad. Korridoren 
går mellan Gässlösaskogen och S:t Sigfrids Griftegård. I 
Grönområdesplanen benämns detta som ett grönt stråk. 
Denna typ av spridningskorridorer och passager är viktiga 
för den biologiska mångfalden. Sydöst om planområdet finns 
ett rött stråk lokaliserat som kopplar samman Gässlösa med 
det närliggande friluftsområdet. Ett rött stråk illustrerar 
människans tillgång till naturområden. 

Rekreation
En Skolskog är belägen cirka 100 meter från planområdet i 
sydöstlig riktning. En skolskog fungerar som en samlings-
plats skoleleverna vid exempelvis utelektioner. Kronängs 
IP består av två konstgräsplaner och en sju-mannaplan. 
Avståndet mellan planområdet och Kronängs IP är cirka 
800 meter. Det är viktigt att idrottsplatsen är lättillgänglig 
för eleverna, eftersom den är betydelsefull för grundskolans 
verksamhet. Förutsättningarna för denna koppling är god, 
tack vare ett motionsspår lokaliserat i Gässlösaskogen. I 
nuläget har Gässlösa en avsaknad av lekplatser. I den närlig-
gande stadsdelen Dammsvedjan, belägen i öster cirka 500 
meter från planområdet finns fem lekplatser. Fyra av dessa är 
tillgänglighetsanpassade.

Grönområdesplan
Den sydöstra delen av planområdet är utpekad i Grönområ-
desplanen. Detta område är en del av ett värdefullt kuperat 
naturområde, bestående av barr- och lövskog, mossmark och 
fuktängar. Naturområdet benämns som strövområde, och är 
fritt från större vägar och bebyggelse. Strövområdet erbjuder 
naturupplevelser i omväxlande terräng med skog. Naturområ-
det klassificeras som klass II. Det innebär att naturområdet är 
mycket värdefullt, och oersättligt på främst lokal nivå. 

Geoteknik och Radon
Enligt översiktliga geologiska kartor består planområdets 
norra del av isälvssediment och den södra delen av urberg. 
Två mindre delar av planområdets västra och östra delar 
utgörs av sandig morän. Borås Energi och Miljö AB ansvarar 
för rivningen och saneringen av reningsverket som tidigare 
stått på fastigheten. Återfyllning kommer att ske under 
grundvattenytan med morän och bergmaterial. Över grund-
vattenytan placeras krossad betong. 

Ett geotekniskt utlåtande har emellertid tagits fram (SKAN-
SKA 2021-04-06). Jordlagren i provgroparna består av cirka 
0,4 till 2,2m fyllning bestående av siltig grusig sand, asfalt, 
betongrester, rör, kablar med mera. Den naturligt lagrade 
jorden utgörs av siltig Sand, se bilaga 2. I provgrop 1 och 2 
observerades en fri grundvattenyta på ca 3 m djup. 

Efter sortering av fyllningen och borttagande av otjänliga 
massor kan fyllnadsmaterialet återanvändas som återfyllning. 
Fyllnadsmaterialet skall byggas upp i lager och packas väl 

Schematisk bild över kända föroreningar och områden, (Hifab, 2018-12-06).

Konstaterad ytlig
(0-0,5 meter)

Hg-förorening 

Konstaterad förorening
Pb/Hg Förre detta 

handelsträdgård

Misstänkt förorenad
fyllning

Konstaterad djup förorening 0-3 meter
metaller (FA), olja, dioxin
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enligt AMA beroende på typ av konstruktion som skall
anläggas.

Baserat på de översiktliga geologiska kartorna och SKAN-
SKAS geotekniska utlåtande bedömer kommunen att marken 
inom planområdet har god bärighet, och att sättningsförhål-
landena är fördelaktiga. Enligt översiktlig inventering utgör 
marken normalriskområde vad avser radon. 

Förorenad mark
Hifab har fått i uppdrag av Borås Energi och Miljö AB 
(BEM) att utföra en markmiljöundersökning för Gässlösa 
avloppsreningsverk (ARV) (Hifab, 2018-12-06). Undersök-
ningarna inom verksamhetsområdet har utförts i syfte att 
utgöra underlag inför den pågående rivningen då ett nytt 
avloppsreningsverk har uppförts vid Sobacken där ett nytt 
kraftvärmeverk också anlagts.

Hittills genomförda undersökningar kan sammanfattas i 
följande slutsatser:

 » Ytlig förorening av kvicksilver förekommer inom 
verksamhetsområdets sydöstra del. Föroreningen 
återfinns sannolikt även under den tillfälliga byggvägen 
vilket innebär att försiktighet bör vidtas vid återställ-
ningsarbeten så att inte förorenade massor riskerar att 
spridas.

 » Hotspot med bly har detekterats vid gasfacklan. 

 » PCB förekommer längs med husfasader där PCB-fog 
hittats kring fönster. 

 » Föroreningen påträffad intill Viskan (WSP) härrör 
sannolikt från deponerat reningsverksslam.

 » Grundvattenanalyser påvisar stor variation vilken 
tolkas som att det kan finnas ställvisa föroreningskällor 
intill och/eller under markförlagda ledningar. 

 » Misstanke om tillkommande förorenade områden 
omfattar ytor omkring värmepumpsbyggnaden vid 
Viskan (fyllning) samt kring huvudbyggnaden (före 
detta handelsträdgård).

 » All ytlig jord (0 - 0,5 meter) utanför hårdgjorda ytor bör 
provtas i samband med rivningsarbetet för att kontrol-
lera eventuell föroreningsförekomst.

Borås Energi och Miljö AB kommer att vidta följande 
skyddsåtgärder i samband med saneringen av förorenat 
område på fastigheterna Gässlösa 5:15, Hässlagärdet 2 och 
5, samt norra delen av Huvagärdet 1 och därtill angränsande 
delar av fastigheten Gässlösa 5:1.

 » Saneringen ska utföras i överensstämmelse med vad 
företaget uppgett i anmälan 5 juni 2019, kompletterad 
6 augusti 2019. I detta ingår bland annat en sanerings-
plan och en plan för kompletterande undersökningar 
innan sanering påbörjas.

 » Sanering ska så långt som möjligt göras till halter 
under Naturvårdsverkets generella riktvärde för känslig 
markanvändning KM (rapport 5976) såväl i vertikal 
led (schaktbotten) som i horisontell led (schaktvägg). 
Avvikelser från åtgärdsmålet känslig markanvändning 
kan ske efter samråd med tillsynsmyndigheten.

 » Miljöförvaltningen ska underrättas då arbetena inleds 
samt vid avvikelser, när arbetet avbryts eller påbörjas 
igen. Senast när arbetet påbörjas första gången ska 
avfallsmottagare och avfallstransportör redovisas.

 » En miljökontrollant med dokumenterad erfarenhet bör 
finnas på plats vid alla moment där en miljöteknisk 
bedömning krävs. Vid observation av misstänkta, 
tidigare okända, föroreningar ska kontrollanten tillkal-
las. Miljöförvaltningen ska underrättas i förväg om 
miljökontrollantens namn och erfarenhet.

 » Avfall som uppkommer i projektet ska omhändertas 
på anläggning med tillstånd att omhänderta respektive 
avfall. Exempel på avfall är förorenade massor med 
halter över känslig markanvändning-nivå och slam från 
reningsanläggningen för länsvatten.

 » Massor som uppkommer i projektet får återanvändas 
om dessa uppvisar halter under Känslig markan-
vändning-nivå. Detta inkluderar krossad betong, 
fri från armeringsjärn. Betongen ska placeras över 
grundvattenytan. Avvikelser kan ske efter samråd med 
tillsynsmyndigheten.

