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Datum 

2018-10-08 
 

Instans 
Kulturnämnden 

 

 

Kulturnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde på 

Borås Kulturskola, Simonsland, måndagen den 22 oktober 2018 kl. 17:00. 

Socialdemokraterna och miljöpartisterna har gruppmöte den 21 oktober  

kl. 15:00, Portugallien. 

 

Alliansen har gruppmöte den 22 oktober kl. 15:30, konferensrummet plan 4, 

Borås Kulturskola, Simonsland. 

 

Kulturnämndens sammanträde är öppet för allmänheten. 

 

 

Sara Andersson 
Kulturnämndens Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 
Förvaltningschef 

 

 

Förhinder anmäls alltid till Maria Antonsson, 033-35 76 76 eller via e-post: 

maria.antonsson@boras.se 
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Ärende  

1.  Upprop och val av protokollsjusterare 
 

 

2.  Godkännande av föredragningslista 
 

 

3.  Allmänhetens frågestund 
 

 

4.  Verksamhetsbesök, Borås Kulturskola, Simonsland 
 

 

5.  Informationsärenden 
 

 

6.  Delegationsbeslut, projekt- och arrangemangsbidrag 
Dnr 2018-00006 3.6.1.3 

 

7.  Delegationsbeslut, resa utanför Norden 
Dnr 2018-00005 2.3.6.25 

 

8.  Inkomna och avgivna skrivelser   
Dnr 2018-00001 2.1.2.1 

 

9.  Budgetuppföljning till och med september 2018 
Dnr 2018-00037 1.2.4.1 

 

10.  Kulturförvaltningens avgifter 2019 
Dnr 2018-00136 2.4.1.25 

 

11.  Miljörapport, Tertialrapport II 2018 
Dnr 2018-00134 3.2.1.0 
Uppdaterat dokument avseende mått som genomgått miljöutbildning läggs på 
bordet. 

 

12.  Uppföljning av Överenskommelsen i Borås, De idéburna 
organisationerna 
Dnr 2018-00125 3.7.1.0 

 

13.  Yttrande över detaljplan för Norrby, Garvaren 15 med flera, 
Kronängsparken, Borås Stad. Samrådshandling 
Dnr 2018-00135 3.1.1.2 

 

14.  Yttrande över detaljplan för Sjömarken, Räveskalla 1:36, 
Badstrandsvägen, Borås Stad. Samrådshandling 
Dnr 2018-00142 3.1.1.2 

 

15.  Framställan till Lokalförsörjningsförvaltningen om ombyggnad av 
Borås Konstmuseum 
Dnr 2018-00114 2.6.1.1 
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Ärende  

16.  Musikutredning 2019, förslag på uppdrag 
Dnr 2018-00137 3.6.1.0 

 

17.  Donation av skulpturer 
Dnr 2018-00144 3.6.5.3 

 

 



DELEGATIONSBESLUT,  projekt- och arrangemangsbidrag 1 (1)

Förening/Enskild Projekt/arrangemang Ansöker om Beslut Motivering

Borås Spelmanslag Nyckelharpa och 10 tkr 7 tkr Arrangemanget bedöms

harp-konsert främja internationellt

utbyte samt samarbeten i

Borås kulturliv.

Anmält till Kulturnämnden 2018-10-22 §    



DELEGATIONSBESLUT, resa utanför Norden

Namn Resmål Datum Syfte

Johanna Engman Hong Kong 2018-12-08--09 En av föreläsarna på

konferensen

TECHSTYLES

Anmält till Kulturnämnden 2018-10-22 §  



  

 

     1 (1) 
 
Maria Antonsson   Datum      Diarienummer 
Handläggare    2018-10-22         2018-00001  2.1.2.1   
033 357676 
 
  

     
 
 
Inkomna och avgivna skrivelser inför Kulturnämndens sammanträde  
22 oktober 2018 
 
2018-00014 
NN: Beslut om att bevilja En snabb slant till projektet Musical Journey vol 2. 
 
2018-00031 
Kommunfullmäktige: Protokollsutdrag, § 153, om Plan för laddinfrastruktur för elfordon. 
 
2018-00046 
EFS Missionsförening i Borås: Redovisning av beviljat bidrag till arrangemanget 
Midsommarfirande. 
 
2018-00062 
Kommunstyrelsen: Protokollsutdrag, § 394, om att Kulturnämnden beviljas högst 1 180 tkr 
ur Familjen Emil Schultz fond för inköp av skulptur av konstnären Nathalie Djurberg. 
 
2018-00096 
Somaliska Föreningen i Borås: Kulturnämnden har beslutat att inte betala ut det sökta 
bidraget till konferensen om Somaliska Maay kultur och språk med anledning av att det 
kommunala stödet till föreningen har dragits in. 
 
2018-00128 
Borås Spelmanslag: Beslut om att bevilja 7 tkr i bidrag till projektet Nyckelharpa och harp-
konsert. 
 
2018-00131 
FörlagEtt AB: Personuppgiftsbiträdesavtal med Kulturförvaltningen, Borås Stad. 
 
2018-00132 
Axiell Media: Personuppgiftsbiträdesavtal med Kulturförvaltningen, Borås Stad. 
 
2018-00133 
Polismyndigheten Västra Götaland: Tillståndsbevis, ansökan och beslut, om att ställa en 
mindre skåpbil från Mobil Info Center utanför entrén till Kulturhuset i samband med 
Integrationskonferens 2018-11-06. 
 
 
KULTURNÄMNDEN 



 

10-dagars, september 2018  

Kulturnämnden 

 

Ekonomisk redovisning 

  2017 2018     

 
Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Nämndbudget Periodiserad 
nettobudget 

Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Avvikelse Prognos
avvikelse 

Kulturnämnden 650 795 595 642 -47  

Kulturadministration 6 027 9 675 7 256 6 585 671 +200 

Biblioteksverksamhet 34 749 47 352 35 514 34 804 710 -1 200 

Museiverksamhet 16 710 22 148 16 611 16 959 -348  

Konst och utställningsverksamhet 5 856 8 436 6 327 7 211 -884 -300 

Teaterverksamhet 17 684 26 302 19 727 16 735 2 992 +200 

Filmverksamhet 494 926 695 527 168  

Mötesplats Orangeriet 310      

Övrig kulturverksamhet 577 1 038 778 390 388  

Kulturskolan 16 779 30 754 23 066 19 608 3 458 +120 

Stöd till studieförbund 2 870 3 500 2 625 3 345 -720  

Stöd till övrig kulturverksamhet 4 120 4 924 3 693 4 504 -811  

Skolbibliotek -1 413 0 0 -346 346  

Buffert  1 000 750 0 750 +1 000 

Verksamhetens nettokostnader 105 413 156 850 117 637 110 964 6 673 20 

Kommunbidrag 110 250 156 850 117 637 117 637   

Resultat jfr med kommunbidrag 4 837 0 0 6 673  20 

Godkänt ianspråktagande av ack. resultat       

Godkända "öronmärkta" projekt       

Resultat jfr med tillgängliga medel  0     

Verksamhetsmått 

Biblioteksverksamhet 

Verksamhetsmått Utfall Sep 2017 Budget 2018 Utfall Aug 2018 Utfall Sep 2018 

Antal medialån biblioteken i Borås 690 262 1 000 000 572 820 663 719 

Antal besökare biblioteken i Borås 432 144 500 000 369 794 431 500 

Museiverksamhet och kulturminnesvård 

Verksamhetsmått Utfall Sep 2017 Budget 2018 Utfall Aug 2018 Utfall Sep 2018 

Antal besökare Borås museum 24 377 20 000 19 737 25 165 

Antal besökare Textilmuseet 38 973 55 000 28 550 32 603 

Konst och utställningsverksamhet 

Verksamhetsmått Utfall Sep 2017 Budget 2018 Utfall Aug 2018 Utfall Sep 2018 

Antal besökare Konstmuseet 20 736 20 000 20 095 21 804 

Antal besökare på visningar Skulpturbiennalen 0 2 000 5 204 7 704 

Antal besökare på visningar No Limit streetartfestival  0 0 0 

Teaterverksamhet 

Verksamhetsmått Utfall Sep 2017 Budget 2018 Utfall Aug 2018 Utfall Sep 2018 

Antal besökare Stadsteatern 11 634 11 000 6 388 6 983 

Kulturskola 

Verksamhetsmått Utfall Sep 2017 Budget 2018 Utfall Aug 2018 Utfall Sep 2018 

Antal elever Kulturskolan 5 475 5 575 5 475 5 545 



 

10-dagars, september 2018  

Kulturnämnden 

 
Filmverksamhet 

Verksamhetsmått Utfall Sep 2017 Budget 2018 Utfall Aug 2018 Utfall Sep 2018 

Antal besökare Röda Kvarn 8 536 11 500 6 275 7 507 

Kulturhuset 

Verksamhetsmått Utfall Sep 2017 Budget 2018 Utfall Aug 2018 Utfall Sep 2018 

Antal besökare Kulturhuset 232 330 330 000 205 042 234 063 

Kommentarer 

Prognos för helåret  

Prognosavvikelser 

Kulturförvaltningen visar ett prognostiserat nollresultat för 2018 (exakt +20 tkr). För att nå detta tas hela bufferten i 
anspråk. 

Kulturadministration 

+200 tkr är prognosavvikelsen på grund av vakanta tjänster. 

Biblioteken i Borås 

-1 200 tkr, är ett underskott för att upprätthålla samma nivå på Bibliotekens verksamhet som tidigare. Verksamheten är 
underfinansierad och budgetavvikelsen kommer att äskas som en bokslutsjustering i årsredovisningen, så som gjordes 2017. 

Konstmuseet 

-300 tkr, främst beroende högre kostnader för årets utställningar samt högre personalkostnader. 

Teatern 

+200 tkr på grund av lägre personalkostnader än budgeterat. 

Kulturskolan 

+ 120 tkr, överskottet består dels av lägre lokalkostnader för mötesplats Hässleholmen samt av högre kostnader för 
Kulturskolans nya lokaler i Simonsland. Nettoavvikelsen av dessa blir +120 tkr. 

Buffert 

+1 000 tkr är avsatta för oförutsedda händelser under året. 

  

Ekonomiskt läge i övrigt 

Några andra verksamheter ligger per september på ett plusresultat medan andra ligger på ett minusresultat. Dessa ses som 
tillfälliga utfallsavvikelser och inte prognosavvikelser för helåret. 



 

 

Kulturnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kulturkontoret, P A Halls 
Terrass 2 

Hemsida 

boras.se 
E-post 

kultur@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Eva-Lotta Franzén 
Handläggare 
033 357596 

SKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2018-10-22 
Instans 

Kulturnämnden 
Dnr KUN 2018-00136 2.4.1.25 
 

  

 

Kulturförvaltningens avgifter 2019 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden fastställer föreslagna avgifter för Kulturförvaltningen för 2019.        

Sammanfattning av ärendet 

Avgifterna för 2019 justeras något i enlighet med redan fattade beslut och i 

några fall för att följa prisutvecklingen i branschen. Några nya lokaler har 

tillkommit som är möjliga att hyra i nya Kulturskolan. Förändringarna består 

vidare i att avgiften för entré till Borås Konstmuseum slopas (beslut i 

Kulturnämnden december 2017), och att visningar av Konstmuseet och 

Textilmuseet höjs med 100 kr till 800 kr. Avgifterna för inträde till Textilmuseet 

under Balenciagautställningen 2018-12-15 – 2019-04-21 blir tillfälligt höjda 

enligt beslut i Kulturnämnden 2018-08-27. Efter Balenciagautställningen 

föreslås entréavgiften till 70 kr (innan Balenciaga 50 kr). Årskort till 

Textilmuseet fastslås till 150 kr i enlighet med tidigare beslut (2018-08-27).              

Beslutsunderlag 

1. Kulturförvaltningens avgifter 2019 

                                

Samverkan 

FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 2018-10-16. 

Beslutet expedieras till 

1. Kulturförvaltningen 

 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 



Kulturförvaltningens avgifter 2019 (kr)

Inledning

Allmänt gäller att kontrakt ska upprättas mellan hyresgäst och Kulturförvaltningen

inför varje uthyrning. Lokalerna kan bokas för såväl interna som externa möten, förutsatt att dessa 

är religiöst obundna, med undantag för dop, bröllop och begravning i Ramnakyrkan.

Politiska organisationer som är representerade i Borås Stads Fullmäktige kan

hyra Röda Rummet och Vävarsalen för interna möten.

Kulturhuset

Visning av Kulturhuset 2 000

Alla bidragsberättigade föreningar i Borås Stad, studieförbund, förvaltningar 

i Borås Stad. Undantag se inledningen 500

Borås Stadsteater
Stora scenen

Företag/Privat (Hel salong)

Inklusive 3 tekniker à 8 timmar, 4 värdar à 3 timmar

Heldag = 8 timmar 42 000

Halvdag = 4 timmar 28 500

Extra timma 3 500

Företag/Privat (Parkett)

Inklusive 3 tekniker à 8 timmar, 3 värdar à 3 timmar

Heldag = 8 timmar 41 000

Halvdag = 4 timmar 27 500

Extra timma 3 500

Bidragsberättigade föreningar, studieförbund samt förvaltningar i Borås Stad

Heldag = 8 timmar 17 500

Halvdag = 4 timmar 12 500

Extra timma 2 000

Lilla scenen

Inklusive 1 tekniker heldag, 2 värdar à 3 timmar

Heldag = 8 timmar 18 000

Halvdag 12 000

Extra timma 2 000

Alla bidragsberättigade föreningar i Borås Stad, studieförbund, förvaltningar i Borås Stad

Undantag se inledningen.

Heldag = 8 timmar 7 000

Halvdag 5 700

Extra timma 1 000

Kulturförvaltningen Personalkostnader

I lokalhyran ingår Stadsteaterns ljus- och ljudutrustning, i den mån den är disponibel. 

Teaterns personal är behjälplig med att bära och bygga.

Vid in- och urlast dagen före eller efter förhyrningen debiteras 800 kr/tim per tekniker.

Vid längre hyresperiod kan förhandling av hyran ske. 

Vid rent kommersiella uthyrningar med biljettintäkter tas provision.

Storlek på provision beslutas från fall till fall av Borås Stadsteater.