 » Allt länsvatten ska renas i en reningsanläggning och 
provtas innan utsläpp sker till Viskan. De riktvärden 
som gäller för reningen är i princip ”Göteborgs stad 
riktlinjer och riktvärden för utsläpp av förorenat vatten 
till recipient och dagvatten” (2013), förutom för zink, 
där riktvärdet 60 μg/l tillämpas. För dioxin finns inga 
riktvärden att tillgå, men ett mål på 1 pg/l bedöms nås 
i projektet.

 » Efter avslutad sanering ska en slutrapport upprättas, 
enligt anmälan en slutrapport för varje delområde.

Saneringen beräknas att färdigställas vid årsskiftet 
2020/2021.
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För de kringliggande fastigheterna Hässlagärdet 2 och 5, 
och Huvagärdet 1 har en anmälan om efterbehandlingsåt-
gärd inkommit enligt 28 § i förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd 19998:899. Bakgrunden är att 
reningsverket på Gässlösa är avvecklat, och att fastigheterna 
på sikt planeras att omvandlas. Anmälan ligger med som en 
bilaga till planhandlingarna.

Slamdeponi
När avloppsreningsverket på Gässlösa avvecklades genom-
fördes en omfattande markinventering av närområdet av 
kommunen och Borås Energi Miljö AB. Sydväst om planom-
rådet identifierades en skogsdepå där avfall från reningsverket 
tros ha dumpats under 1940- och 50-talet. Det rör sig främst 
om tungmetaller som zink, men också oljekolväten och 
dioxiner. 

PM gällande Slamdeponin tas fram i dagarna. Bedömningen 
är att det inte påverkar användningen skola. Kommer att 
redogöras under granskningen.

6. Vatten
Strandskydd
Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga allmänhe-
tens tillgång till strandområden och att bevara goda livsvill-
kor för djur- och växtlivet. Inom planområdet finns delar av 
strandskyddet inom 100 meter från Viskan. 

Kommunen har möjlighet att upphäva strandskyddet inom 
en detaljplan om det finns särskilda skäl och syftet med 
strandskyddet inte motverkas. Enligt 4 kap. 17 § plan- och 
bygglagen, och 7 kap 18 c-d § miljöbalken. 

De delar av planen som berörs av strandskydd är dels en 
yta som tidigare varit instängslad för reningsverket som 
allmänheten inte haft tillträde till och en yta utanför staketet 

som bestått i en infartsväg till reningsverket samt en yta med 
träd och gräs mellan infarten till gamla reningsverket och 
Gässlösavägen. 

Det särskilda skälet för att upphäva strandskyddet inom det 
som tidigare var instängslat för reningsverket är att marken 
är ianspråktagen på ett sätt som gör att det saknar betydelse 
för strandskyddets syfte. Inga naturvärden finns på platsen 
och allmänheten har aldrig haft tillträde till området. Det 
särskilda skälet för att upphäva strandskyddet utanför 
stängslet är att det är ett angeläget allmänt intresse som väger 
tyngre än strandskyddets intresse. Det allmänna intresset att 
tillskapa en ny plan för skola väger tyngre än det allmänna 
intresset av strandskydd. Det finns ett stort behov av en ny 
skola i kommunen. Inom fastigheten är de platta ytor som 
kan nyttjas som skolgård värdefulla, eftersom fastighetens 
nordöstra delar är synnerligen kuperade och svåra att nyttja. 
Upphävandet av strandskyddet påverkar inte allmänhetens 
tillgänglighet till Viskans strandområde negativt. Likaså 
påverkas inga naturvärden på platsen väsentligen av åtgär-
derna. 

Detaljplanen är förenlig med Borås Stads Översiktsplan 2018 
och Utbyggnadsstrategi - Mer stad längs Viskan. Gässlösa 
pekas ut som ett av Borås utvecklingsområden. Stadsdelen 
ska i framtiden bestå av bostäder, handel och service.

Översvämningsrisk
Enligt MSB översvämningskartering påverkas inte planområ-
det av översvämningsrisker vid ett 200-årsflöde (Se karta sida 
14). Vid beräknat högsta flöde (BHF) påverkas planområdets 
norra hörn av en viss översvämningsrisk (se karta sida 14). 
Det norra hörnet ligger på en höjd av +131.1 och +132.2 över 
angivet nollplan. Enligt karteringen bedöms vattenytan att 
nå cirka 10-20 centimeter. Baserat på att vattenytan endast 
beräknas nå cirka 10-20 centimeter hamnar det på en nivå 

MSB Översvämningskartering vid ett 200-årsflöde med planområdet markerat. MSB Översvämningskartering vid BHF med planområdet markerat. 
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som en sockel på en byggnad klarar, och i med detta riskeras 
inte byggnadens funktion. Därmed bedöms inga vidare 
åtgärder vara nödvändiga. 

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) reglerar krav på miljökvalitet. 
Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och 
myndigheter planerar och planlägger. Statliga myndigheter 
har beslutat om åtgärder för att följa normerna där vissa 
av åtgärderna är direkt riktade till kommunerna. Det finns 
miljökvalitetsnormer för vatten uppelat i normer för grund-
vatten och ytvatten. Det finns även miljökvalitetsnormer för 
buller och luft.

Grundvattnets kvalitet
Grundvatten klassificeras i kvantitativ och kvalitativ status. 
De områden som klassificeras är avgränsade bland annat 
efter den mängd vatten som tas ut för dricksvattenförsörj-
ning idag eller för framtida vattenförsörjning. De begrepp 
som används för att beskriva grundvatten är god kvantitativ 
status och god kemisk status. Planförslaget innebär att 
förorenad mark saneras vilket är positivt för grundvattnet 
och påverkar vattnets kemiska status positivt.

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
Det finns ett stort behov av skolplatser i Borås idag. Byggna-
tionen löser delvis den brist som finns idag och tryggar även 
långsiktig barnomsorg. På sikt ska Gässlösa genomgå en stor 
omvandling. Därmed kan skolan bli en viktig mötesplats för 
framtidens Gässlösa. 

Identitet
Idag är Gässlösa ett vanligt industriområde, karaktäriserat av 
små- och storskaliga industribyggnader med stora hårdgjorda 
ytor. Stadsdelen saknar naturliga mötesplatser och upplevs 
som ödslig. Därför är det inte överraskande att boråsarnas 
mentala inställningen till Gässlösa är låg. En viktig del av 
processen att förändra Gässlösas identitet har redan startat. 
Det var stadsdelens medverkan i arkitekttävlingen Europan 
15. Europan 15 är världens största återkommande arkitekt-

tävling där arkitekter från hela Europa deltar. Arkitekttäv-
lingen pågick under 2019, och avslutades under slutet av året 
när det vinnande förslaget Made in Borås presenterades.  

Mötesplatser
Byggnationen av en fullstor idrottshall blir en betydelsefull 
mötesplats. En idrottshall uppmuntrar till aktivitet, rörelse 
och främjar idrott. Det finns ett stort behov av idrottshallar i 
Borås. Därmed blir idrottshallen en tillgång för hela staden.   

8. Störningar på platsen
Risk
Aktuellt avstånd till transportled för farligt gods är längre än 
Länsstyrelsens riskhanteringsavstånd på 150 meter. Ytterli-
gare utredningar bedöms därför inte som nödvändiga. Ingen 
av de verksamma företagen på Gässlösa bedriver miljöfarliga 
verksamheter. Därmed krävs inga specifika miljötillstånd 
eller skyddsavstånd till dessa. Borås krematorium är lokalise-
rad cirka 150 meter från planområdet. Verksamheten kräver 
inga skyddsavstånd.

På fastigheten Hässlagärdet 5 väster om planområdet finns 
en LNG-cistern med fordonsbiogas. LNG-cisternen har 
ett skyddsavstånd, och planeras därmed att avvecklas. 
Avvecklingen säkerställs genom ett avtal mellan Borås Stad 
och Borås Energi Miljö AB. LNG-cisternen kommer att vara 
avvecklad när skolan tas i bruk.

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

Naturvårdsverket släppte 2017 en vägledning med riktvärden 
för buller på skolgård från väg- och spårtrafik. Vägledningen 
anger att de delar av skolgården som är avsedda för lek, 
pedagogisk verksamhet samt vila ska ha en ekvivalent ljud-
nivå som understiger 50 dBA och en maximal ljudnivå som 
understiger 70 dBA. Där är däremot upp till kommunerna 
att avgöra hur stor andel av utevistelseytorna som ska klara 
riktvärdena. Borås Stads miljö- och konsumentnämnd tog 
2018 ett beslut om att minst 75% av de delar av skolgården 
som är avsedda för lek, pedagogisk verksamhet och vila ska 
uppfylla naturvårdsverkets riktvärden för buller på skolgård. 

En trafikbullerutredning har emellertid tagits fram (Gärdha-
gen Akustik 2019-08-28). Trafikbullerutredningen omfattar 
dygnsekvivalent och maximal ljudnivå från vägtrafik 
utomhus beräknas för en trafiksituation med prognosticerad 
trafikdata för år 2040. Beräknade ljudnivåer utvärderas 
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relativt Naturvårdsverket riktlinjer för skolgårdar, och hur 
ljudnivå inomhus ska kunna klaras. Ljudnivå utomhus från 
vägtrafik har beräknats för ett obebyggt planområde. 

Bullerutredningen visar att ljudnivån utomhus klarar 
Naturvårdsverket riktvärden för skolgårdar på 78% av de 
obebyggda planområdet (se sida 16). Riktlinjer för ljudnivå 
inomhus från trafik kan klaras med standardlösningar respek-
tive goda eller mycket goda standardlösningar. Vilken lösning 
som kommer krävas beror på ljudnivå utomhus, fönsterstor-
lekar och planlösning. Dimensioneringen av ljudisolering hos 
fönster och fasad behöver utföras av sakkunnig personal. 

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

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

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

Verksamheter på Gässlösa
De verksamheter som idag är finns i närområdet är i huvud-
sak ett litet antal mindre byggföretag, livsmedelsgrossister 
och liknande, som inte kräver tillstånd eller anmälan enligt 
miljöbalken. Omgivningspåverkan från dessa verksamheter 
bedöms som mycket liten. De enda tillstånds- eller anmäl-

ningspliktiga verksamheterna i området är en metallbearbe-
tande industri och kyrkogårdens krematorium. Metallindu-
strin påverkar inte närmiljön genom buller eller utsläpp till 
luft. Krematoriet ligger på ett tillräckligt avstånd (mer än 100 
meter) för ”psykiska immissioner” enligt Naturvårdsverkets 
branschfakta för krematorieverksamhet (2010). Det finns 
därmed ingen verksamhet som påverkar en ny detaljplan med 
användningen skola (S).

9. Planbestämmelser 
Allmänna platser
Bestämmelsen GATA visar att Gässlösavägen och Slakt-
husgatan planläggs som kommunala gator. Användningen 
NATUR visar att det området fortsatt kommer att bestå av 
grönska, och därmed inte bebyggas. 

Huvudmannaskap för 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
Bokstaven S står för Skola, och tillåter dessutom fritidshem, 
förskola eller annan jämförbar verksamhet. Inom en viss del 
av kvartersmarken tillåts transformatorstation. Bakgrunden 
till kravet på placering av transformatorstationen är på grund 
av översvämningsrisk. 

Utnyttjandegrad och begränsningar
Den prickade marken innebär att byggnad inte får uppföras. 
Planbestämmelsen e8000 reglerar byggnadsarean inom egen-
skapsområdet. Det innebär att byggnader maximalt får uppta 
8000 m2 av egenskapsområdet. Mot gatorna Gässlösavägen 
och Slakthusgatan finns ett utfartsförbud. Det illustreras på 
plankartan av halvmånar och cirklar. Det innebär att utfart ej 
får anordnas.

Trafikbullerkartering dygnsekvivalent ljudnivå 1,5 meter över mark Trafikbullerkartering maximal ljudnivå 1,5 meter över mark 
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Byggnadens höjd och utformning
Högsta tillåtna totalhöjd regleras med en romb och en siffra. 
Den högsta tillåtna totalhöjden för skola (S) är 18 meter.

Utformningsbestämmelsen f1 styr placering av transforma-
torstation.

Utformningsbestämmelsen f2 innebär att utöver högsta 
tillåtna totalhöjd tillåts mindre tekniska anläggningar sticka 
upp. En sådan teknisk anläggning kan exemeplvis vara 
ventilation. 

Markens anordnande och vegetation
n1 Regnbäddar ska anordnas till en yta av minst 345 m2. 

Skydd mot störningar
m1 Dike ska anläggas till en area av minst 300 m2.

Genomförandetid
Genomförandetiden är fem år från den dagen planen fått 
laga kraft.

Villkor för startbesked
Startbesked för grundläggning av byggnad får inte ges förrän 
markföroreningar har avhjälpts till nivåer som medger käns-
lig/mindre känslig markanvändning.

Strandskydd
a1 innebär att strandskyddet inom kvartersmarken upphävs.

10. Övergripande beslut
Vision 2025
I oktober 2012 antogs visionen Borås 2025 av Kommun-
fullmäktige. Visionen Borås 2025 består av sju strategiska 
målområden, och till varje målområde finns ett antal strate-
gier som konkretiserar hur målen ska uppnås. Detaljplanen är 
förenlig med vision Borås 2025. 

 » Människor möts i Borås: Människor vill möta männ-
iskor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med 
andra utvecklas vi och får nya insikter. Välarrangerade 
möten och evenemang bidrar till en positiv bild av 
staden och stärker självkänslan.

 » Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga: Om 
fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande 
skapas bra förutsättningar för barn och unga att 
utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla 
vuxna. 

Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad antogs av kommunfullmäk-
tige 12 april 2018. Syftet med översiktsplanen är att verka 
som ett övergripande styrdokument hur kommunen ska 
bli mer attraktiv och hållbar. Detaljplanen är förenlig med 
översiktsplanen. 

 » Styrkan kommer inifrån: Bebyggelsen växer i första 
hand genom förtätning, komplettering och omvandling 
inom orterna – alltså där det redan är byggt. Genom att 
växa inifrån utnyttjas mark och infrastruktur optimalt, 
bebyggelsen hålls ihop och nya områden integreras i 
den redan byggda miljön.

 » Fler mötesplatser och målpunkter: Fler attraktiva 
offentliga mötesplatser utvecklas i alla orter och 
stadsdelar. Nya målpunkter skapas som uppmuntrar 
människor med olika bakgrund, i olika åldrar och från 
olika delar av kommunen att mötas. Offentliga rum 
utformas så att de är tillgängliga för alla, oavsett ålder, 
kön och funktionsnedsättning

Miljömål
Borås Stads miljömål delas in i fyra perspektiv som är kopp-
lade till FN:s globala hållbarhetsmål. Under varje perspektiv 
finns det etappmål som konkretiserar hur de fyra miljömålen 
realiseras. Detaljplanen går i enighet med följande perspektiv: 

 » Hållbar samhällsplanering: Nybyggnad sker i första 
hand genom förtätning i tätorter och nära kollektiv-
trafik. En hållbar stad är en tät och blandat stad där 
vi bygger på redan byggda ytor och på så sätt har kvar 
tillgången till gröna stråk, vattendrag och parker.