2018-10-03



Teatern biljettpriser

Stora scenen

Ordinarie 250

Barn under 13 år 80

Ungdom under 25 år 100

Studerande heltidsstuderande 100

Pensionär 65+ 195

Fri 0

Teaterkort 125

Teaterkort ungdom 75

Grupp 160

Personal 100

Teaterombud 120

SÄS 160

Elev 40

Lärare 0

Guidad tur 130

Pussel vuxen 95

Pussel ungdom 0

Lilla scenen

Ordinarie 210

Barn under 13 år 80

Ungdom under 25 år 100

Studerande heltidsstuderande 100

Pensionär 65+ 175

Fri 0

Teaterkort 125

Teaterkort ungdom 75

Grupp 130

Personal 100

Teaterombud 110

SÄS 130

Elev 40

Lärare 0

Guidad tur 130

Pussel vuxen 95

Pussel ungdom 0

2018-10-03



Röda Rummet och Vävarsalen

I uthyrningen ingår viss teknisk utrustning. 

Heldag = 8 timmar 5 000

Halvdag 3 000

Extra timma 1 000

Alla bidragsberättigade föreningar i Borås Stad, studieförbund, förvaltningar i Borås Stad

Undantag se inledningen.

Heldag = 8 timmar 2 000

Halvdag 1 000

Kulturförvaltningen Personalkostnader

Tisdagar på Kulturhuset

Biljettpris 60

Biblioteket

Avgifter på biblioteken i Borås

Förseningsavgifter

Böcker och andra medier kr/dag 3

Spelfilm och TV-spel  kr/dag 20

Max per titel 100

Max per återlämningstillfälle 200

Faktureringsavgift 35

Förseningsavgifter betalas inte för barn-och ungdomsmedier,

med undantag för Spelfilm, Pc-spel och TV-spel.

Förlorat bibliotekskort

Barn 10

Vuxna 20

Förlorat meröppetkort 50

Fjärrlån

per exemplar när boken hämtas 10

Förstörd eller förlorad bok

huvudregel: 300 kr för Spelfilm och TV-spel 300

200 kr för vuxenmedia 200

150 kr för barnmedia 150

100 kr för tidskrifter 100

OBS! Andra belopp förekommer vid högre inköpsvärde.

Kopior per styck 3

(gratis vid kopiering av referensmaterial)

2018-10-03



Textilmuseet och Borås Konstmuseum TM BKM

Inträde barn och unga, tom 25 år Fri entré Fri entré

Inträde student Fri entré Fri entré

Inträde vuxen/pensionär 70 Fri entré

Inträde vuxen/pensionär, 2019-01-01--04-21, Balenciaga 100

Inträde vuxen/pensionär med specialvisning

2019-01-01--04-21, Balenciaga 150

Årskort privat(*) 150 0

Årskort företag(**) 1 500 0

Ordinarie visningar Ingår i entrépriset Ingår

Introduktion (30 min) 500 500

Visning (40-60 minuter) 800 800

Museilektion (gratis för skolor i Borås) 700 700

Visning kväll och helg 1 500 1 500

Visning av Almedahls Fabriksmuseum i Dalsjöfors 700

(*) I Årskort ingår fritt antal inträden till Textilmuseet och Borås Konstmuseum

för en person under ett verksamhetsår 1 januari – 31 december under ordinarie öppettid och

verksamhet. För föreläsningar och andra evenemang kan eventuell extra inträdesavgift tas ut.

Kortet måste uppvisas vid entrén.

(**) I Årskort företag ingår fri entré för hur många kunder man vill på Textilmuseets ordinarie 

öppettider. Kortet måste uppvisas vid entrén.

Om företaget vill ha specialvisningar får istället ett separat samverkansavtal skrivas.

Borås Konstmuseum

Heldag = 8 timmar 15 000

Halvdag 10 000

Extra timma 1 000

Alla bidragsberättigade föreningar i Borås Stad, studieförbund, förvaltningar i Borås Stad

Undantag se inledningen.

Heldag = 8 timmar 5 000

Halvdag 3 000

Extra timma 1 000

Kulturförvaltningen Personalkostnader

Kostnader för eventuell teknik tillkommer.

Bokade visningar för:

folkhögskola, universitet/högskola, privata grupper, företagsgrupper*

Introduktion 30 min 500

Visning 40-60min 800

Visning kväll (efter kl 17) och helg 1 500

*privata grupper och företagsgrupper betalar även entré/person 
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Textilmuseet

Hela Textilmuseet

Heldag endast måndag 20 000

Halvdag endast måndag 10 000

Hörsal 

Heldag 4 000

Halvdag 2 000

Extra timma 800

Inkl. högtalaranläggning, mygga, hörslinga, data/dia-projektor, video, DVD, whiteboard, IT-uppkoppling etc.

Max 60 personer i biosittning.

Studierum/forskarsal

Heldag 1 500

Extra timma 300

Vid hyra av Textilmuseet ingår teknisk personal, konferensrum samt personal för guidningar

och övrigt iordningsställande. Kaffe och mat bokas och intas på The Company café och restaurang.

Till Hörsalen finns ett minikök för självservice.

2018-10-03



Borås Museum

Entréavgifter 

Fri entré under ordinarie öppettid. Vid föreläsningar och andra evenemang kan variationer förekomma.

Larmning extra/tillfälle 300

Guidepriser för bokade grupper

Introduktion 20 minuter 500

Visning 45-60 min 800

Kväll, vardag 1 500

Helger, ej ordinarie öppettid 1 500

Kaffe/fralla vid guidning för grupp (Gästis alt. redskapsbod) (per pers.) 40

Museilektion (skolor ej Borås Stad, max 3 tim) 700

Skolvisningar (skolor ej Borås Stad, max 1,5 tim) 500

Hela museet

Halvdag, vinter eller endast måndag sommarsäsong 5 000

Heldag som ovan 10 000

Kyrkan

Bröllop, dop, begravning ordinarie öppettid  (max 1,5 tim) 2 500

Bröllop etc. extra öppethållande  (max 1,5 tim) 3 500

Museivärd och altarblommor ingår

Hyra kyrkan för andra evenemang per tim 600

Halvdag 2 000

Verkstaden eller Gästis

inkl. projektor, kök och toalett, bord och stolar för workshops etc.

Per timma 400

Halvdag 1 500

Heldag 2 500

Redskapsboden

Per timme 300

Halvdag 500

Heldag 800

Fri lokaltillgång gäller möten för

Hembygdsföreningar D7HKF

Kulturförvaltningen Parkstadens vänner

Kulturnämnden (Borås & Västra Götaland) Slöjd i Väst vid kurser och samverkansprojekt

Textilhistoriska sällskapet
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Borås Kulturskola

Hyrestaxa för lokal, inklusive teknisk utrustning och personal

Scenutrymme, 80 personer samlingssal, 

heldag 8 timmar 10 000

halvdag 4 timmar 8 000

Bild-, Textil- och danssal inklusive viss teknisk utrustning,

personal från Borås Kulturskola ingår ej

per tillfälle/timma 1 000

hel termin schemalagd timma 15 000

Cirkussal inklusive viss teknisk utrustning, personal från

Borås Kulturskola ingår ej

per tillfälle/timma 2 000

hel termin schemalagd timma 30 000

Undervisningsrum inklusive viss teknisk utrustning,

personal från Borås Kulturskola ingår ej

per tillfälle/timma 700

hel termin schemalagd timma 11 000

Studion, inspelning med teknisk utrustning och personal

Hyrs endast ut vid enstaka tillfällen tillsammans med 

personal från Borås Kulturskola

per timma 2 500

Konferensrum, 12 personer för grupparbete 2 500

Ytterligare tre lokaler för grupparbete, per lokal 2 500

Dessa fyra lokaler har samma taxa oavsett hel- eller halvdag

Avgifter och hyror kr/termin

Terminsavgift barn/ungdom 300 (*)

Terminsavgift vuxenkör 400 (*)

Terminsavgift vuxen 800 (*)

Instrumenthyra 200 (**)

Fördjupningselev 700

Säljverksamhet 60 minuter/vecka 10 965

(*) De två första lektionerna på ny kurs är fria, därefter debitering.

(**) Om instrumentet inte återlämnas omedelbart efter avslutad kurs

faktureras hela kostnaden för nyköp.

Röda Kvarn

Ordinarievisningar 70

3D-visningar 90

Barnfilmsmatiné

Ordinarievisningar 40

3D-visningar 60
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Skolbio

Förskola till Årskurs 9;  kronor per lärare/elev 10

Gymnasiet; kronor per lärare/elev 20

Rabatthäften

600 kronor för 10 biljetter/filmer.Rabatthäften kan även köpas i Kulturhusets reception.

Kupongen bytes mot biljett i kassan på Röda Kvarn. 

Garanterar ej plats. Gäller ej på 3D-visningar eller eventuella specialarrangemang.

Går ej att byta mot kontanter eller kombinera med andra erbjudanden.

Fotografering

Fotografering för kommersiellt bruk i Kultur- 2 000

förvaltningens lokaler
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Kulturförvaltningens avgifter 2018 (kr)

Revidering
Inledning Antagen i Kulturnämnden 2018-08-27 § 132 och 133 

Allmänt gäller att kontrakt ska upprättas mellan hyresgäst och Kulturförvaltningen

inför varje uthyrning. Lokalerna kan bokas för såväl interna som externa möten, förutsatt att dessa 

är religiöst obundna, med undantag för dop, bröllop och begravning i Ramnakyrkan.

Politiska organisationer som är representerade i Borås Stads Fullmäktige kan

hyra Röda Rummet och Vävarsalen för interna möten.

Kulturhuset

Visning av Kulturhuset 2 000

Alla bidragsberättigade föreningar i Borås Stad, studieförbund, förvaltningar 

i Borås Stad. Undantag se inledningen 500

Borås Stadsteater
Stora scenen

Företag/Privat (Hel salong)

Inklusive 3 tekniker à 8 timmar, 4 värdar à 3 timmar

Heldag = 8 timmar 42 000

Halvdag = 4 timmar 28 500

Extra timma 3 500

Företag/Privat (Parkett)

Inklusive 3 tekniker à 8 timmar, 3 värdar à 3 timmar

Heldag = 8 timmar 41 000

Halvdag = 4 timmar 27 500

Extra timma 3 500

Bidragsberättigade föreningar, studieförbund samt förvaltningar i Borås Stad

Heldag = 8 timmar 17 500

Halvdag = 4 timmar 12 500

Extra timma 2 000

Lilla scenen

Inklusive 1 tekniker heldag, 2 värdar à 3 tim

Heldag = 8 timmar 18 000

Halvdag 12 000

Extra timma 2 000

Alla bidragsberättigade föreningar i Borås Stad, studieförbund, förvaltningar i Borås Stad

Undantag se inledningen.

Heldag = 8 timmar 7 000

Halvdag 5 700

Extra timma 1 000

Kulturförvaltningen Personalkostnader

I lokalhyran ingår Stadsteaterns ljus- och ljudutrustning, i den mån den är disponibel. 

Teaterns personal är behjälplig med att bära och bygga.

Vid in- och urlast dagen före eller efter förhyrningen debiteras 800 kr/tim per tekniker.

Vid längre hyresperiod kan förhandling av hyran ske. 

Vid rent kommersiella uthyrningar med biljettintäkter tas provision.

Storlek på provision beslutas från fall till fall av Borås Stadsteater.
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Teatern biljettpriser

Stora scenen

Ordinarie 250

Barn under 13 år 80

Ungdom under 25 år 100

Studerande heltidsstuderande 100

Pensionär 65+ 195

Fri 0

Teaterkort 125

Teaterkort ungdom 75

Grupp 160

Personal 100

Teaterombud 120

SÄS 160

Elev 40

Lärare 0

Guidad tur 130

Pussel vuxen 95

Pussel ungdom 0

Lilla scenen

Ordinarie 210

Barn under 13 år 80

Ungdom under 25 år 100

Studerande heltidsstuderande 100

Pensionär 65+ 175

Fri 0

Teaterkort 125

Teaterkort ungdom 75

Grupp 130

Personal 100

Teaterombud 110

SÄS 130

Elev 40

Lärare 0

Guidad tur 130

Pussel vuxen 95

Pussel ungdom 0
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Röda Rummet och Vävarsalen

I uthyrningen ingår viss teknisk utrustning. 

Heldag = 8 timmar 5 000

Halvdag 3 000

Extra timma 1 000

Alla bidragsberättigade föreningar i Borås Stad, studieförbund, förvaltningar i Borås Stad

Undantag se inledningen.

Heldag = 8 timmar 2 000

Halvdag 1 000

Kulturförvaltningen Personalkostnader

Tisdagar på Kulturhuset

Biljettpris 60

Biblioteket

Avgifter på biblioteken i Borås

Förseningsavgifter

Böcker och andra medier kr/dag 3

Spelfilm och TV-spel  kr/dag 20

Max per titel 100

Max per återlämningstillfälle 200

Faktureringsavgift 35

Förseningsavgifter betalas inte för barn-och ungdomsmedier,

med undantag för Spelfilm, Pc-spel och TV-spel.

Förlorat bibliotekskort

Barn 10

Vuxna 20

Fjärrlån

per exemplar när boken hämtas 10

Förstörd eller förlorad bok

huvudregel: 300 kr för Spelfilm och TV-spel 300

200 kr för vuxenmedia 200

150 kr för barnmedia 150

100 kr för tidskrifter 100

OBS! Andra belopp förekommer vid högre inköpsvärde.

Kopior per styck 3

(gratis vid kopiering av referensmaterial)
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Borås Konstmuseum och Textilmuseet

Inträde barn och unga, tom 25 år Fri entré

Inträde student Fri entré

Inträde vuxen/pensionär 50

Årskort privat(*) 100

Årskort företag(**) 1 500

Ordinarie visningar Ingår i entrépriset

Introduktion (30 min) 500

Visning (40-60 minuter) 700

Museilektion (gratis för skolor i Borås) 700

Visning kväll och helg 1 500

Visning av Almedahls Fabriksmuseum i Dalsjöfors 700

(*) I Årskort ingår fritt antal inträden till Textilmuseet och Borås Konstmuseum

för en person under ett verksamhetsår 1 januari – 31 december under ordinarie öppettid och

verksamhet. För föreläsningar och andra evenemang kan eventuell extra inträdesavgift tas ut.

Kortet måste uppvisas vid entrén.

(**) I Årskort företag ingår fri entré för hur många kunder man vill på respektive museums ordinarie 

öppettider. Kortet måste uppvisas vid entrén.

Om företaget vill ha specialvisningar får istället ett separat samverkansavtal skrivas.

Borås Konstmuseum

Heldag = 8 timmar 15 000

Halvdag 10 000

Extra timma 1 000

Alla bidragsberättigade föreningar i Borås Stad, studieförbund, förvaltningar i Borås Stad

Undantag se inledningen.

Heldag = 8 timmar 5 000

Halvdag 3 000

Extra timma 1 000

Kulturförvaltningen Personalkostnader

Kostnader för eventuell teknik tillkommer.

Bokade visningar för:

folkhögskola, universitet/högskola, privata grupper, företagsgrupper*

Introduktion 30 min 500

Visning 40-60min 700

Visning kväll (efter kl 17) och helg 1 500

*privata grupper och företagsgrupper betalar även entré/person 
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Textilmuseet

Hela Textilmuseet

Heldag endast måndag 20 000

Halvdag endast måndag 10 000

Hörsal 

Heldag 4 000

Halvdag 2 000

Extra timma 800

Inkl. högtalaranläggning, mygga, hörslinga, data/dia-projektor, video, DVD, whiteboard, IT-uppkoppling etc.

Max 60 personer i biosittning.

Studierum/forskarsal

Heldag 1 500

Extra timma 300

Vid hyra av Textilmuseet ingår teknisk personal, konferensrum samt personal för guidningar

och övrigt iordningsställande. Kaffe och mat bokas och intas på The Company café och restaurang.

Till Hörsalen finns ett minikök för självservice.
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Borås Museum

Entréavgifter 

Fri entré under ordinarie öppettid. Vid föreläsningar och andra evenemang kan variationer förekomma.

Larmning extra/tillfälle 300

Guidepriser för bokade grupper

Introduktion 20 minuter 500

Visning 45-60 min 700

Kväll, vardag 1 500

Helger, ej ordinarie öppettid 1 500

Kaffe/fralla vid guidning för grupp (Gästis alt. redskapsbod) (per pers.) 40

Museilektion (skolor ej Borås Stad, max 3 tim) 700

Skolvisningar (skolor ej Borås Stad, max 1,5 tim) 500

Hela museet

Halvdag, vinter eller endast måndag sommarsäsong 5 000

Heldag som ovan 10 000

Kyrkan

Bröllop, dop, begravning ordinarie öppettid  (max 1,5 tim) 2 500

Bröllop etc. extra öppethållande  (max 1,5 tim) 3 500

Museivärd och altarblommor ingår

Hyra kyrkan för andra evenemang per tim 600

Halvdag 2 000

Verkstaden eller Gästis

inkl. projektor, kök och toalett, bord och stolar för workshops etc.

Per timme 400

Halvdag 1 500

Heldag 2 500

Redskapsboden

Per timme 300

Halvdag 500

Heldag 800

Fri lokaltillgång gäller möten för

Hembygdsföreningar D7HKF

Kulturförvaltningen Parkstadens vänner

Kulturnämnden (Borås & Västra Götaland) Slöjd i Väst vid kurser och samverkansprojekt

Textilhistoriska sällskapet
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Borås Kulturskola

Hyrestaxa för lokal, inklusive teknisk utrustning och personal

Scenutrymme, 80 personer samlingssal, heldag 8 timmar 10 000

"-, halvdag 4 timmar 8 000

Konferensrum, 12 personer för grupparbete 2 500

Ytterligare tre lokaler för grupparbete, per lokal 2 500

Dessa fyra lokaler har samma taxa oavsett hel- eller halvdag

Avgifter och hyror kr/termin

Terminsavgift barn/ungdom 300 (*)

Terminsavgift vuxenkör 400 (*)

Terminsavgift vuxen 800 (*)

Instrumenthyra 200 (**)

Fördjupningselev 700

Säljverksamhet 60 minuter/vecka 10 965

(*) De två första lektionerna på ny kurs är fria, därefter debitering.

(**) Om instrumentet inte återlämnas omedelbart efter avslutad kurs

faktureras hela kostnaden för nyköp.

Röda Kvarn

Ordinarievisningar 70

3D-visningar 90

Barnfilmsmatiné

Ordinarievisningar 40

3D-visningar 60

Skolbio

Förskola till Årskurs 9;  kronor per lärare/elev 10

Gymnasiet; kronor per lärare/elev 20

Rabatthäften

600 kronor för 10 biljetter/filmer.Rabatthäften kan även köpas i Kulturhusets reception.

Kupongen bytes mot biljett i kassan på Röda Kvarn. 

Garanterar ej plats. Gäller ej på 3D-visningar eller eventuella specialarrangemang.

Går ej att byta mot kontanter eller kombinera med andra erbjudanden.

Fotografering

Fotografering för kommersiellt bruk i Kultur- 2 000

förvaltningens lokaler
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Miljörapport, Tertialrapport II 2018  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden godkänner Kulturförvaltningens Miljörapport, Tertialrapport II 

2018.        

Sammanfattning av ärendet 

Kulturförvaltningen blev miljöcertifierad 2015. En miljörevision genomförs 

varje år. På hösten 2017 genomfördes den senaste miljörevisionen av en extern 

miljörevisor som innebar en förlängning av miljöcertifieringen med ett år. En 

ny miljörevision kommer att ske i november 2018.            

Beslutsunderlag 

1. Miljörapport, Tertial II 2018 Kulturnämnden 

                                

Beslutet expedieras till 

1. Miljöförvaltningen, Borås Stad 

 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 
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Uppföljning av Överenskommelsen i Borås, De 

idéburna organisationerna 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden översänder svar på ställda frågor avseende uppföljning av 

Överenskommelsen i Borås, De idéburna organisationerna till Fritids- och 

folkhälsonämnden.        

Ärendet i sin helhet 

Uppföljning av Överenskommelsen i Borås, De idéburna organisationerna. 

 

På vilket sätt har ni arbetat med att utveckla och fördjupa samverkan 

med De idéburna organisationerna?  

Till exempel: Dialoger med enskilda eller flera föreningar kring något 

område? Tecknat någon IOP (Idéburet offentligt partnerskap) eller 

andra samverkansavtal med De idéburna organisationerna? Deltagit i 

intresseråd och nätverk med De idéburna organisationerna? Deltagit i 

intresseråd och nätverk med idéburna verksamheter? Utbildningsinsatser 

tillsammans med De idéburna? Arrangerat eller genomfört någon 

aktivitet eller verksamhet tillsammans? Deltagit i nätverket mellan 

förvaltningarna kring Överenskommelsen? Annat? 

Kulturförvaltningens olika verksamheter samarbetar löpande med olika 

föreningar och organisationer för att stärka olika kulturfält i staden samt att 

höja kvalitén och medborgarnas delaktighet i stadens kulturverksamheter. Det 

kan handla om att tillsammans lyfta specifika ämnen i utställningar eller 

workshops, samverka i syfte att stärka specifika kulturområden eller att 

genomföra arrangemang tillsammans, där specifika målgrupper eftersträvas.  

  

Kulturförvaltningen medverkar i de nätverk som Borås Stad organiserar som till 

exempel områdesnätverk och ortsråd och där de idéburna organisationerna 

deltar. 

 

Varje år arrangeras dialogcafé med stadens kulturföreningar för att dela 

information och skapa dialog. I år var temat Borås 400 år och på vilket sätt 

föreningarna kan bidra till firandet. Ett exempel på samverkan är ett nyligen 

upprättat avtal mellan Föreningen Hemgården, Äldreomsorgen och 
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Kulturförvaltningen där föreningen på kommunens uppdrag ska arrangera 52 

kulturaktiviteter under hösten för personer med demenssjukdomar.  

 

Vad har resultaten blivit för boråsarna (kortsiktigt och långsiktigt)? 

Syftet med samverkan är att tillsammans stärka kulturområdet i staden, vilket 

gynnar den enskilda boråsaren, men också lyfter kvalitén och utbudet i stadens 

kulturliv. Ett starkt kulturliv som engagerar många och som är tillgängligt för 

stadens alla invånare stärker också de gemensamma samverkansområdena som 

är centrala för Överenskommelsen.   

 

Vilka är hindren/svårigheterna för att utveckla och fördjupa samverkan 

med De idéburna organisationerna? 

De framtida utmaningarna, framförallt för att stötta De idéburna inom 

kulturområdet, är ekonomiska utmaningar och förändrade förutsättningar för 

stadens kulturliv. Med förändringar kommer också nya utmaningar för 

föreningslivet, vilket gör att regelverket för kulturstöd kan komma att behöva 

justeras något för att bättre möta dagens behov hos föreningarna. 

 

Inom vilka områden ser ni behovet av att föra en dialog och eventuellt 

sedan utveckla samarbetet med De idéburna organisationerna de 

närmaste åren? 

Utgå från utmaningar i er egen verksamhet. Tänk på att det handlar om 

områden som vi skulle kunna arbeta gemensamt med och som bidrar till 

gemensamma samhällsnyttan. De övergripande samverkansområdena 

inom välfärden är demokrati, folkhälsa, integration, gemenskap och 

social sammanhållning. 

Områden där vidare dialog med De idéburna organisationerna är gynnande för 

stadens kulturliv är till exempel inom kultur för unga där musik som är en 

kulturform som intresserar och engagerar många. Där är behovet av scener 

stort och förutsättningarna för fler att kunna uttrycka sig inom denna genre 

gynnas av ett ökat samarbete mellan De idéburna och staden.  

  

Inom området social innovation/social sammanhållning har Kultur-

förvaltningen ambitioner att samarbeta med enskilda inom Kulturnämndens 

olika verksamheter. 

 

För stadens sociala sammanhållning, folkhälsa och integration finns stora 

möjligheter till samverkan framöver. Dels för att nå nya inkluderande arbetssätt 

och  att samarbeta för att nå fler målgrupper från alla delar av samhället, men 

även för att öka kunskaperna om folkhälsa och att stärka demokratiska 

principer genom debatt, dialog och allas rätt att uttrycka sig genom konst och 

kultur i Borås Stad.  

 

Hur kan det centrala Överenskommelsearbetet skapa förutsättningar för 

er samverkan? 
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Det övergripande arbetet med Överenskommelsen kan stärka fokus på frågor 

som rör samarbeten mellan det offentliga och ideella kulturlivet samt ge 

tillfällen för möten kring centrala frågor inför framtida utmaningar.                 

Beslutsunderlag 

1. Uppföljning av Överenskommelsen i Borås, De idéburna organisationerna 

Beslutet expedieras till 

1. Fritids- och folkhälsonämnden, ff.diarium@boras.se,  

dnr FOFN 2018-00148 

 

 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 

 

mailto:ff.diarium@boras.se
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Uppföljning av Överenskommelsen i Borås 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden är ansvarig för uppföljning av 

Överenskommelsen i Borås gentemot Kommunstyrelsen och ger nämnder och 

bolag i uppdrag att redovisa sitt arbete med De idéburna organisationerna. 

Varför uppföljning 

I december 2016 antog Kommunfullmäktige Överenskommen med De 

idéburna organisationerna i Borås. Fritids- och folkhälsonämnden fick 

samordningsansvaret för arbetet och ansvarar därmed för uppföljning gentemot 

Kommunstyrelsen. Enligt Överenskommelsen skall arbetet beskrivas i 

handlings- och uppdragsplaner.  

För att vi skall kunna fortsätta att utveckla det gemensamma arbetet och 

förutsättningarna för samverkan behöver vi svar på några frågor kring vad som 

har gjorts och hur nämnder och bolag tänker framåt inom området.  

Svaret på frågorna kommer vi att redogöra för i en uppföljning till 

Kommunstyrelsen och på det årliga stormötet för Överenskommelsen i 

november samt lyftas in i en gemensam plan som antas av det gemensamma 

samrådet.       

Överenskommelsen i Borås 

Överenskommelsen handlar om hur Borås Stad och De idéburnas 

organisationer, såsom föreningar, studieförbund, trossamfund, sociala företag 

med flera i Borås, ska kunna utveckla och fördjupa sitt samarbete. Arbetet drivs 

av ett gemensamt samråd med representanter från Borås Stad, Trossamfunden, 

Föreningsrådet, Studieförbunden i Borås och Social ekonomi Sjuhärad.  

Den gemensamma utmaningen är hur vi kan utveckla och upprätthålla 

välfärden när det gäller demokrati, folkhälsa, integration, gemenskap och social 

sammanhållning. I detta arbete stärks boråsarnas delaktighet och möjlighet att 

påverka.  

Tillsammans ska parterna inspirera till samverkan, mobilisera kring 

gemensamma intressen och utveckla samarbetsformer inom ramen för 

Överenskommelsen i Borås. 

Överenskommelsen i Borås utgår från sex principer, självständighet och 

oberoende, öppenhet och insyn, mångfald, dialog, kvalitet och långsiktighet, 
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som tillsammans bildar vår gemensamma värdegrund, som skall hjälpa oss att 

förhålla oss till varandra när vi vill samverka.  

Frågor att besvara 

På vilket sätt har ni arbetat med att utveckla och fördjupa samverkan 

med De idéburna organisationerna?  

(Till exempel: Dialoger med enskilda eller flera föreningar kring något område? 

Tecknat någon IOP (Idéburet offentligt partnerskap) eller andra samverkansavtal med 

De idéburna organisationerna? Deltagit i intresseråd och nätverk med idéburna 

verksamheter? Utbildningsinsatser tillsammans med De idéburna? Arrangerat eller 

genomfört någon aktivitet eller verksamhet tillsammans? Deltagit i nätverket mellan 

förvaltningarna kring Överenskommelsen? Annat?) 

 

Vad har resultaten blivit för boråsarna (kortsiktigt och långsiktigt)? 

 

Vad är hindren/svårigheterna för att utveckla och fördjupa samverkan 

med De idéburna organisationerna? 

 

Inom vilka områden ser ni behovet av att föra en dialog och eventuellt 

sedan utveckla samarbetet med De idéburna organisationerna de 

närmaste åren? (Utgå från utmaningar i er egen verksamhet) 

 

Hur kan det centrala Överenskommelsearbetet skapa förutsättningar för 

er att samverka? 

 

Andra synpunkter? 