11. Konsekvenser
Konsekvenser av planförslaget beskrivs under respektive 
rubriker som bebyggelsestruktur, buller och förorenad mark.

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

12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning
Exploatören, Lokalförsörjningsförvaltningen, ansvarar 
för samtliga åtgärder gällande utförande och kostnader i 
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byggnads- och anläggningsarbeten inom kvartersmark. Det 
innefattar byggnationer med tillhörande anläggningar och 
anslutningar, parkering samt in- och utfart till området. 

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

 » Borås Elnät AB ansvarar för utbyggnad av allmänna 
anläggningar till förbindelsepunkt vid tomtgräns samt 
transformatorstation inom kvartersmarken. Se rubrik 4. 
Teknisk försörjning.

 » För utbyggnad av fiber ansvarar den fiberleverantör 
som exploatören tecknar avtal med. Se rubrik 4. Teknisk 
försörjning.

Avtal
Ett internarrendeavtal ska upprättas mellan Lokalförsörj-
ningsförvaltningen och Borås Stad avseende ytan som 
planeras för skolverksamhet, det gäller ytor för skolbyggnader 
och idrottshall. 

Vid bygglovsprövning ska exploatören redovisa hur man 
avser att uppfylla kommunens krav på antal parkeringsplatser 
enligt gällande parkeringsnorm. 

En överenskommelse har tecknats mellan Borås Stad och 
Borås Energi och Miljö AB. Denna överenskommelse 
reglerar att LNG-cistern med tillhörande anläggningar ovan 
mark på fastigheten Borås Hässlagärdet 5 skall tas bort senast 
2023-05-01. 

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, fiber

 » Skanova, tele

Ytterligare ledningsägare kan tillkomma vid kontroll via 
Ledningskollen.

BEMAB har 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 finnas. 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 fastigheterna Borås Gässlösa 5:15 samt 
del av Borås Gässlösa 5:1 som båda ägs av Borås Stad. 

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

Gässlösa 5:15

 » Ny byggrätt för skola (S) tillskapas. 

 » Del av fastigheten planläggs som allmän plats natur. 

Gässlösa 5:1

 » Del av fastigheten planläggs som prickmark för skola 
(S). 

 » Del av fastigheten planläggs som allmän plats gata.

Ekonomi
Grundprincipen är att exploatören ska finansiera de åtgärder 
som uppkommer i samband med dennes exploatering. 
Åtgärder som inte kan kopplas till en exploatering, men som 
bedöms vara nödvändiga för det allmänna, ska finansieras av 
Kommunen.

Vad gäller eventuellt upprättande av servitut och eventuell 
ansökan om förrättning enligt ledningsrättslagen är detta 
något som respektive huvudman ansvarar för och bekostar.
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Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-
nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med 
representanter från kommunala förvaltningar.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Anton Ehrendahl 
Plan- och bygglovschef  Planarkitekt

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

Frank Throlin  
Mark- och exploateringsingenjör 

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 5 år efter att planen har fått laga 
kraft.

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden. 

Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande.

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

Planavgift
Planavgift debiteras vid bygglov.

Planunderlag
Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » Markmiljöundersökning (Hifab AB, 2018-12-06). 

 » Trafikutredning (SWECO, 2019-06-11).

 » Trafikbullerutredning (Gärdhagen Akustik, 2019-08-
28).

 » Dagvattenutredning (Tyréns, 2021-04-20) 

 » Geotekniskt utlåtande (SKANSKA, 2021-04-06) 

 » PM Slamdeponi (HIFAB, 2021-04-XX) 
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1. Vad är en detaljplan?
En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas 
och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar om vad du 
och andra får och inte får göra inom planområdet. Det är 
plan- och bygglagen som styr hur stadsplaneringen ska gå 
till. Enligt lagen ska vi pröva om marken är lämplig att bygga 
på och om byggnadens utformning är lämplig, och den ger 
fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.

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

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

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

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

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

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

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

5. Detaljplanens innehåll
En detaljplan innehåller flera delar:

Plankarta med bestämmelser som är 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 flera olika skeden innan den får laga 
kraft (börjar gälla) och blir ett juridiskt dokument. 

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

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.

Samhällsbyggnadsnämnden ett beslut att ge oss på Samhälls-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en detaljplan. I 
detta skede avgörs det om vi behöver göra ett planprogram 
innan vi påbörjar arbetet med en detaljplan. 

Ett planprogram är ett dokument som anger vilka förut-
sättningar och mål som kommande detaljplaner ska uppnå. 
Planprogram innehåller ofta större områden än  detaljplaner. 
Syftet är att redovisa principiella riktlinjer och visa alternativa 
förslag och lösningar på svårigheter och  intressekonflikter i 
ett tidigt skede av planeringen. 

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

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

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

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

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

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

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

Ordlista

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

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

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

 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad,  501 80 Borås  
besöksadress 

Kungsgatan 55, 501 80 Borås
tel

033-35 85 00  
e-post

detaljplanering@boras.se
  webbsida 

boras.se/detaljplan



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 
REMISSYTTRANDE 

Sida 

1(2) 

Datum 

2021-05-17 
Instans: 

Kulturnämnden 
 

 

 
 

 

 

 

Svar på remiss: Revidering Visionen Borås 2025  

 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar att föreslå stadsledningskansliet att revideringen av 

Visionen Borås 2025 kompletteras i enlighet med de tillägg som formulerats i 

frågematrisen med konkretiseringar av konstens och kulturens roll i det 

framtida Borås samt att barnperspektivet förtydligas i revideringen. 

 

Lämna synpunkter genom följande frågematris: 

 

Del i visionen: Synpunkter: 

Inledningen Ordet ”nutid” bör skrivas in mellan ”historia och 

framtid” 

Visionsområde 1: Människor möts i 

Borås 

 

Det vore bra med en konkretisering av vilka 

mötesplatser som avses så inte enbart de med 

ordet mötesplats i namnet uppfattas som de 

enda mötesplatserna. Kulturnämndens 

verksamheter utgör viktiga mötesplatser för 

människor i Borås med biblioteken som de utan 

tvivel mest demokratiska av alla mötesplatser 

med fri tillgång till media och med generösa 

öppettider. 

Visionsområde 2: Möjligheter och mod 

att utvecklas 

 

 

Kultur innebär många gånger innovativa synsätt, 

ger nya perspektiv och är därmed en viktig 

samhällsutvecklande faktor som bör omnämnas 

specifikt. Borås är medveten om vikten av 

gestaltade livsmiljöer där konsten har en självklar 

plats. Konsten i Borås är profilskapande och 

bidrar till att ge staden nationell och internationell 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

lyskraft. Konsten och kulturen i Borås skapar 

stolthet hos invånarna. 

Visionsområde 3: Ett vardagsnära 

Borås  

 

Landsbygdens möjligheter bör formuleras mer 

specifikt. 

Visionsområde 4: Omsorg om miljön 

och varandra  

 

I detta stycke föreslås barnperspektivet 

förtydligas mera med tanke på att 

barnkonventionen blivit lag. 