Redovisning 

Vi önskar få in svar på nedanstående frågor senast fredag den 16 november för 

att redovisa på det stora samrådsmötet med De idéburna organisationerna 

(28/11) samt till Kommunstyrelsen så snabbt som möjligt därefter. 

Bilagor 

https://www.boras.se/kommunochpolitik/samarbetenochnatverk/overensko

mmelsen/overenskommelseniboras.4.1bed2e1a15dde4cb01584be3.html 

 

Ida Legnemark   Tommy Jingfors 

Ordförande    Förvaltningschef 

https://www.boras.se/kommunochpolitik/samarbetenochnatverk/overenskommelsen/overenskommelseniboras.4.1bed2e1a15dde4cb01584be3.html
https://www.boras.se/kommunochpolitik/samarbetenochnatverk/overenskommelsen/overenskommelseniboras.4.1bed2e1a15dde4cb01584be3.html
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Remiss: Uppföljning av Överenskommelsen i Borås 

Remissinstanser 

1. Arbetslivsnämnden 

2. Fritids- och folkhälsonämnden 

3. Förskolenämnden 

4. Grundskolenämnden 

5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

6. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

7. Kulturnämnden 

8. Lokalförsörjningsnämnden 

9. Miljö- och konsumentnämnden 

10. Samhällsbyggnadsnämnden 

11. Servicenämnden 

12. Sociala omsorgsnämnden 

13. Tekniska nämnden 

14. Vård- och äldrenämnden 

15. Kommunstyrelsen 

16. Överförmyndarnämnden 

17. AB Bostäder i Borås  

18. Borås TME 

19. Borås Djurpark 

20. Borås Energi och Miljö AB 

21. Borås Elnät 

22. Borås Parkerings AB 

23. Industribyggnader i Borås AB 

24. Fristadbostäder AB 

25. Viskaforshem AB 
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26. AB Toarpshus 

27. AB Sandhultsbostäder 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Fritids- och folkhälsonämnden senast den 

2018-11-16. Remissvaren skickas i elektronisk form till ff.diarium@boras.se 

gärna i både word- och pdf-format och med filnamn som innehåller 

remissinstansens namn. Ange diarienummer FOFN 2018-00148 och 

remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 

kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 

ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Fritids- och folkhälsonämnden. 

Separata protokollsutdrag skall inte sändas. 

Malin Andersson 
Handläggare 
033 357361

mailto:ff.diarium@boras.se
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Yttrande över detaljplan för Norrby, Garvaren 15 med 

flera, Kronängsparken, Borås Stad. Samrådshandling 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden tillstyrker förslaget till detaljplan för Norrby, Garvaren 15 med 

flera, Kronängsparken,  Borås Stad.  

Sammanfattning av ärendet  

Kulturnämndens bedömning är att den föreslagna detaljplanen ger 

förutsättningar för positiv utveckling i Norrby. Framförallt omskapas 

Kronängsparken till en tillgång för hela området med ett innehåll som kan locka 

många människor med olika intressen till parken. Kulturnämnden föreslår att 

innehållet förstärks ytterligare genom aktiviteter som främjar kreativitet, samt 

att innehållet utformas i vidare dialog med barn, unga, föreningar och boende i 

Norrby för att ytterligare förstärka känslan av delaktighet. Kulturnämnden ser 

också gärna att plats avsätts för offentlig konst på platsen. Föreslagna byggrätter 

bedöms som positiva för området.  

Ärendet i sin helhet 

Med förslaget till detaljplan möjliggörs en rad åtgärder som sammantaget syftar 

till att främja utvecklingen i Norrby, där en viktig del är utvecklingen av 

Kronängsparken med flera typer av aktiviteter och möjlig utbyggnad av 

Norrbyhuset. Planen innehåller bland annat också en ny förskola med sex 

avdelningar med bostäder ovanpå, samt byggrätter för bostäder på kullen i norr.  

Innehållet i planförslaget bygger på många av de synpunkter som boende i 

Norrby själva lämnat i samband med flera studier som genomförts under senare 

år, som Cultural Planning, Innovationsplattform Norrby, trygghetsvandringar 

och Norrbydagen, vilket är mycket positivt. Vid utformningen av innehållet i 

parkens olika delar – aktivitet och liv, rörelse, ro och mötesplats – vore det 

relevant att ta in idéer från så väl barn i förskola och skola som från föreningar 

och boende för att ytterligare främja känslan av delaktighet. De olika delarna i 

parken har stor potential att bli en fantastisk tillgång i Norrby med en 

innehållsbredd som kan locka många att mötas på platsen, vilket är en kärnfråga 

för social utveckling. Något som bör tilläggas till de tankar som redan finns är 

aktiviteter som i större utsträckning främjar kreativitet och skapande, särskilt då 

det finns en uttalad vilja att låta tjejer ta större plats i området. Vattenlek för 

barn, ljudskapande installationer och stationer som väcker experiment- och 
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vetenskapslust skulle kunna vara sådana förslag. Att mötesplatsen får innehålla 

någon form av scen vore lämpligt. Ett exempel på lyckad utformning av ny 

aktivitetspark på begränsad yta som kan vara värd att studera både ur 

medverkanssynpunkt och genom sitt innehåll är Sagoparken i Säteriet, 

Mölnlycke. Bostadsbolaget Förbo ligger bakom projektet som är en del av det 

sociala arbetet i området, med flera paralleller till Kronängsparken. 

Kulturnämnden ser också gärna att plats görs för offentlig konst i parkområdet.  

De nya byggnader som möjliggörs med planen ramar i parkmiljön. Förskolan 

med påbyggda bostäder föreslås ligga så att det bildas en gård mot parkområdet, 

vilket är positivt. Bostäderna på kullen mot norr ska utföras i en mindre skala 

på tre våningar som bryter med de annars stora volymerna i den här delen av 

Norrby. På- och tillbyggnader tillåts på befintliga hus, vilket i det här fallet 

bedöms som rimligt. Detta gäller även Norrbyhuset. Gatuparkeringen i 

planområdets västra del föreslås byggas om till parkeringsdäck i tre plan. Viktigt 

att gestaltningen bidrar till att motverka att parkeringsdäcket upplevs som en 

otrygg plats.  

 

Beslutsunderlag 

1. Inbjudan till samråd för detaljplan för Norrby, Garvaren 15 med flera, 

Kronängsparken, Borås Stad 

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se, dnr (BN2017-1683) 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 

 

mailto:detaljplanering@boras.se
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Yttrande över detaljplan för Sjömarken, Räveskalla 

1:36, Badstrandsvägen, Borås Stad 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden tillstyrker förslaget till detaljplan för Sjömarken, del av 

Räveskalla 1:36, Badstrandsvägen,  Borås Stad.    

        

Ärendet i sin helhet 

Med förslaget till detaljplan möjliggörs byggande av förskola med sex 

avdelningar vid Badstrandsvägen nära Viaredssjön i Sjömarken. Förskolan 

kommer således att utgöra en del av friluftsområdet vid badet. En mindre del av 

planområdet ligger inom strandskyddet på 200 meter. Detta är redan 

ianspråktaget, vilket kan motivera att strandskyddet upphävs för denna del. 

Området innehåller inga kända fornlämningar. Badresors verksamhet bedöms 

inte påverkas negativt av planförslaget. 

Ur kulturmiljöhänseende finns inga hinder för planförslaget. Gestaltningen av 

den nya förskolan blir viktig i bygglovskedet och bör göras i samklang med 

naturen runtomkring. Kullen som idag används som pulkabacke kan enligt 

förslaget komma att bli en del av förskolans inhägnade gård. Den nya förskolan 

bör placeras så att backen även fortsättningsvis kan användas för pulkaåkning.               

Beslutsunderlag 

1. Inbjudan till samråd för detaljplan för Sjömarken, Räveskalla 1:36, 

Badstrandsvägen, Borås Stad. 

                                

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se, dnr BN2015-0022 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 

 

mailto:detaljplanering@boras.se


 
SAMRÅD Nämndbeslut  
BN2015-022  § SBN 2018-235 
 

Inbjudan till samråd för detaljplan för Sjömarken, Räveskalla 
1:36, Badstrandsvägen, Borås Stad 
 
Hej! 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad gör just nu en detaljplan, som finns ute på samråd. Du får den här 
inbjudan för att vi vill veta vad du tycker. Samrådstiden pågår 8 oktober – 5 november 2018.  
 
Syfte och område 
Planens syfte är att möjliggöra byggandet av en förskola med sex 
avdelningar vid Badstrandsvägen nära Viaredsjön i stadsdelen 
Sjömarken. I dag är området ett grönområde som delvis används för 
rekreation och badresors aktiviteter.  
 
Planområdet är planlagt sedan tidigare. De planer som gäller för 
området (P453, laga kraft 1955 och P711 laga kraft 1979) anger 
Friluftsbad som markanvändning. Genomförandetiden för dessa 
planer har gått ut. Området mellan Sjömarkens badplats och 
järnvägen pekas ut som natur- och rekreationsområde i 
Översiktsplanen för Borås, antagen 2018, och har klass II i 
kommunens grönområdesplan. Förslaget innebär att en mindre del 
av detta grönområdet tas i anspråk. Kommunen bedömer att 
områdets natur- och rekreationsvärden inte påverkas negativt.   
 
Ta del av handlingarna 
Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga på vår webb: boras.se/detaljplan under ”Planer öppna 
för synpunkter”, och i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås samt i Sandareds bibliotek, Skolvägen 9. Ring 
gärna innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller 
läsa på vår webb, skickar vi handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig! 
 
Samrådsmöte 
Vi kommer att ha ett samrådsmöte i form av öppet hus i badresors lokal vid Badstrandsvägen 8, tisdag 16 oktober,          
kl. 17.30–19.30. På mötet kommer representanter från kommunen att berätta om förslaget och svara på frågor.  
 
Har du synpunkter på detaljplanen? 
Skicka synpunkter senast den 5 november via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange planens 
diarienummer (BN2015-022), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill gärna ha synpunkter 
digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem. Det går även att skicka synpunkter med post 
till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås. 
 
Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna 
synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella 
hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan 
granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.  
  
Kontaktuppgifter för mer information 
Plankonsult Job van Eldijk, tel: 07 07 72 33 17, e-post: job.van.eldijk@boras.se  
Planarkitekt Elena Eckhardt, tel: 033 35 85 04, e-post: elena.eckhardt@boras.se 
Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tel: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se 
 
Hälsningar från 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2018-10-05 
  

mailto:elena.eckhardt@boras.se
tel:033-358572
mailto:michaela.kleman@boras.se


Detaljplan för Sjömarken,

Del av Räveskalla 1:36, Badstrandsvägen

BN 2015-022
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Sammanfattning
Planområdet är beläget i södra delen av Sjömarkens tätort, 
cirka sju kilometer väster om Borås centrum. Syftet med 
detaljplanen är att möjliggöra en ny förskola inom området. 
Detaljplanen innebär att en förskola i två våningar kan 
byggas väster om Badstrandvägen. Planområdet inkluderar 
delar av Badstrandvägen samt den yta som idag utgör 
parkering sommartid för besökare till badet söder om 
planområdet.     
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1. Inledning
Planens syfte 
Planens syfte är att möjliggöra byggandet av en förskola med 
sex avdelningar i stadsdelen Sjömarken.

Planområde
Området ligger vid Badstrandsvägen nära Viaredsjön i 
Sjömarken. Planområdets storlek är cirka 18 200 m2, varav 
cirka 9500 m2 planläggs som kvartersmark för skola/förskola 
och cirka 8700 m2 som kvartersmark för friluftsliv. Marken i 
området ägs av Borås Stad. En liten del av planområdet ligger 
inom strandskyddet på 200 meter.

Gällande detaljplan
Planområdet är planlagt sedan tidigare. De planer som gäller 
för området anger följande markanvändning: 

 » P453 – Byggnadsplan för Räveskalla 1:36 m.fl. (laga 
kraft 1955-02-08): Friluftsbad

 » P711 – Byggnadsplanen för del av Sjömarken, Räve-
skalla 1:145 m.fl.(laga kraft 1979-12-17) ): Friluftsbad

Genomförandetiden för dessa planer har gått ut.  

Kommunala beslut 
Lokalförsörjningsnämnden föreslog 2014-12-16 att ge 
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta en ny 
detaljplan. Planen ska möjliggöra en byggnation av en 
förskola med byggrätt om minst 1200 m2 BTA på fastigheten 
Räveskalla 1:36. Viktigt är att förskolan får en lämplig 
placering, tillräcklig plats för lek samt att trafikanslutning kan 
ske på ett bra sätt.

Kommunstyrelsen uppmanade 2015-03-16 § 128 Samhälls-
byggnadsnämnden att pröva möjligheten att ändra detaljpla-
nen för badstrandsområdet i Sjömarken.

Samhällsbyggnadsnämnden gav 2015-03-16 § SBN 2015-
000120 Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta en detaljplan för det aktuella området. 

Preliminär tidplan
Samråd  3:e kvartalet 2018 
Granskning 2:a kvartalet 2019 
Antagande 3:e kvartalet 2019 
Laga kraft 3:e kvartalet 2019

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

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Den föreslagna förskolan kommer att utgöra en del av 
friluftsområdet vid badet i Sjömarken. Det befintliga bostads-
området intill friluftsområdet är en blandning av friliggande 
villor, radhus, kedjehus och flerbostadshus. 

Ny bebyggelse
Aktuellt planförslag möjliggör en förskola/skola i två våning-
ar inom området. Största byggnadsarea begränsas till 850 m2 
och en högsta byggnadshöjd på 8 meter, vilket innebär att 
detaljplanen medger en byggnad i två våningar på totalt 1700 
m2 bruttoarea. Utöver det medges komplementbyggnader 
på sammanlagt 100 m2. Planen möjliggör olika alternativa 
placeringar av byggnad inom området så länge skyddsavstånd 
mot järnvägen hålls och riktvärden för buller klaras. Det 
är terrängen, utemiljön för barnen, solförhållanden och 
tillfartsväg för transporter som avgör vad som är den mest 
lämpliga placeringen. På sida 6 visas två olika placeringar av 
byggnaden.

I området för friluftsliv tillåts komplementbyggnader på 
totalt 150 m2 som möjliggör exempelvis en mindre service-
byggnad vid parkeringen. 

Arbetsplatser
Området har idag inga arbetsplatser. Aktuellt planförslag 
möjliggör emellertid skola och förskola, vilket innebär att 
arbetsplatser tillförs området. 

Offentlig och kommersiell service
Omkring en kilometer från planområdet finns grundskolan 
Sjömarkenskolan (årskurs F-6) och de tre förskolorna Sjögår-
dens förskola, Björkgårdens förskola och Melltorps förskola. 

Planbeskrivning
Detaljplan för Sjömarken, del av Räveskalla 1:36, Badstrandsvägen, Borås Stad, upprättad den 24 september 2018. 
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Gångväg längs Viaredssjön. (bild Ramboll)

Förskoletomten med omgivande kullar. (bild Ramboll)
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Bibliotek finns i anslutning till Sandgärdskolan i Sandared, 
cirka 3 km från planområdet. Aktuellt planförslag medger 
förskola/skola. 

I området finns badresors verksamhet, se vidare kapitel 5. 
Mark, Lek och rekreation.

I vägkorsningen Göteborgsvägen-Alingsåsvägen, cirka 350 
meter söder om planområdet finns flera serviceverksamheter 
såsom pizzeria och Sjömarkens Godislada. Rakt över 
Göteborgsvägen, omkring 200 meter från planområdet finns 
både en kyrka och en liten kiosk. Närmaste livsmedelshandel 
ligger i Sandared.

Tillgänglighet 
Planområdet är till viss del starkt kuperat. De nya byggna-
dernas utformning och angöring kommer inte utgöra ett 
hinder för personer med funktionsvariationer. Nybyggnation 
ska följa Borås Stads program för tillgänglighet, delaktighet 
och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning, 
fastställd i februari 2009 av Kommunfullmäktige. Delar av 
förskolegården kommer att bli svåra att göra fullt tillgängliga 
av topografiska skäl. De delar som utformas för pedagogisk 
verksamhet och lekytor ska utformas så att de inte utgör 
hinder för personer med funktionsvariationer. Områden för 
naturlek kan utgöra undantag. 

3. Gator och trafik
Gatunät
Planområdet kommer att trafikförsörjas via Göteborgsvägen 
och Badstrandsvägen men även via Hästhovsvägen, beroende 
av vilket upptagningsområde som förskolan kommer att få.

Planområdet ligger i direkt anslutning till järnvägen, som 
måste korsas för att nå planområdet. Då båda de möjliga 
tillfartsvägarna till området, Badstrandsvägen och Gräns-
vägen, passerar järnvägsövergångar, kan det skapas köer då 
bommarna är nedfällda. Planförslaget föreslår förskola som 
användning för platsen, vilket är en verksamhet som kräver 
god tillgänglighet. Se mer under Biltrafik och bilparkering.

Gång- och cykeltrafik
På Badstrandsvägen blandas cykeltrafik med biltrafik. För 
gångtrafikanterna finns en bred trottoar längs större delen 
av Badstrandsvägen. Denna kommer att förlängas ner till 
förskolan och rekreationsområdet. Utmed Göteborgsvägen 
finns en separat gång- och cykelbana på norra sidan av vägen 
samt en gångbana på södra sidan av vägen. 
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2.2 Vägnät 

Planområdet kommer att trafikförsörjas via Göteborgsvägen och Badstrandsvägen men 

även via Hästhovsvägen, beroende av vilket upptagningsområde som förskolan kommer 

att få. 

Göteborgsvägen (väg 1757) och Alingsåsvägen (väg 1761) är statliga vägar, 

Badstrandsvägen och Gränsvägen är kommunala vägar medan de övriga vägarna i Figur 

1 är enskilda vägar1 med en gemensam vägförening som väghållare 

2.3 Gång- och cykeltrafik 

På den norra sidan av Göteborgsvägen (väg 1757) finns en utbyggd gång- och cykelbana 

på sträckan mellan Sandared och Borås. På den södra sidan av Göteborgsvägen finns 

gångbana. På Hästhovsvägen samt på de övriga lokala bostadsgatorna saknas gång-

eller cykelbanor. Se Figur 2. 

2.4 Kollektivtrafik 

Närmsta busshållplats är hållplatsen ”Sjömarken” som ligger på Göteborgsvägen i nära 

anslutning till Badstrandsvägen. Hållplatsen trafikeras av tre busslinjer, stadsbusslinje 5 

och regionbusslinjerna 159 och 404. Linje 5 går med kvartstrafik i högtrafik och 

halvtimmestrafik i lågtrafik. Linje 159 och 404 går med 60-minuterstrafik hela dagen och 

minst halvtimmestrafik under högtrafik. 

 

Figur 2 Busshållplatser och cykelbanor. Karta: Borås stad. 

                                                      
1 Källa: NVDB 

Busshållplatser och cykelbanor (Intramap, Borås Stad).

Kollektivtrafik
Kollektivtrafiken i Sjömarken är väl utbyggd. Göteborgsvä-
gen, som ligger cirka 200 meter från planområdet, utgör ett 
av de största och viktigaste kollektivtrafikstråken i Borås.

Närmaste busshållplats är hållplatsen ”Sjömarken” vid 
Göteborgsvägen, i nära anslutning till Badstrandsvägen. 
Hållplatsen trafikeras av tre busslinjer; stadsbusslinje 5 och 
regionbusslinjerna 159 och 404. Linje 5 går med kvartstrafik i 
högtrafik och halvtimmestrafik i lågtrafik. Linje 159 och 404 
går med 60-minuterstrafik hela dagen och minst halvtim-
mestrafik under högtrafik.

Biltrafik 
En trafikutredning (Sweco 2018-06-11) har tagits fram för att 
belysa planförslagets effekter på trafiken i området, kapacitet 
i korsningen Badstrandsvägen-Göteborgsvägen samt utreda 
eventuell köbildning vid Badstrandsvägens plankorsning med 
järnvägen.

Trafikutredningen visar att Göteborgsvägen trafikeras av 
cirka 11 500 fordon/vardagsdygn på ett avsnitt öster om 
Alingsåsvägen. Trafikflödet på Göteborgsvägen har tydliga 
toppar morgon och eftermiddag vilket visar att vägen är 
ett utpräglat pendlingsstråk mot framför allt Borås. Under 
morgonens och eftermiddagens högtrafiktid är trafiken 
intensiv och det kan då upplevas som besvärligt att svänga ut 
vänster från Badstrandsvägen. Sett över en maxtimme råder 
det dock ingen kapacitetsbrist i korsningen och några längre 
stillastående köer på Badstrandsvägen uppstår i regel inte.

På Badstrandsvägen och Hästhovsvägen är trafikflödet 
förhållandevis litet och uppgår till cirka 400 – 500 fordon/
vardagsdygn.

Den planerade förskolan beräknas alstra drygt 400 fordon/
dygn, som kommer att fördelas mellan Badstrandsvägen 
och Hästhovsvägen. Kapacitetsanalyser visar att korsningen 
Badstrandsvägen – Göteborgsvägen kommer att ha till-
fredsställande kapacitet även med hänsyn tagen till den 
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bussar samtidigt, samt utrymme för en tredje väntande buss. 
Personbilstrafik kommer att kunna passera förbi väntande 
bussar. 

Plats för angöring i direkt anslutning till förskolebyggnad 
finns för leveranser och sophämtning. Parkeringsplats för 
personer med funktionsvariation finns nära entré.

Beroende på hur förskoletomten disponeras, kan eventuellt 
en ny angöring behöva anläggas till badresor, lämpligen strax 
söder om nuvarande tillfartsväg, dvs om nuvarande angöring 
tas bort och marken används till förskolegård. Ifall skolbygg-
naden placeras i södra delen, enligt illustrationsplanen, bör 
badresors angöring vara kvar och samnyttjas med förskolan. 

Cykel- och bilparkering
Förskolans behov av cykelparkeringar är enligt Borås Stads 
parkeringsregler 19 platser (baserat på 22 anställda och 120 
elever). Vid en cykelparkeringsplats ska det vara möjligt att 
låsa fast cykelns ram eller ställa cykeln i ett låst utrymme.    
30 % av cykelparkeringsplatserna ska finnas i nära anslutning 
till entrén eller max 35 meter därifrån. Övriga cykelparke-
ringsplatser ska finnas inom 50 meter från entrén samt ha 
väderskydd. 

Förskolans parkeringsbehov är enligt Borås Stads parkerings-
regler 28 parkeringsplatser (baserat på 22 anställda och 120 
elever). 

Parkeringsplatserna på den befintliga parkeringsytan föreslås 
kunna samnyttjas av förskolan, Badresor och badplatsen. 
Parkeringsytan föreslås organiseras upp för att nyttjas mer 
effektivt. Planförslaget möjliggör en utökning av parkeringsy-
tan söderut och österut vid eventuellt framtida behov för 
friluftslivet. 

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 trafikmot 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.

tillkommande trafiken från förskolan. För prognosår 2040 
antas trafikökningen på Badstrandsvägen och Hästhovsvägen 
endast bero på den tillkommande trafikalstring som den 
planerade förskolan ger upphov till, eftersom det inte finns 
några andra kända utbyggnadsplaner i området. 

Cirka 110 meter söder om Göteborgsvägen korsas järnvägen, 
Kust till Kust-banan, i en plankorsning med bommar. Vid 
fällda bommar ryms cirka 13 bilar i kö innan en eventuell 
kö når upp till Göteborgsvägen och påverkar framkom-
ligheten på denna. En beräkning av teoretisk kölängd vid 
olika bomfällningstider visar att magasinslängden mellan 
järnvägen och Göteborgsvägen är tillräcklig för att klara det 
tillskott av trafik som planförslaget beräknas ge upphov till.

Trafikutredningen ger även förslag på hastighetsdämpande 
och trafiksäkerhetshöjande åtgärder för Hästhovsvägen som 
skulle kunna bli aktuella tillsammans med en omreglering 
eller rekommenderad hastighet på 30 km/h. Exempel 
på åtgärder är väglins (”minirondell”) i korsningen 
Badstrandsvägen-Hästhovsvägen, avsmalningar med gupp, 
siktröjning eller väglinjemålning för att smalna av vägbanan 
och ge utrymme för oskyddade trafikanter. Dialog pågår med 
Sjömarkens vägförening angående eventuella åtgärder. 
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drygt 100 meter, vilket motsvarar cirka 13 bilar i kö innan kön når upp till Göteborgsvägen 

och riskerar att påverka framkomligheten på denna. 

 

Figur 5 Badstrandsvägen, vy mot söder och plankorsningen med järnvägen. Foto: Sweco 

Badstrandsvägen avslutas med en vändplan och parkering vid Badresors lokaler och 

badplatsen vid Viaredssjön. I anslutning till vändplanen ligger en återvinningsstation som 

alstrar en del trafik.  

Den planerade förskolan kommer att ligga på den västra sidan om Badstrandsvägen 

strax söder om plankorsningen med järnvägen.  

2.5.4 Korsningen Badstrandsvägen/Göteborgsvägen (väg 1757)  

Tisdagen den 17 oktober 2017 studerades trafiksituationen vid korsningen på plats under 

eftermiddagens maxtimma. Korsningen videofilmades samtidigt under en timma kl. 16-17. 

I efterhand räknades trafiken på filmen och resultatet redovisas nedan. För att få en 

uppfattning om hur trafiken varierar under maxtimman har flödet sammanställts för varje 

kvart vilket framgår av Figur 6 nedan. 

 

Badstrandsvägen, vy mot söder och plankorsning med järnväg, bild ur trafikutred-
ningen (SWECO, 2018-02-05).

Angöring och utfarter
Planområdet inkluderar delar av Badstrandsvägen samt den 
yta som idag utgör parkering sommartid för besökare till 
Sjömarksbadet söder om planområdet. In- och utfart till 
området förblir oförändrad enligt planförslaget. 

Under sommartid bussas en större mängd barn till Sjömarks-
badet och avstigning sker på den parkeringsyta som inklude-
ras i planområdet. Planförslaget möjliggör avstigning av två 
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Borås Stad arbetar just nu med en trafikplan. Trafikplanen 
tar bland annat avstamp i Borås Stads översiktsplan och det 
som ÅVS Noden Borås kommit fram till. Trafikplanen ska 
på ett mer detaljerat sätt presentera åtgärder och tidplan för 
genomförande.

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

Riksintressen
Kust till kust-banan som ligger strax norr om planområdet 
utgör riksintresse för kommunikation och bedöms inte 
påverkas negativt av planförslaget. Se vidare under kapitel 8. 
Störningar på platsen.

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området ligger inom kommunalt verksamhetsområde för VA 
och kommer att anslutas till kommunala ledningar för vatten 
och avlopp.

Dagvatten 
Området ingår inte i verksamhetsområde för dagvatten och 
planeras inte heller att göra det efter planläggningen.

Området avvattnas idag till befintliga diken som bidrar till 
att fördröja dagvattnet. Det finns ett dike sydväst om parke-

ringen som har sitt utlopp i Viaredssjön, söder om planom-
rådet, se illustrationsbild nedan. Diket kommer fortsatt att 
användas för avledning och fördröjning av dagvatten från 
planområdet. 

Exploateringen ska inte innebära ett högre flöde av dagvatten 
ut från fastigheten vid kraftiga nederbördstillfällen jämfört 
med innan förändringen. Dagvattenåtgärder ska utföras på 
ett sådant sätt att fastigheten efter ombyggnationen inte avle-
der mer dagvatten än motsvarande maxflödet vid ett 10-års-
regn, jämfört med befintliga förhållanden.  

För fastigheter som har hårdgjord yta större än 2500 m2 ska
fördröjningsåtgärder vidtas. Fördröjningsmagasin med en
effektiv volym av 3 m3  per 100 m2 hårdgjord yta ska anläg-
gas. 

Den befintliga parkeringsytan är sedan tidigare hårdgjord. 
Den föreslagna exploateringen innebär ingen förändring av 
dagvattenflödet jämfört med idag. 

Borås har ett generellt krav på oljeavskiljning för större 
parkeringsytor (30 bilplatser). Detta kan göras genom 
exempelvis oljeavskiljare eller filterbrunn. Fördröjning eller 
avstängningsmöjlighet för dagvattnet ska finnas som hindrar 
eventuellt släckvatten vid en brand att rinna ut i Viaredssjön, 
se vidare under rubriken Släckvatten i kapitel sex.