Ingen tidshorisont, istället revideras 

visionen kontinuerligt vid behov 

 

Övriga synpunkter:  

 

 

 

 

 

 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

 

MISSIV 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-03-08 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00585 1.1.4.2 

  

 

 

Remiss: Revidering Visionen Borås 2025 

 

Remissinstanser 

1. Samtliga nämnder 

2. Samtliga bolag 

3. Centrala Pensionärsrådet  

4. Centrala Funktionshinderrådet  

5. Högskolan i Borås: registrator@hb.se  

6. Studentkåren i Borås: info@sib.hb.se  

7. Samtliga politiska partier: boras@socialdemokraterna.se;  

dennis.jernkrook@boras.se; boras@sd.se; jonathan.tellbe@gmail.com;  

magnus.winblad@vansterpartiet.se;  ida.legnemark@politiker.boras.se; 

boras@mp.se; helena.ruderfors@boras.se; boras@liberalerna.se  

8. Borås City: info@borascity.se  

9. Knallelandsgruppen: centrumledare@knalleland.se  

10. Borås näringsliv: info@borasnaringsliv.se  

11. Föreningen företagarna: boras@foretagarna.se  

12. Viareds företagsförening: info@viared.se  

13. Integrationsråden: nexhdet.vokshi@boras.se 

14. Föreningsrådet: tage.carlsson@gmail.com  

15. Attraktiva Toarp: info@attraktivatoarp.se  

16. Framtida Fristad: info@framtidfristad.se  

17. Sandaredsbygdens ortsråd: info@sandared.se  

 

Det finns också möjlighet för invånare, föreningar och andra organisationer 

samt företag att lämna remissvar via www.boras.se/vision  
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Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 31 maj 2021. 

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

Ange diarienummer KS 2020-00585 och remissinstansens namn i ämnesraden 

på e-postmeddelandet.  

Remissinstansernas 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. 

Synpunkter på remissupplagan av visionen lämnas genom bifogat dokument 

”Svar på remiss”.  

Maja Karlsson   
Handläggare 
073432895 

mailto:KS.diarium@boras.se
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Information till remissupplagan: Borås vision 

 
Datum 
2021-03-08 
 
 

Sammanfattning 
Ni har nu fått remissupplagan av Borås vision. Det är en revidering av visionen 
Borås 2025, som togs fram år 2012.  

Här beskrivs arbetet som ledde fram till remissupplagan av Borås vision. 
Dokumentet bör ses som bakgrundsinformation till er som lämnar synpunkter 
på remissupplagan.  

Arbetet med att revidera visionen Borås 2025 har pågått från augusti 2020. 
Synpunkter från förtroendevalda, näringsliv, föreningsliv, akademi och Borås 
invånare har legat till grund för revideringen. Revideringsarbetets uppdrag har 
varit att uppdatera visionen utifrån nämnda målgruppers synpunkter och att 
göra visionen ännu mer till hela Borås vision. Detta uppdrag har lett till de 
förändringar som föreslås i den reviderade remissupplagan.  

Remissupplagan av visionen lämnas nu över till ett antal remissinstanser. 
Synpunkter på förslaget kan lämnas fram till den 31 Maj. Därefter beaktas 
inkomna synpunkter inför Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges beslut 
i augusti respektive september 2021. 

Kontakt: 
Maja Karlsson, Projektledare  
maja.karlsson@boras.se / 073-432 89 52  
  

mailto:maja.karlsson@boras.se
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Bakgrund  
Borås vision 2025 har varit Borås ledstjärna sedan 2012. Visionen är vårt 
framtida, önskade Borås. Visionen tillhör alla som bor, verkar och möts i Borås. 
Visionen uppdateras vart fjärde år om det finns behov av förändringar.  

Utvärdering visionen Borås 2025 
Sedan visionen antogs 2012 har det hänt mycket i Borås, här nedanför listas 
några exempel. Även om en del av aktiviteterna hade blivit verklighet utan 
visionen, har visionen på många sätt bidragit med kraft och en gemensam 
riktning i Borås utveckling. 

Nya och växande mötesplatser:  
På knappt tio år har vi etablerat en mängd olika mötesplatser, bland annat 
renoverat och invigt Borås Kongress (2018). Träffpunkt Simonsland har haft 
över en miljon besök sedan invigningen 2014. Textile Fashion Center, som 
också invigdes 2014, har stärkt sin betydelse som ett ledande centrum för 
hållbar utveckling och innovation inom textil och mode. 

Övriga mötesplatser som har öppnat under de senaste åren är Norrbyhuset, 
Hässlehuset, och Medborgarlabbet på Sjöbo. Föreningslivet bidrar med att fylla 
mötesplatserna med spännande aktiviteter. 

Hållbarhet är utvecklingens kärna  
2019 invigdes en av Europas modernaste miljöanläggningar, Energi- och 
miljöcenter, på Sobacken som ett steg mot målet att göra Borås till en 
fossilbränslefri stad. Energi- och miljöcenter är både ett kraftvärmeverk och 
avloppsreningsverk. 

I Borås effektiveras energianvändningen och användningen av förnybar energi. 
Viskaforshem AB, AB bostäder i Borås, Fristadbostäder AB och Borås Energi 
och Miljö AB har installerat solenergi. 

Vi har börjat rena Viskan från svunna epokers miljöpåverkan. 

Det har blivit enklare att åka kollektivt I Borås. 2014 byggdes cykelgaraget vid 
järnvägsstationen och tio mobila cykelställ med cykelpumpar köptes in och 
placerades ut i staden. För att öka framkomligheten har bland annat 
bussterminalen vid Södra Älvsborgs Sjukhus byggts om. 

2019 började Västtrafik köra elbussar i Borås, ett första steg för att uppnå målet 
om en buller- och utsläppsfri stadstrafik. 

Borås invånare, näringsliv och organisationer är engagerade i stadens 
miljöarbete. I samverkan arrangeras årligen Kretsloppsveckan, en vecka med 
fokus på hållbarhetsfrågor och aktiviteter. 

Borås har blivit utsedd till Årets Håll Sverige rent-kommun fem år i rad: 2015, 
2016, 2017, 2018 och 2019. 

 



Borås Stad 
Datum 
2021-03-08 

  
  

Sida 
3(14) 

 

 

Företagande och samverkan får Borås att växa 
Ny etablering kräver ny mark, och de senaste åren har vi sålt cirka 400 000 
kvadratmeter industrimark årligen, samtidigt som vi jobbar hårt med att i 
samverkan med näringslivet skapa hållbara logistiklösningar, både från 
Göteborgs hamn och för en bättre innerstad i Borås. Denna tillväxt i 
samverkan har de senaste åren skapat fler än 500 jobb varje år. 

Naturen väntar runt hörnet 
Miltals med vandringsleder och löp- och skidspår håller Borås och boråsarna i 
form. Vi har samlat dem alla i Friluftsguiden tillsammans med badplatser och 
fiskesjöar och annat. Här finns förstås också våra tillgänglighetsanpassade spår 
utmärkta. 

Alldeles nyligen utökades naturreservatet Rya åsar till hela 550 hektar, eller 550 
000 kvadratmeter. Storsjön är ett nytt naturreservat bildat 2014, 
tillgänglighetsanpassat så att även de med rullstol, rollator eller barnvagn kan 
promenera i naturen. 