Befintliga diken leder dagvattnet till Viaredssjön söder om planområdet. Blåstreckad linje visar ungefärlig placering av diken och utlopp. (flyg foto Eniro TerraTec).
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Värme
Detaljplanen redogör inte för en specifik värmekälla. Fjärr-
värme finns inte i direkt anslutning till området.

El, tele och fiber
Området är anslutet till el- och teleledningar. Kapacitets-
förstärkning kan krävas i befintlig transformatorstation vid 
Badstrandsvägen, på andra sidan järnvägskorsningen. Dialog 
och eventuellt avtal krävs med Trafikverket för att korsa 
under järnvägen med ledningsdragning.

Befintliga ledningar inom kvartersmarken för skola föreslås 
vid behov att flyttas och ett markreservat (u-område) möjlig-
gör ett nytt läge.

Avfall
Avfall från förskolan ska hanteras i enlighet med renhåll-
ningsordning för Borås Stad. I dagsläget finns en återvin-
ningsstation (ÅVS) vid vändplatsen. 

5. Mark
Natur och vegetation
Planområdet är i vissa delar kuperat med marknivåer mellan 
+155 och +165 meter. Området för förskolan består till 
största delen av en öppen gräsyta. Den är omgiven av tre 
kullar. Dessa är bevuxna med buskar och träd, främst björk. 

Området som planläggs för friluftsliv utgörs idag av en 
parkeringsyta omgiven av gräsytor, buskage och en del träd.

Inom planområdet finns inga kända naturvärden.

Lek och rekreation
Sjömarkens badplats är en kommunal badplats intill Viareds-
sjön. Här finns flertalet sandstränder, en relativt stor gräsyta 
samt en lång brygga. Badet rustades upp år 2014 och har nu 
två nya lekplatser. Vid en av stränderna finns även ett stort 
klätternät. Badplatsen har toaletter under sommartid, här 
finns också en stor grusfotbollsplan som i dagsläget används 
som parkering vid behov.

Sedan år 1935 har badresor för barn anordnats till Viareds-
sjön. Barnen bussas från olika delar av Borås och spenderar 
dagen i direkt närhet till planområdet. Badbussarna är gratis 
och är till för barn mellan sju och 13 år. Badresorna bedöms 
inte att påverkas negativt av planförslaget.

Badverksamheten använder idag den öppna gräsytan som 
planläggs, men det finns möjlighet att iordningsställa och att 
använda andra ytor söder om Badresors lokal. Planförslaget 
innebär att befintlig angöringsväg till Badresors lokal kan 
behöva flyttas något söderut, vilket detaljplanen möjliggör. 

Gångvägen till Badresors lokaler och med skoltomten på gräsytan till höger omgiven av trädbevuxna kullar (bild Ramboll).

Möjlighet finns att iordningsställa en plan gräsyta söder om Badresors lokal, 
markerad som grön rektangel i bild ovan (Intramap, Borås Stad)..
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Kullen öster om skolområdet används idag som pulkabacke. 
Inhägnandet av förskolegården bör om möjligt göras så att 
pulkabacken fortsatt kan användas. Det skulle innebära att 
backen integreras i förskolegården och att den är tillgänglig 
för allmänheten på kvällar och helger.

Enligt Borås Stads lokalprogram för förskolor behövs en 
lekyta på cirka 25 m2 per barn och därutöver behövs ytor för 
förråd etcetera. För en förskola med sex avdelningar (cirka 
120 barn) innebär det en lekyta på minst 3000 m2. Ytan kan 
användas till lek, rekreation samt fysisk och pedagogisk 
aktivitet för förskolan. Det finns även möjlighet att använda 
närområdets badplatsområde för större variation och ytor. 
Inom planområdet finns tillräckligt utrymme för friytor 
men hänsyn behöver tas vid placering av skolgården för att 
klara riktvärden för buller samt få tillräcklig skyddszon mot 
järnvägen (farligt godsled).

Fornlämningar
Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet.

Lagenligt skyddad natur
Inom planområdet finns ingen lagenligt skyddad natur såsom 
biotopskydd, naturreservat eller riksintressen.

Grönområdesplan
Enligt Borås Stads grönområdesplan klassas Sjömarksbadet 
som en närpark och beskrivs som ett naturområde vid 
strandlinjen. I närparken ingår även Sjömarkens badplats. 
En del av Sjömarkenbadet har visst naturvärde. Området har 
rekreationsvärden och värden för lokal utveckling. Den södra 
delen har höga friluftsvärden. Enligt planen har området 
naturvärdesklass II vilket innefattar mycket viktiga grönom-
råden som är oersättliga på lokal nivå. Kompensationsåtgär-
der i Borås gäller alla grönområden med klass I-IV. 

Planområdet ligger i utkanten av grönområdet och planläggs 
delvis för friluftsliv där större parkeringsytor för besökare 
möjliggörs. Skolområdet innebär att del av grönområdet 
ianspråktas under den tid då verksamheten pågår medan 
skolgården skulle kunna vara tillgänglig för allmänheten 
övrig tid. 

Kompensationsåtgärder
Kompensationsåtgärder ska tillämpas på grund av att områ-
det är utpekat i Grönområdesplanen. Åtgärderna ska genom-
föras för ianspråktagande av mark inom friluftsområde med 
höga natur- och rekreationsvärden. Kompensationen föreslås 
bestå av värdehöjande åtgärder för friluftsliv och rekreation 
inom andra delar av Sjömarksbadet.

Geoteknik och radon
Marken utgörs enligt SGU:s jordartskartor av morän. En 
geoteknisk utredning kommer att tas fram inför gransknings-
skedet.

Förorenad mark
Det finns ingen misstanke om förorenad mark inom planom-
rådet.

6. Vatten
Strandskydd
Planområdet ligger som närmast cirka 170 meter från 
Viaredssjön. Planområdet omfattas inte av strandskydd idag. 
Strandskydd inträder vid ändring och upphävande av en 
detaljplan. Länsstyrelsen beslutade den 1 december 2014 om 
ett utvidgat strandskydd för Viaredssjön till 200 meter åt 
båda håll från strandlinje – ut i vatten och upp på land. Då 
en ny detaljplan tas fram för området kommer strandskydd 
inträda för södra delen av planområdet och för en liten del 
i väster. För den mindre delen inom kvartersmark i väster, 
14 m2, innebär planen att strandskyddet upphävs. Området 
ligger i direkt anslutning till en befintlig byggnad för Badre-
sors verksamhet och kan därmed ses som redan ianspråkta-
get. För det mindre område som berörs av strandskydd anges 
i planförslaget prickmark, där byggnad inte får uppföras. 
Dock möjliggörs bullerskydd som behöver ansluta till den 
befintliga byggnaden för att ge tillräcklig bullerdämpande 
effekt. 

Som särskilda skäl för upphävande av strandskyddet enligt 
miljöbalken 7 kapitlet 18 c § används skäl 1, det vill säga att 
området ”redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det 
saknar betydelse för strandskyddets syften”.

Friluftsområdet Sjömarksbadet (bild Ramboll).
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För södra delen av området för friluftsliv (N) kommer 
strandskyddet inträda i detaljplanen. Området planläggs för 
användningen friluftsliv (kvartersmark) med syfte att områ-
det ska bidra till att tillgängliggöra det större friluftsområdet. 
Planen bedöms därmed inte strida mot strandskyddets syften 
i denna del.

Översvämningsrisk
Planområdet påverkas inte av befintliga eller framtida över-
svämningsrisker enligt detaljerad översvämningskartering för 
Borås Stad (DHI 2010). 

För Viaredssjön beräknas maxnivå för dagens 100-årsflöde 
till +151,5 meter och i ett scenario för framtida 100-årsflöde 
+ 151,8 meter. Maxnivå för beräknat högsta flöde har beräk-
nats till +152,8 meter. Planområdet ligger på en lägsta nivå av 
+154 meter.

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) reglerar krav på miljökvalitet. 
Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och 
myndigheter planerar och planlägger. Det finns miljökvali-
tetsnormer för vatten uppdelat i normer för grundvatten och 
ytvatten. Det finns även miljökvalitetsnormer för buller och 
luft.

Det bedöms inte finnas risk för överskridande av någon av 
miljökvalitetsnormerna inom planområdet, inte heller som 
följd av planens genomförande. Trafikmängden är begränsad 
och förväntas inte öka på ett sådant sätt att risk för över-
skridande av MKN för buller eller luftkvalitet är trolig. Den 
påverkan som kan ske på vatten är i detta fall påverkan av 
dagvatten. Föroreningsgraden i dagvatten från förskola, som 
föreslås, är mycket begränsad. Översilningsytor, alltså när 
dagvatten rinner över och igenom grönska, har viss renande 
effekt. 

Från parkeringsplatsen kan dagvattnet vara mer förorenat. 
Detta är dock en befintlig parkeringsyta där planförslaget 
möjliggör en mindre utökning. Alltså bedöms planförslaget 
inte påverka MKN för vatten negativt. 

Planområdet ligger inom delavrinningsområde tillhörande 
Viaredssjön. Huvudavrinningsområdet är Rolfsån. Viareds-
sjön har i den senaste statusklassningen måttlig ekologisk 
status och uppnår ej god kemisk status.

Miljökvalitetsnorm för senast beslutade förvaltningscykel 
(2010-2016) anger god ekologisk status 2021 och god kemisk 
ytvattenstatus, med undantag (mindre strängt krav) för 
kvicksilver och kvicksilverföreningar samt bromerad difeny-
leter som ej uppnår god kemisk ytvattenstatus. 

Vy över planområdet med befintliga kullar som naturligt skydd mot järnvägen (bild Ramboll).  
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Den här detaljplanens genomförande med tillskott av en 
förskola bedöms inte påverka miljökvalitetsnormerna för 
vatten för Viaredssjön negativt. Oljeavskiljning föreslås för 
parkeringsytorna, vilket skulle vara en förbättring från idag.

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 
Viaredssjön. 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
Stadsdelen Sjömarken har behov av nya förskolelokaler, 
genomförandet av planen löser den brist som finns idag och 
tryggar även en långsiktig barnomsorg. 

Nya arbetstillfällen skapas i och med tillkomsten av ny 
förskola och gör att området blir mer befolkat och att 
tryggheten kan öka.

En ny förskoleverksamhet innebär möjlighet för en ny 
mötesplats i området. Skolgården kan även användas av 
allmänheten då verksamhet inte pågår och blir då en del av 
mötesplatsen som Sjömarksbadet utgör. Lokalen skulle även 
kunna användas då förskoleverksamhet inte bedrivs.

8. Störningar på platsen
Risk
Kust till kustbanan, strax norr om planområdet, löper mellan 
Göteborg och Kalmar/Karlskrona. Banan är enkelspårig och 
mängden farligt gods som transporteras på Kust till kust-
banan är begränsad. De typer av farligt gods som förväntas 
transporteras förbi området är framförallt brandfarlig vätska 
och giftiga gaser, men även brandfarliga gaser och oxide-
rande ämnen. Det kan även vara massexplosiva ämnen.

En översiktlig riskanalys finns framtagen för Borås Stad 
och dess farligt godsleder. För Kust till kustbanan rekom-
menderas ett avstånd på 40 meter till känslig verksamhet, 
som skola/förskola är exempel på. Detta skyddsavstånd 
kan minskas till 20 meter om en skyddande vall eller dylikt 
uppförs och till 10 meter om både en vall eller motsvarande 
uppförs och fasader brandskyddas. Viktigt att påpeka är att 
skyddsavstånden i den översiktliga riskanalysen är skyddsav-
stånd till byggnad. 

I den riskpolicy för markanvändning intill transportleder för 
farligt gods (2006) som Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm 
och Västra Götalands län gemensamt har tagit fram framgår 
att skola bör förläggas i zon C, vilket är området längst bort 
från leden. I dessa riktlinjer anges inga specifika avstånd, 
utan zonerna är glidande och beroende på platsspecifika 
egenskaper och förhållanden. Planerad bebyggelse bedöms 
inte följa dessa riktlinjer då skola utgör första radens bebyg-
gelse mot Kust till kustbanan och planeras på avstånd 25 
respektive 50 meter från Kust till kustbanan.

En kvantitativ riskutredning med avseende på farligt gods 
har tagits fram för planområdet (COWI, 2018-08-20). I 
riskanalysen används begreppen individrisk och samhällsrisk. 
Individrisk är risken för en enskild individ som befinner sig i 
närheten av en riskkälla. Samhällsrisken är risken för en grupp 
människor som befinner sig i ett riskområde. I riskutred-
ningen görs bedömningen att en förskola är möjlig inom 
planområdet utifrån beräknad individ- och samhällsrisk med 
avseende på risk för olyckor med farligt gods, förutsatt att 
de i utredningen föreslagna skyddsåtgärderna beaktas vid 
ny bebyggelse. Planen reglerar dessa skyddsåtgärder genom 
planbestämmelser.

Jämfört med DNV:s (Det Norske Veritas) kriterier hamnar 
individrisken utan hänsyn till kvantifierade skyddsåtgärder 
utomhus 0-50 meter från Kust till kustbanan på en nivå där 
rimliga säkerhetshöjande åtgärder värderas ur kostnads-nytta 
synpunkt. För avstånd > 50 meter från Kust till kustbanan 
hamnar individrisken på en nivå som anses acceptabel och 
där skyddsåtgärder ej anses nödvändiga. 

Inomhus hamnar individrisken 0-25 meter från Kust till 
kustbanan på en nivå där rimliga säkerhetshöjande åtgärder 
värderas ur kostnads-nytta synpunkt. För avstånd > 25 
meter från Kust till kustbanan hamnar individrisken på en 
nivå som anses acceptabel och där skyddsåtgärder ej anses 

Illustration över olika avståndsintervall från Kust till kustbanan över planerad och 
befintlig bebyggelse ( från riskutredning, COWI)    
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nödvändiga. Med hänsyn till kvantifierade skyddsåtgärder 
minskar individrisken inomhus och hamnar på en nivå som 
anses acceptabel och där skyddsåtgärder ej anses nödvändiga 
enligt DNV:s kriterier för samtliga avståndsintervall.