Ett Borås för de unga 
I Borås tar vi gemensamt ansvar för barn och unga i alla åldrar. Borås utsågs till 
Årets studentstad 2020/2021 av Sveriges förenade studentkårer – men vi har 
också byggt många förskolor och etablerat familjecentraler för stärkt 
integration. Våra skolbarn är engagerade i allt från Grön flagg, 
lärandeprogrammet om hållbarhet, till stadsbyggnad, nu senast om 
framtidsstadsdelen Gässlösa. 

Sedan 2019 arbetar en koordinator med att utveckla samarbetet mellan skola 
och näringsliv för att cirka 1000 boråselever i årskurs 8 och 9 ska få bra prao-
platser. 

Genom samverkan med näringslivet får elever i årskurs 8 lära sig mer om 
entreprenörskap och privatekonomi, ett samarbete med Sparbanksstiftelsen, 
Swedbank och UF. 

Näringslivet i samarbete med gymnasieskolan har möjliggjort APL-platser 
ibland annat Zambia, Kina, Japan och Spanien. 

I Borås erbjuds ett rikt utbud av sommarlovsaktiviteter för barn. Badresor till 
Sjömarken, bokbussen på besök i bostadsområdena och Barnkoloni i Espevik 
är några exempel. 

I dag får 13 000 studenter sin utbildning vid Högskolan i Borås. Sedan 2019 har 
vi en av landets polisutbildningar. 

Fler centrala bostäder  
I centrala Borås byggs allt fler bostäder. En förtätad stad är en tryggare stad, 
med fler människor i rörelse och fler butiker och andra verksamheter i centrum. 
Nyligen togs första spadtaget till kvarteret Björnflokan, ett av de senaste 
spännande bostadsprojekten i centrala Borås. Och nere på Eko-platsen byggs 
gamla Posthuset på med fler bostäder. 
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Levande landsbygd 
Vår landsbygd hålls levande med invånarnas initiativkraft, där ortsråden spelar 
en avgörande roll jämsides med lokal företagsamhet och ideella krafter. 
Fiberföreningar över hela Borås har sett till att landsbygden har fått bredband. 
85 procent av hushållen har bredbandsuppkoppling. Nu har fler hushåll i 
kommunen bredbandsuppkoppling. 

2018 och 2019 fick Borås Stad EU-medel för att via projektet Leader Sjuhärad 
utveckla det lokala arbetet i serviceorterna Viskafors, Dalsjöfors, Fristad och 
Sandared. Arbetet har fortsatt under 2020. 

Idrottsarrangemang och konst för alla. 
Street art-festivalen No limit arrangerades 2020 för fjärde gången, den här 
gången på Norrby. Jubileumsåret 2021 blir Skulpturbiennalen en bredare 
Konstbiennal. 

Borås har också fått äran att vara värd för flera stora idrottsarrangemang, bland 
annat SM-veckan sommaren 2015, O-ringen 2015 och U20-EM i friidrott 2019.  
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Utgångspunkter Revidering Borås vision 2025 
I arbetet med revideringen av visionen Borås 2025 har det funnits några 
utgångspunkter. Dessa formades efter ett arbetsmöte med 
Kommunalrådsberedningen och beslutades om av Kommunstyrelsen. 

• Hållbarhet: Visionens utgångspunkt är fortfarande hållbarhet utifrån de 
tre hållbarhetsdimensionerna; social-ekonomisk-och ekologisk 
hållbarhet. 

• Berättandeform: Visionen är skriven i berättandeform och kompletterad 
med strategiska målområden. 

• Hela Borås vision: Visionen ska gälla för alla som bor, verkar och möts i 
Borås. Den nuvarande visionen har inte fått den genomslagskraft som 
förväntades över intressentgruppsgränser. Revideringsarbetet fokuserar 
därför på att stärka visionens förankring, uppföljning samt på att nå ut 
med visionen till fler.  

Målgrupper: 
Visionens målgrupper är alla som bor, verkar och möts i Borås: 

• Invånare 

• Näringsliv 

• Föreningsliv 

• Akademi  

• Förtroendevalda  

Uppdrag:  
Revideringsarbetets uppdrag är att revidera visionen utifrån inkomna 
synpunkter samt att stärka visionens förankring och uppföljning. 

Genomförandet 
Under hösten 2020 har synpunkter från människor som bor, verkar och möts i 
Borås samlats in. Här nedanför beskrivs hur det gjorts.  

Invånarna:  

• 131 personer har lämnat synpunkter via en webbenkät.  

• Kommunikation i Borås Stads sociala medier med uppmaning om att 
lämna synpunkter. 

• Uppmaning att lämna synpunkter via Borås TME:s adventskalender.   

• Förslagslådor och idéplank på stadens alla mötesplatser, bibliotek och 
öppna ungdomsverksamheter. 

• Bussreklam, annonsering i BT samt eurosize-affischer på stan.  

• Artikel i Borås Tidning om visionsarbetet. 
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• Elever som läser samhällsorientering har svarat på webbenkäten. 
Arbetslivsförvaltningen har översatt enkäterna samt elevernas svar, för 
att eleverna ska få möjlighet att besvara frågorna på bästa sätt.  

Barn och ungas perspektiv:  

• Unga kommunutvecklare  

• Barn i förskolan har som en del av Barnrättsveckan 2020 målat 
teckningar som visar vad de vill att Borås ska bli i framtiden. 
Pedagogerna har tolkat teckningarna.   

• Synpunkter från stadens högstadieelevråd. 

Näringslivet/ företagare: 

• Ett dialogtillfälle för större företagsorganisationer. 

• Dialog och synpunkter från Borås näringslivsstyrelse.  

• Två dialogtillfällen för företagare i Borås, alla företagare som är anslutna 
till näringslivsenheten bjöds in. Omkring 30 företagare deltog. 

• Möjlighet att svara på webbenkäten på boras.se/vision som företagare. 

• Artikel om visionsarbetet och uppmaning om att lämna synpunkter i 
tidningen Företagsamt. 

Föreningsliv/ civilsamhället:  

• Möjlighet att svara på webbenkäten på boras.se/vision som förening.  

• Representanter från det fria kulturlivet och ett antal kulturföreningar 
bjöds in till dialog, tre representanter deltog i dialogen.  

• En variation av föreningar som är anslutna till Fritids-och 
folkhälsoförvaltningen bjöds in till två dialoger, omkring 45 
föreningsrepresentanter deltog på de olika dialogtillfällena. 

Ortsråd:  

• Utskick med möjlighet att lämna synpunkter har skickats till alla ortsråd. 

• Dialog med Sandaredsbygdens ortsråd och Fristadbygdens ortsråd. 

• Dialog för alla ortsråd där en sammanställning av synpunkterna från 
serviceorterna presenterades och där fler synpunkter kunde lämnas. 
Representanter från följande områden deltog: Borgstena, Bredared, 
Vänga, Fristad, Viskafors, Sjömarken och Sandared.  

Pensionärsråd och funktionshinderråd:  

• Alla funktionshinderråd bjöds in till att delta på en dialog.  

• Presentation för det centrala funktionshinderrådet med uppmaning om 
att bidra med synpunkter. 
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• Presentation för det centrala pensionärsrådet med uppmaning om att 
bidra med synpunkter. 

• Alla pensionärsråd bjöds in till att delta i en dialog. Representanter från 
några av de olika råden deltog.  

Akademin:  

• Inbjudan till dialog och information om möjlighet att lämna synpunkter 
har gått ut via ping-pong till alla elever på Högskolan i Borås.  

• Dialogtillfälle för representanter från Studentkåren. 

• Dialogtillfälle för Högskolan i Borås Kvalitets-och ledningsråd. 