Jämfört med DNV:s kriterier innebär samhällsrisken, utan 
hänsyn till kvantifierade skyddsåtgärder, att rimliga säkerhets-
höjande åtgärder ska värderas ur kostnads-nytta synpunkt. 
För bebyggelseförslaget alternativ B är samhällsrisken något 
lägre än för alternativ A.

Med hänsyn till kvantifierade skyddsåtgärder minskar 
samhällsrisken för båda bebyggelsealternativen, men fortfa-
rande på en sådan nivå att rimliga säkerhetshöjande åtgärder 
ska värderas ur kostnads-nytta synpunkt.

De skyddsåtgärder som föreslås i riskutredningen har i detalj-
planen säkerställts genom planbestämmelser. Utöver detta 
kommer bulleravskärmning, i form av vall och i kombination 
med befintliga kullar, att utgöra ytterligare höjd säkerhet. 

Buller och vibrationer
I Naturvårdsverkets vägledning ”Riktvärden för buller 
på skolgård från väg- och spårtrafik” (2017) anges att den 
ekvivalenta bullernivån 50 dBA bör underskridas på delar av 
gården som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksam-
het. För den maximala nivån anges att 70 dBA bör underskri-
das på dessa ytor. Angiven nivå är avsedd att tillämpas för de 
tidpunkter då lokalerna används. Borås Stad har beslutat att 
minst 75 % av de delar av skolgården som är avsedda för lek, 
vila och pedagogisk verksamhet ska uppfylla dessa riktvärden 
på kommunens skolor och förskolor. 

Ljudnivåerna inom delar av planområdet överstiger idag 50 
dBA dygnsekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal nivå. 

En bullerutredning (Gärdhagen Akustik AB, 2018-04-27) 
har beräknat ljudnivåer utomhus från järnväg för skolområdet 
utifrån två olika bebyggelseförslag. Naturvårdsverkets 
riktvärde för ekvivalentnivå på den del av skolgården som är 
avsedd för lek, vila och pedagogisk verksamhet uppfylls med 
båda bebyggelseförslagen på cirka 75 % av den beräknade 
ytan. Ytan varierar dock bland annat beroende av hur stor del 

Buller från järnvägstrafik, prognosår 2040, A-vägd dygnsekvivalent ljudnivå 1,5m över mark (utsnitt från bilaga 3, bullerutredning, Gärdhagen akustik AB)

R2017065A
Bilaga 3

Räveskalla 1:36

Alternativ B
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av den östra kullen som innefattas i skolgården. Riktvärde för 
maxnivå klaras över en större yta. Båda alternativen förutsät-
ter hög bullervall/skärm åt norr samt bulleravskärmning åt 
väster med vall eller byggnad. Då terrängen är kuperad kan 
kullarna bli en naturlig del av vallen. Ljudnivå från vägtrafik 
har beräknats och funnits vara lägre än ljudnivå från järn-
vägstrafik. 

Om byggnad placeras enligt nedanstående bild innebär det 
att en bulleravskärmning (vall och plank) behövs åt väster 
på cirka fem meter där nuvarande terräng är som lägst 
och cirka 3,5 meter uppe på kullen. Om byggnaden istället 
placeras i västra delen (se skiss på sida 6) blir den en del av 
bulleravskärmningen mot skolgården. Byggnaden exponeras 
då delvis för mycket höga ljudnivåer, vilket ställer stora krav 
på byggnadens ljudisolering.

Åt norr innebär båda förslagen en bulleravskärmning som 
anpassas till befintlig terräng och skulle bli cirka två meter 
på kullarna och som högst cirka sex meter där marken idag 
ligger lågt. En sådan vall skulle även utgöra skydd mot farligt 
godsleden. 

Genom uppförande av bullervall och eftertänksam placering 
av framtida bebyggelse, bedöms rekommenderade ljudnivåer 
att klaras för att möjliggöra tillräckliga friytor på förskolegår-
den. 

Luftkvalitet
Trafikintensiteten är låg i området och någon risk för att 
MKN för luft kan komma att överskridas bedöms därför inte 
finnas.

Elektromagnetiska fält
Runt järnvägen uppstår elektromagnetiska fält. Elektromag-
netiska fält skapas runt järnvägens kontaktledning när tåg 
passerar. Magnetfältet från kontaktledningen är svagt när det 
inte är något tåg är i närheten, men ökar när tåget passerar. 
Detta magnetfält varar några minuter och är starkast vid 
järnvägen och avtar med avståndet från banan.

Enligt uppgifter från Trafikverket är störningar från magnet-
fältet ovanliga vid bebyggelse som ligger 20 meter eller mer 
från järnvägens kontaktledning. Planförslaget innebär att det 
inom 25 meter från järnvägen föreskrivs en skyddszon som 
genom utformningen inte får uppmuntra till stadigvarande 
vistelse. Planförslaget medger ingen byggrätt närmare än 
25 meter från järnvägen, viket således innebär att framtida 
utbyggnad inte skulle påverkas av de elektromagnetiska fält 
som omger järnvägssträckan.   

9. Planbestämmelser 
Kvartersmark
Bokstaven S står för skoländamål och medger att förskola 
och skola uppförs inom området. 

N står för friluftsliv och området ska användas för friluftsli-
vets ändamål. Användningen för aktuellt område är framfö-
rallt naturmark samt parkeringsytor för badet och besöksom-
rådet. Även förskolan ska kunna använda parkeringen. 

Egenskapsbestämmelser
Byggnaden får inte vara högre än 8 meter, motsvarande två 
våningar. Höjden är satt som nockhöjd, alltså inklusive takets 
höjd upp till nock. För komplementbyggnader, exempelvis 
förråd, är högsta nockhöjd 3 meter.

På skoltomten får en byggnad med en byggnadsarea om    
850 m2 byggas. Byggnadsarean är den yta som byggnaden 
upptar på marken. Utöver detta får komplementbyggnader 
byggas med en sammanlagd byggnadsarea på 100 m2. 

Inom friluftslivsområdet får komplementbyggnader på 
sammanlagt 150 m2 uppföras för att möjliggöra mindre 
servicebyggnader och dylikt.

Delar av området för friluftsliv är idag naturmark och 
planbestämmelsen n3 innebär att det fortsatt ska vara det. 
Bestämmelsen n2 möjliggör utökning av parkeringsytan, att 
en ny angöringsväg till Badresors lokal kan anläggas och att 
återvinningsstationen kan vara kvar.

Prickmark innebär att byggnader inte får uppföras där. Dock 
tillåts bullerskydd. Inom 25 meter från järnvägen får inte 
byggnad uppföras på grund av närheten till farligt godsled.

Bestämmelsen m1 innebär att det är möjligt att bygga en 
barriär mot järnvägen vilken behövs på grund av farligt 
godsled och bullernivåer. Området närmast järnvägen (inom 
25 meter från närmaste järnvägsspår) ska utformas för att 
inte uppmuntra till stadigvarande vistelse, bestämmelsen n3, 
på grund av närheten till farligt godsled. Bestämmelsen m2 

möjliggör uppförandet av bullerskydd, såsom plank, inom 
prickmarksområde för att kunna ansluta detta till befintlig 
byggnad.

Bestämmelserna avseende byggnadsteknik b1, b2 och b3 är 
skyddsåtgärder som krävs inom 50 meter från den farligt 
godsled som järnvägen utgör.
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Administrativa bestämmelser
Ytor markerade med u innebär ett markreservat för befintliga 
och nya ledningar samt att möjliggöra utrymme för att kunna 
flytta närliggande ledningar dit.

Strandskydd upphävs för en liten del av planområdet genom 
planbestämmelse för att möjliggöra bullerskärm för skolgår-
den.

En skyddsbestämmelse har införts för skolområdet för att 
säkerställa att en barriär uppförs längs järnvägen, som ska 
motverka trafikbuller samt risk för att brandfarlig vätska kan 
rinna in i skolområdet. Denna skyddsåtgärd är ett villkor för 
att få startbesked för förskola/skola. Förslag på barriär kan 
vara vall, dike eller plank/vägg som är tät i nederkant. 

Bygglov krävs inte för solfångare och solceller på tak om de 
placeras i takets plan.

10. Övergripande beslut
Vision 2025
Planen strider inte mot Borås Stads vision. 

Översiktlig planering
Detaljplanen strider inte mot Översiktsplan för Borås (anta-
gen 2018). Enligt översiktsplanen ska Klass I och II-områden 
i Grönområdesplanen inte påverkas negativt då ny bebyggelse 
uppförs. Planområdet ligger inom Klass II - område och 
tar en mindre del av grönområdet i anspråk, se vidare under 
rubriken Grönområdesplan i kapitel 5 Mark.

Aktuellt planförslag föreslår byggnation i redan befintligt 
bestånd, nära kollektivtrafikstråk, vilket innebär att framtida 
bebyggelse kan använda den redan utbyggda infrastrukturen. 
Förtätning och samutnyttjande av resurser bidrar till ett mer 
hållbart samhälle. 

Planprogram
Kommunfullmäktige godkände 2007-06-25 ett planprogram 
för Sjömarken Centrum som riktlinjer för kommande 
detaljplanearbete. I planprogrammet finns mål och förslag för 
utvecklingen av Sjömarken. Aktuellt planområde anges som 
lämpligt för bostäder och skola.  

Planförslaget anses vara i enlighet med planprogrammet.

Miljömål
De nationella miljökvalitetsmålen är en utgångspunkt för 
att skapa en bättre miljö. Förslaget berörs främst av målet 
”God bebyggd miljö”, då planförslaget innebär en förtät-

ning i redan befintlig villastuktur. Förtätning innebär både 
samutnyttjande av redan befintlig infrastruktur, samt minskar 
transportbehoven och ger på så vis klimatvinster. 

Miljömålen för Borås Stad antogs av Kommunfullmäktige 
december 2012. För de lokala miljömålen har Borås Stad valt 
att arbeta med fyra prioriterade områden. 

För varje prioriterat område har ett antal mål och etappmål 
utarbetats, där syftet är att etappmålen ska uppnås under 
tiden 2013–2016. Planförslaget ger främst förutsättningar för 
följande mål och etappmål:

 » Barn och ungdomar får grund för miljöengagemang 
(förskolans placering ger god möjlighet till naturunder-
visning i förskolans närområde).

 » Borås planerar för ett hållbart samhälle (en utbyggnad 
enligt planförslaget innebär samutnyttjande av redan 
befintlig infrastruktur).

11. Konsekvenser
Konsekvenser av planförslaget beskrivs under respektive 
rubrik, till exempel under rubriker som ny bebyggelse, buller 
eller risk.

Undersökning av betydande                   
miljöpåverkan
En undersökning avseende betydande miljöpåverkan har 
gjorts. Omgivningsförutsättningarna och den påverkan 
detaljplanen innebär för miljön, hälsan och hushållningen 
redovisas i denna planbeskrivning. Inom planområdet tillåts 
användning för förskola/skola samt friluftsliv och i planbe-
stämmelser hanteras risk och möjligheten för skyddsåtgärder. 
Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvens-
beskrivning, MKB, inte erfordras för att de uppkomna 
miljöfrågorna kan hanteras genom planprocessen och vid 
behov genom särskilda utredningar, och att eventuella 
kompensationsåtgärder ska undersökas i denna plan. Dessa 
kommer att redovisas i granskningshandlingen.

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

 » Säkerhet utifrån närheten till farligt godsled.

 » Buller och vibration.

 » Översvämningsrisk.
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 » Strandskydd och allmänhetens tillgång till badplatsen 
och rekreationsområdet.

 » Geoteknik.

 » Trafiksituationen.

12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning
 » Lokalförsörjningsförvaltningen (LFF) är exploatör av 

kvartersmarken för skola, förskola, benämnt med (S) 
inom planområdet. Exploatören ansvarar för samtliga 
åtgärder, utförande och kostnader gällande byggnads- 
och anläggningsarbeten inom denna kvartersmark.

 » För den del av kvartersmarken som är för friluftsliv, 
benämnt med (N) inom planområdet gör exploatören 
en framställan till Kommunstyrelsen (KS) om ett 
investeringsprojekt, en egen post i budgetframställan. 
Denna kvartersmark består i huvudsak av en väg och 
parkering. För fastigheter som har hårdgjord yta större 
än 2500 m2 ska fördröjningsåtgärder vidtas. Oljeavskil-
jare och den centrala fördröjningen av dagvatten för 
parkeringsytorna som föreslås ske inom planområdet 
genom damm eller magasin samt avstängningsfunktion 
för släckvatten bekostas av investeringsprojektet och 
exploatören ansvarar för att åtgärderna blir utförda. 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen (FoF) ansvarar 
sedan för framtida skötsel av parkeringen.

 » Exploatören ansvarar för byggnation av en förskola 
med tillhörande anläggningar och anslutningar, orga-
nisering av parkeringsytan, in- och utfart till förskolan 
samt förlängning av trottoaren utmed Badstrandsvägen. 
Exploatören ansvarar även för framtida drift och 
underhåll av dessa anläggningar (inom kvartersmark S) 
förutom den ovan nämnda parkeringen (inom kvarters-
mark N) som i framtiden ska skötas av FoF.

 » Exploatören ansvarar för de kompensationsåtgärder 
som krävs eftersom exploateringen sker i område som 
är utpekat i Grönområdesplanen.

 » I och med att förskolan byggs kommer trafiken att öka 
på Hästhovsvägen (utanför planområdet) vilket gör 
att hastighetsdämpande och trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder, exempelvis enstaka förhöjda ytor, kommer att 
behövas. Likaså föreslås en förlängning av trottoaren 
utmed Badstrandsvägen (delvis utanför planområdet). 
Exploatören ansvarar för detta. Sjömarkens Vägför-
ening är väghållare av Hästhagsvägen och del av 

Badstrandsvägen och tänkbara åtgärder ska stämmas 
av med Sjömarkens Vägförening och Tekniska Förvalt-
ningens entreprenadavdelning.

 » Borås Energi och Miljö AB (BEM) ansvarar för 
utbyggnad samt framtida drift av allmänna anlägg-
ningar avseende vatten och avlopp till förbindelsepunkt 
vid tomtgräns, från korsningen Badstrandsvägen och 
Hästhovsvägen.