Medarbetare Borås Stad:  

• Dialog med medarbetare i Borås Stad, öppen inbjudan via stadens 
intranät. Omkring 30 medarbetare deltog.  

• Dialog med koncernledningen, består av förvaltnings-och bolagschefer.  
• Dialog med Borås Stads Mänskliga rättighetsnätverk om visionen 

utifrån ett mänskliga rättighetsperspektiv.  
• Dialog om visionen på Stadsledningskansliet stormöte. 

Förtroendevalda: 

• Inledande dialog med Kommunalrådsberedningen, för att forma 
utgångspunkterna i arbetet. 

• Beslut i Kommunstyrelsen om arbetsformen. 

• Enkät med möjlighet att lämna synpunkter till alla ledamöter i 
Kommunfullmäktige, med en uppmaning om att enkäten besvaras på 
partiernas gruppmöten. Presentationer om visionsarbetet har hållits för 
de partier som önskat. 

• Avstämningsmöte med Kommunalrådsberedningen. 
Kommunalrådsberedningen önskade mer politisk involvering och 
arbetsmöten med kommunalråd och gruppledare.  

• Information om revideringsarbetet för Kommunstyrelsen. 

• Tre arbetsmöten med kommunalråd & gruppledare med syfte att forma 
visionen utifrån inkomna synpunkter. 

Alla synpunkter har sammanställts. De frågor som i huvudsak diskuterats i 
dialog med intressentgrupperna är:  

• Vad ska Borås bli i framtiden?   

• Hur vill du bidra till att visionen blir till verklighet?  

• Vad ska den reviderade visionen ha för tidshorisont? 
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Sammanställning av synpunkter 
Synpunkterna som kommit in från intressentgrupperna har sammanställs 
kontinuerligt och en sammanfattning har publicerats på boras.se/vision. 
Synpunkterna har sammanställts utifrån olika rubriksättningar för att de ska bli 
enklare att läsa. De synpunkter som har varit likadana/liknande har parats ihop 
och räknats i antal.  

Följande ordmoln är sammanfattningar av inkomna synpunkter. Vid intresse 
för en fullständig sammanställning av inkomna synpunkter, kontakta Maja 
Karlsson.  

Invånare: 

 

Barn & unga:  
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Föreningsliv: 

 
Ortsråden:  
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 Näringsliv:  

 

Medarbetare Borås Stad:  
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Om remissupplagan  
Alla inkomna synpunkter har sammanställts och legat till grund för 
revideringsarbetet. En politisk arbetsgrupp bestående av kommunalråd och 
gruppledare har med stöd av tjänstepersoner och projektorganisationen för 
arbetet med revideringen skapat remissupplagan.  

Remissupplagan innehåller den politiska arbetsgruppens, det vill säga Borås 
valda företrädares, tolkningar och formuleringar av inkomna synpunkter och 
framtidsambitioner.  

De inkomna synpunkter som inte hittas direkt formulerade i remissupplagan 
kommer omhändertas inom det fortsatta arbetet med visionen genom att 
skickas till berörda förvaltningar i Borås Stad.  

Här listas en sammanfattning av de övergripande förändringar som gjorts i 
arbetet med att revidera Borås 2025. Dessa förändringar har resulterat i 
remissupplagan av Borås nya vision:  

Nytt format 
Den nuvarande visionen består av en inledande text som är kompletterad med 
målområden. Upplevelsen är att den nuvarande visionens målområden är mer 
kända än den inledande texten och att den inledande texten har glömts bort. I 
den reviderade visionen föreslås därför målområdena få en större bäring och 
utgöra ”visionsområden”- själva visionen. Den inledande visionstexten föreslås 
bestå av information om visionens målgrupper och vara en sammanfattning av 
de föreslagna målområdena.  

Innehåll som berör alla som bor, verkar och möts i Borås 
En del innehåll i Borås 2025 berör främst Borås Stads arbete. För att tydliggöra 
att visionen berör alla som bor, verkar och möts i Borås har visst innehåll 
plockats bort. Målområdena har också formulerats om till att bestå av innehåll 
som till större grad berör visionens alla målgrupper. Med det sagt finns det 
inget särskilt målområde för barn-och unga, stadskärnan, företagare eller 
landsbygden. Det beror på att innehållet inom varje målområde i högre grad ska 
beröra alla som bor, lever och möts i Borås. 

Inga strategier  
Strategierna i Borås 2025 berör till stor omfattning Borås Stads interna arbete. 
Eftersom visionen ska tillhöra alla som bor, verkar och möts i Borås har 
strategierna plockats ur visionen. Borås Stad omhändertar istället frågan om 
strategier för hur Borås Stad ska arbeta med visionen inom arbetet med 
uppföljning.  

Färre målområden och en sammanfattande mening 
Färre målområden innebär att målområden i Borås 2025 har slagits ihop eller 
tagits bort. I inledningen finns en sammanfattning av visionen, här lyfts 
remissupplagans visionsområden. Förändringarna utgår från inkomna 
synpunkters önskan om en vassare vision som är enklare att komma ihåg.  
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Ingen tidshorisont 
I remissupplagan föreslås att visionen inte ska ha en tidshorisont. Istället 
fortsätter visionen revideras vart fjärde år vid behov, som idag och likt Borås 
Stads övriga styrdokument.  Förslaget grundar sig i att visionen behöver följa 
förändringar i omvärlden. Det är därför svårt att idag veta när mindre eller 
större revideringar av visionen behöver göras. Om det inte finns en tidshorisont 
blir det ännu viktigare att arbetet följs upp för att vi ska veta om vi närmar oss 
visionen eller inte. Förslag kring hur uppföljningsarbetet kan stärkas beskrivs 
senare i dokumentet.  

Uppdaterat innehåll 
En del av innehållet i Borås 2025 är fortfarande aktuellt enligt inkomna 
synpunkter. Det finns dock vissa frågor som inte lyfts i lika hög grad i Borås 
2025 som i det reviderade remissutskicket. Centrala frågor som fått ett större 
fokus i det reviderade remissutskicket är: Trygghet, likvärdiga satsningar i hela 
Borås, ett gott vardagsliv, vikten av samverkan mellan alla som bor, verkar och 
möts i Borås samt hållbara val i vardagen.  
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Fortsatt arbete med visionen 
För att göra visionen levande och aktuell behöver människor som bor, verkar 
och möts i Borås känna till visionen. Vi som bor, verkar och möts i Borås 
behöver hjälpas åt med att förankra visionen, genomföra aktiviteter och följa 
upp det vi gör i visionens anda. Det fortsatta arbetet med visionen föreslås ske 
utifrån tre viktiga delar:  Informera, Aktivera och följa upp. 

 

Följa upp Informera

Aktivera

Informera: Vi hjälps åt med att informera om visionen i syfte att öka 
kännedomen om den.. Information sprids genom att vi pratar om visionen när 
människor möts, i så väl fysiska som digitala möten samt genom olika kanaler, 
nätverk, forum och event. Vi ställer oss frågan ”Hur och när kan vi prata om 
visionen i våra sammanhang?” Genom god kännedom om den och 
återkoppling om det som gjorts blir visionen en gemensam ledstjärna för vårt 
framtida Borås.  

Aktivera: När vi har kännedom om visionen blir nästa steg att fördjupa sig i 
vad visionen innebär för oss; Vad gör vi redan idag som går i visionens anda? 
Vad kan vi göra mer för att förbättra för alla som bor, lever, verkar och möts i 
Borås? Vi hjälps åt med att agera för visionen utifrån våra olika förutsättningar. 
Ju fler som agerar för att göra visionen till verklighet, desto bättre blir vårt 
framtida Borås.  