 » Exploatören ansvarar för att dagvattnet tas om hand 
och att sådana fördröjningsmagasin som krävs anläggs. 
Se rubrik 4. Teknisk försörjning

 » Sandhult-Sandareds Elektriska Ekonomiska Förening 
ansvarar för utbyggnad till förbindelsepunkt vid 
tomtgräns, från befintlig transformatorstation vid 
Badstrandsvägen på andra sidan järnvägskorsningen. 
Sandhult-Sandareds Elektriska Ekonomiska Förening 
ansvarar även för den eventuella kapacitetshöjning som 
kan krävas. Se rubrik 4. Teknisk försörjning. Dialog och 
eventuellt avtal krävs med Trafikverket för att korsa 
under järnvägen i samband med ledningsdragning.

 » För utbyggnad av fiber ansvarar den fiberleverantör 
som exploatören tecknar avtal med. Se rubrik 4. Teknisk 
försörjning.

Avtal
Ett internarrendeavtal ska upprättas mellan exploatören och 
Borås Stad avseende förskolans tomtområde.

Dialog och eventuellt avtal krävs med Trafikverket för att 
korsa under järnvägen med ledningsdragning för elledningar.

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

Ledningar, okända av Borås Stad, som berörs av detaljplanen 
kan finnas. Detta ligger på utförararens ansvar att undersöka.

Fastighetsrättsliga frågor

Fastighetsägare
Detaljplanen omfattar del av fastigheten Borås Räveskalla 
1:36, som ägs av Borås Stad.

Fastighetsbildning
De delar av planområdet som omfattas av kvartersmark 
för skola, förskola (S) kan komma att bilda en egen fastig-
het. Hästhovsvägen och del av Badstrandsvägen ingår i 
gemensamhetsanläggningen Räveskalla ga:3, som förvaltas 
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av Sjömarkens Vägförening. Lantmäteriet, som ansvarar för 
fastighetsbildningen, kan komma att besluta om att den nya 
fastigheten ska få del i Räveskalla ga:3.

Fastighetskonsekvenser Borås Räveskalla 1:36
Ny byggrätt för skola, förskola (S) tillskapas.

Ekonomi
Grundprincipen är att exploatören (Lokalförsörjningsför-
valtningen, LFF) ska finansiera de åtgärder som uppkommer 
i samband med dennes exploatering. Åtgärder som inte kan 
kopplas till en exploatering men bedöms vara nödvändiga för 
det allmänna ska finansieras av Borås Stad.

 » Detaljplanen kommer innebära kostnader för exploatö-
ren, i form av anläggande, framtida drift och underhåll 
för förskolan, detta inkluderar även de skyddsvallar 
som måste anläggas samt de ledningar som eventuellt 
behöver flyttas.

 » Exploatören får kostnader i form av den planavgift som 
debiteras vid bygglov.

 » Detaljplanen tillskapar ny byggrätt inom kvartersmark, 
vilket ökar fastighetens marknadsvärde.

 » Exploatören får kostnader för de hastighetsdämpande 
och trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Hästhovsvägen 
som kommer att behövas.

 » Exploatören får kostnader för de kompensationsåtgär-
der som krävs i och med exploateringen.

 » Exploatören får kostnader för att dagvattnet tas om 
hand och för anläggandet av de fördröjningsmagasin 
som krävs.

 » För den del av kvartersmarken som är för friluftsliv, 
benämnt med (N) i planen gör exploatören en 
framställan till Kommunstyrelsen (KS) om ett 
investeringsprojekt, en egen post i budgetframställan. 
Denna del av kvartersmarken består i huvudsak av 
en väg och parkering. Investeringsprojektet ska även 
omfatta kostnader för oljeavskiljare och fördröjningen 
av dagvatten för parkeringsytorna som föreslås. Fritids- 
och folkhälsoförvaltningen (FoF) får kostnader för den 
framtida skötseln av denna kvartersmark.

 » Borås Energi och Miljö AB (BEM) får kostnader för 
framdragning till tomtgräns för omläggning av vatten, 
spillvatten och dagvattenanläggningar in på fastigheten. 
BEM får intäkter genom anslutningsavgiften då ny 
fastighet ansluts till det allmänna va-nätet.

 » Sandhult-Sandareds Elektriska Ekonomiska Förening 
(SSEL) får kostnader för framdragning av elledning till 
tomtgräns gällande förskolan samt eventuellt kostnader 
för kapacitetshöjande anläggningar. SSEL får intäkter 
genom anslutningsavgiften då ny fastighet ansluts till 
elnätet.

 » Den fastighetsbildning som är nödvändig för planens 
genomförande och byggnation av förskola bekostas av 
exploatören. En fastighet ska bildas, vilken avstyckas 
från Räveskalla 1:36. Fastigheten kommer följa kvarters-
marken för skola, förskolas avgränsningar. Om Lantmä-
teriet vid kommande fastighetsbildning beslutar att den 
nya fastigheten ska få del i gemensamhetsanläggningen 
Räveskalla ga:3, så får exploatören kostnader för de 
utdebiteringar som Sjömarkens Vägförening beslutar 
om.

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

Handläggning
Planen avses antas av Kommunfullmäktige. Detaljplanen 
handläggs med utökat förfarande enligt Plan- och bygglagen 
(PBL 2010:900, SFS 2014:900).

Planavgift
Planavgift enligt taxa tas ut vid prövning av lovärenden.

Planunderlag
Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » Översiktlig Riskanalys (Wuz risk consultancy, 2016-12-
19)

 » Undersökning av betydande miljöpåverkan

 » Riskutredning (COWI, 2018-08-20)

 » Trafikutredning (SWECO, 2018-06-11)

 » Bullerutredning (Gärdhagen Akustik AB, 2018-04-27)
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Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-
nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med re-
presentanter från kommunala förvaltningar. Plankonsult har 
varit Ramboll genom Job van Eldijk och Pauline Sandberg. 
Handläggare från Borås Stad har varit Elena Eckhardt.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Job van Eldijk 
Plan- och bygglovschef  Plankonsult

 

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Detaljplanens innehåll
En detaljplan innehåller flera delar:

Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.

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

Planbeskrivning, som redovisar planens syfte och 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 vinner 
laga kraft (börjar gälla) och blir ett juridiskt dokument. 

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

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

Uppdrag
Det första skedet kallas för uppdrag. Det innebär att 
kommunen bestämmer om den vill ta fram en ny detaljplan 
för ett område. Kommunstyrelsen måste godkänna initiativet 
till planuppdraget för att det ska kunna starta. Efter det tar 
Samhällsbyggnadsnämnden ett beslut att ge oss på Samhälls-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en detaljplan. I 
detta skede avgörs det om vi behöver göra ett planprogram 
innan vi påbörjar arbetet med en detaljplan. Ett planprogram 
är ett dokument som anger vilka förutsättningar och mål 
som kommande detaljplaner ska uppnå. 

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. 

Plansamråd Granskning Antagande Laga kraft

Så kan du påverka detaljplanens innehåll

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

Programsamråd

Du får ta del av ett 

programförslag som du 

kan lämna synpunkter 

på. Synpunkter lämnas 

till Samhällsbyggnads-

nämnden.

Efter programsamrådet 

sker en bearbetning av 

programförslaget med 

anledning av inkomna 

synpunkter. Det färdiga 

programmet godkänns av 

Samhällsbyggnadsnämn-

den eller av Kommunfull-

mäktige.

Efter samrådet sker en 

bearbetning av planförsla-

get med anledning av 

inkomna synpunkter.

Tre veckor efter antagan-

det vinner planen laga 

kraft, om inte planen 

överklagats.

Nu kan bygglov lämnas i 

enlighet med planen.

När planen vunnit laga 

kraft är det inte längre 

möjligt att överklaga 

beslutet.

Om dina synpunkter 

kvarstår efter antagandet 

har du möjlighet att  

överklaga beslutet till 

Mark- och miljödomstolen 

och senare till Mark- och 

miljööverdomstolen.

Efter granskningen sker 

eventuellt mindre redige-

ringar innan den färdiga 

detaljplanen tas upp i 

Samhällsbyggnadsnämn-

den för godkännande, 

därefter antar Kommun-

fullmäktige planen.

Du får ta del av ett 

planförslag som du kan 

lämna synpunkter på.

Synpunkter lämnas till 

Samhällsbyggnadsnämn-

den.

Du får ta del av den 

färdiga detaljplanen. Detta 

är sista tillfället att lämna 

synpunkter. För att få rätt 

att överklaga planen 

måste du lämna synpunk-

terna skriftligt. Synpunk-

terna lämnas till Samhälls-

byggnadsnämnden.
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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, vinner 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 vinner 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



 

 

Kulturnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kulturkontoret, P A Halls 
Terrass 2 

Hemsida 

boras.se 
E-post 

kultur@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Eva-Lotta Franzén 
Handläggare 
033 357596 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2018-10-22 
Instans 

Kulturnämnden 
Dnr KUN 2018-00114 2.6.1.1 
 

  

 

Framställan till Lokalförsörjningsförvaltningen om 

ombyggnad av Borås Konstmuseum 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden hemställer hos Lokalförsörjningsförvaltningen om 

ombyggnation av vissa väggpartier i Konstmuseet.        

Ärendet i sin helhet 

RISE Research Institutes of Sweden AB har på Lokalförsörjningens uppdrag 

gjort en utredning av vad som orsakar avvikande lukt i Konstmuseets lokaler. 

Utredningen påvisade att lukten med all sannolikhet beror på museets 

ursprungliga byggkonstruktion med klorfenolbehandlat trä där denna 

fortfarande finns kvar efter den stora ombyggnationen 2009. Mätningar har 

påvisat att de påvisade ämnena inte är hälsovådliga men lukten utgör ett 

arbetsmiljöproblem. En ombyggnation av vissa väggpartier är därför nödvändig 

och bör ske så skyndsamt som möjligt, dock tidigast under 2019 eftersom 

utställningsprogram redan är kontrakterade för hösten 2018 och våren 2019.  

             

Beslutsunderlag 

1. Rapport: Kulturhuset, museet, Borås upprättad av RISE 2018-01-29 

 

Samverkan 

FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 21 augusti 2018 

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsförvaltningen, LFN. diarium@boras.se 

2. Borås Konstmuseum 

3. Kulturförvaltningen 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 











 

 

Kulturnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kulturkontoret, P A Halls 
Terrass 2 

Hemsida 

boras.se 
E-post 

kultur@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Eva-Lotta Franzén 
Handläggare 
033 357596 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2018-10-22 
Instans 

Kulturnämnden 
Dnr KUN 2018-00137 3.6.1.0 
 

  

 

Musikutredning 2019, förslag på uppdrag 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden ger Kulturförvaltningen i uppdrag att göra en utredning om 

musiklivet i Borås, och då specifikt för populärmusikområdet. Uppdraget ska 

slutrapporteras till Kulturnämnden senast under första kvartalet 2020.        

Ärendet i sin helhet 

Borås musikliv har haft en central punkt i föreningen Rockborgen. När nu 

föreningen inte längre uppfyller sitt uppdrag krävs en översyn av stadens 

musikliv, dess förutsättningar och behov. Behövs en liknande aktör/funktion 

som Rockborgen utgjorde, finns den redan eller är det något helt annat som 

stadens unga musikliv behöver för att stöttas och utvecklas? 

I bilagda förslag till upplägg av utredningen listas ett antal områden som ska 

ligga till grund för kommande beslut och inriktning. Utredningen kommer 

göras av Kulturförvaltningens personal och bör beroende på resurser förläggas 

så att slutrapportering sker till Kulturnämnden senast under första kvartalet 

2020 med halvårsvisa avstämningar. 

Beslutsunderlag 

1. Förslag till upplägg av utredning av musiklivet i Borås 

                                

Samverkan 

FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 2018-10-16 

Beslutet expedieras till 

1. Kulturförvaltningen 

 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 

 



 

 

Kulturnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kulturkontoret, P A Halls 
Terrass 2 

Hemsida 

boras.se 
E-post 

kultur@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Emma Gerdien 
Handläggare 
033 357042 

BILAGA 
Sida 

1(2) 

Datum 

2018-10-22 
Instans 

Kulturnämnden 
Dnr 2018-00137 3.6.1.0  
 

  

 

Förslag på upplägg, musikutredning 

     

Utredningen tar sin utgångspunkt i stadens unga musikliv. Fokus bör ligga på 

populärmusikområdet, då det blir för omfattande att även inkludera andra 

musikformer som har andra specifika utmaningar än detta fält. (Aktörer från 

andra genrer kan konsulteras i de områden där behoven överlappar). 

 

 Kartläggning av aktörer - studieförbund, scener, privata aktörer och 

föreningar 

 Kartläggning av genrer 

 Kartläggning av scener och studios samt deras funktion/kvalitet 

 Genus/klass/tillgänglighetsanalys. Vem har tillgång till/använder de 

resurser som finns idag? Hur tillgängliggörs dessa samt eventuella 

satsningar? 

 Kartläggning av behov - vad upplever lokala aktörer saknas i staden? 

Vad finns redan av detta? Vilka strukturer kan stärkas för att underlätta 

för lokala aktörer - ideella som professionella? 

 Kunskapsinhämtning från liknande städer, samt omvärldsbevakning. 

Vad sker nationellt och internationellt på området? Hur organiserar 

Västra Götalandsregionen och andra städer sitt stöd till samma 

kulturområde? 

 Framtagning av vision utifrån aktörernas perspektiv. Hur vill stadens 

musikutövare och aktörer att framtiden ser ut för Borås musikliv? 

 I samband med utredningen uppdras till Lokalförsörjningsförvaltningen 

att undersöka förutsättningarna för musikverksamhet i fastigheten 

Solbacken samt eventuella kostnader för renovering och 

tillgänglighetsanpassning i byggnaden.  

 

Metod 

Informationsinhämtning har redan påbörjats med intervjuer av nyckelpersoner i 

musiklivet. Under 2019 kan utredning fortsätta genom exempelvis seminarier 

och enkäter som riktar sig till aktörer och andra engagerade i Borås musikscen. 

Huvudfokus för utredningen bör vara att fånga upp kunskaper och visioner 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

som aktörerna besitter, samt att främja engagemang hos dessa. Om möjligt kan 

en extern facilitator (eventuellt från Kultur i Väst) anlitas för vissa tillfällen för 

att föra diskussionen framåt.  

 

Tidsomfattning  

Uppdraget bör beroende på resurser förläggas så att rapporteringen sker till 

Kulturnämnden under första kvartalet 2020, med halvårsvisa avstämningar 

inför detta.  
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