Följa upp: När vi gör insatser behöver vi veta om vi närmar oss visionen. Vad 
har vi gjort? Vilka förändringar har vi uppnått i visionens anda? Kan vi göra 
något annorlunda eller göra mer av något? När vi ser tillbaka på vad vi gjort 
vägleder det oss i vad vi tillsammans kan göra bättre för vårt framtida Borås.  

Borås Stads arbete med Borås vision 
Visionen är för Borås Stad ett internt styrdokument som Kommunfullmäktige 
fattar beslut om. Borås Stad kommer också ha en samordnande roll och skapa 
förutsättningar för alla att vara delaktiga i arbetet med visionen genom att 
tillhandahålla informationsmaterial, sprida information och följa upp 
visionsarbetet.  
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För att arbetet ska vara levande behöver vi vara öppna för förändringar och 
anpassa oss efter förändringar i omvärlden. Så här kommer Borås Stad 
inledningsvis att samordna arbetet. 

• Borås Stad skapar förutsättningar för att informera om visionen genom 
att ta fram tillgängliga informationsmaterial för alla som bor, lever, 
verkar och möts i Borås. Materialet är ett stöd för att prata om visionen.  

• Borås Stad skapar förutsättningar för att aktivera fler i arbetet med 
visionen genom att ta fram verktyg som stöd i visionsarbetet. Med 
verktygen kan du få reda på vad visionen innebär för dig och vad du 
kan göra för ett bättre Borås.  

• Borås Stad skapar förutsättningar för att följa upp visionen genom att 
ta fram mallar som gör det enkelt att se vad vi har gjort och vad vi kan 
göra mer i visionens anda. För att nå ut med inspiration och få reda på 
hur andra hanterar visionen har Borås Stad fortsatta dialoger med 
människor som bor, lever, verkar och möts i Borås.  

 



VISION
BORÅS

REMISSUPPLAGA: BORÅS VISION

Borås är stad och landsbygd, historia och framtid. 

Borås är en plats där människor möts, utvecklas och lever med närhet till varandra och det 
vi behöver i vardagen. Vi tar ansvar för nuet och framtiden genom omsorg om människor 
och miljö. Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet är grunden för våra val och beslut. 

Vi formar vårt gemensamma Borås i samverkan och dialog.

Det här är vår vision. Den tillhör alla som bor, verkar och möts i Borås. Vi har tagit fram 
visionen tillsammans, och med gemensamma krafter kan vi göra den till verklighet, för oss 
alla och för framtida generationer. 

VISIONSOMRÅDEN

Människor möts i Borås

Möjligheter och mod att utvecklas

Ett vardagsnära Borås

Omsorg om miljön och varandra



BORÅS VISION

Människor möts i Borås

I Borås finns platser för alla att mötas, helg som vardag. Möten ger glädje och skapar 
 inspiration och social trygghet. 

I alla delar av Borås finns ett rikt utbud av mötesplatser där vi tar tillvara på varandras 
kunskap och erfarenheter. Små och stora möten och evenemang, många internationellt 
uppmärksammade, gör Borås till en attraktiv mötesplats för både invånare och besökare. 

Samverkan mellan invånare, kommun, näringsliv, 
akademi, föreningar och andra organisationer 
utvecklar Borås. Dialog och lyhördhet är 
grunden för allas delaktighet och infly-
tande över Borås utveckling. 

Det är när vi möts som vi tillsammans 
utvecklar Borås. Tillsammans är vi 
 klokare och kan uträtta så mycket mer.

Möjligheter och mod att utvecklas

Borås utmärks av kreativitet och mod att tänka och handla i nya banor. Här finns rika för-
utsättningar för människor och företag att förverkliga idéer och drömmar. I Borås bekräf-
tar vi och tar tillvara människors kraft, kunskap, förmåga och idéer. Nyfikenhet, öppenhet 
och kreativitet präglar lärandet i skolan, arbetslivet och på fritiden. 

Högklassig utbildning från förskola till universitet får människor och samhälle att 
växa. Tack vare samverkan mellan kommun, universitet, näringsliv och civil-
samhälle finns här attraktiva utbildningar på alla nivåer. Goda möjligheter till 
personlig utveckling och bildning ger boråsarna tillfällen att utvecklas och 
lära livet ut.

Borås utvecklas på arvet inom textil och handel, samtidigt som det 
finns framgångsrika företag på många områden. Vi ligger i topp inom 
miljöteknik och textil innovation. Bredden av branscher och en stark 
entreprenörsanda ger oss möjlighet att ta tillvara på den kunskap 
och de talanger som finns här. Med innovation och hållbarhet i 
fokus utvecklar vi Borås för alla invånare och för framtida  
generationer.



BORÅS VISION

Ett vardagsnära Borås

Vi som bor, verkar och möts i Borås har nära till det vi  behöver 
i vardagen, till aktiviteter och till varandra. 

I Borås finns det service, fritidsaktiviteter, kultur och företag 
där människor bor och verkar. Oavsett var du befinner dig 
har du nära till natur och tillgängliga grönområden. Hela Borås 
lever och det vi behöver för en bra vardag finns nära till hands. I 
hela kommunen finns det ett utbud av bostäder som passar olika 
åldrar och olika familjesituationer. Våra bostadsområden är anpas-
sade efter invånarnas behov och präglade av mångfald och öppenhet.

Borås stadskärna är liksom hela kommunen en trygg plats formad av 
människor i rörelse, grönska, färg och kultur av olika slag. Gator, torg 
och parker är våra gemensamma vardagsrum och här finns aktiviteter 
under många av dygnets timmar.  

Omsorg om miljön och varandra

I Borås finns en stor medvetenhet om hur våra beslut i dag påverkar framtida genera tioner. 
Vi tar ansvar genom att behandla både varandra och vår miljö med omsorg. Vi lever i 
harmoni med en rik natur, med vår omvärld och med varandra. 

Vi tar gemensamt ansvar för miljön genom att leva hållbart och hantera energikällor  
och naturresurser på ett klokt och hållbart sätt. Tillsammans har vi skapat förutsättningar 
för enkla och smarta val i vardagen. I Borås  
konsumerar vi närproducerat, återvinner och återanvänder. I Borås är 
det lätt att förflytta sig med kollektivtrafik, till fots och med cykel eller 
andra miljömässigt anpassade transportmedel. 

I Borås visar vi varandra tillit, är jämlika och känner oss trygga i 
livets alla skeden. 

Vi tar gemensamt ansvar för att barn har en trygg och  
god uppväxt och att äldre har en trygg och socialt rik  
ålderdom. 



KONTAKT

Maja Karlsson, projektledare
E-post: maja.karlsson@boras.se

Tfn: 073-432 89 52



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 
REMISSYTTRANDE 

Sida 

1(2) 

Datum 

2021-XX-XX 
Instans: 

 
 

 

 
 

 

 

 

Svar på remiss: Revidering Visionen Borås 2025 

 

Beslut 

"[Klicka och skriv text här]"  

 

Lämna synpunkter genom följande frågematris: 

 

Del i visionen: Synpunkter: 

Inledningen  

Visionsområde 1: Människor möts i 

Borås 

 

 

Visionsområde 2: Möjligheter och mod 

att utvecklas 

 

 

 

Visionsområde 3: Ett vardagsnära 

Borås  

 

 

Visionsområde 4: Omsorg om miljön 

och varandra  

 

 

Ingen tidshorisont, istället revideras 

visionen kontinuerligt vid behov 

 

Övriga synpunkter:  
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