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Från: Svante Stomberg 
Skickat: den 21 december 2019 17:01 
Till: Kommunstyrelsen Diarium 
Ämne: Fwd:  
 
Hej Desiree K ! 
Till Diariet ? Och vidare till KU och Ingegerd Eriksson. 
Mvh Svante S 
 
Skickat från min iPhone 
 
Vidarebefordrat brev: 

Från:  
Datum: 21 december 2019 16:06:09 CET 
Till: ingegerd.eriksson@boras.se, eva.andreasson@boras.se 
Kopia: svante.stomberg@boras.se 

Hej! 
Är nyinflyttad till Borås sedan ett år. Flyttat in på  
Flyttade från ett gemensamhetsboende i Mölndal, BiG Kornet. 
 
Har funderat kring fenomenet gemensamhetsboende och upplever att det inte är en 
fråga öht här i Borås.  
Tänker att förmånen att få dela sina måltider och omsorg kring sitt boende troligen 
är lika stort var vi än bor. 
 
Läser att i Köpenhamn är målet fem nya sådana boende per år 
http://kollektivhus.se/nyheter/kopenhamn-vill-bygga-fem-bogemenskaper-om-
aret/?fbclid=IwAR2St0EBoM30ybyKN1NT23jNyn26OhF74mqBmh16lpbPjydH
QunZMF_1KMA 
Det finns mycket forskning i ämnet och mer och mer inser alla att det finns stora 
vinster i att motverka ensamhet. Här är NÅGRA länkar 
 
https://nordicwelfare.org/projekt/motverka-ensamhet-skapa-moten/ 
http://kollektivhus.se/ 
 
Är detta något som diskuteras bland stadens politiker ? 
Låter det intressant? 
 
Hälsningar 
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Från: Eva Andreasson 
Skickat: den 8 januari 2020 07:59 
Till: Kommunstyrelsen Diarium 
Ämne: VB: Fråga om gemensamhetsboende i Borås- 
 
Diarieförs i ärende 2019-01118 
 
Med vänlig hälsning 
Eva Andreasson 
Utvecklingsstrateg 
------------------------------------ 
Borås Stad- Kvalitet och utveckling- Stadsledningskansliet 
Besöksadress: Kungsgatan 55 
Postadress: 501 80 Borås 
Tfn 033- 35 32 20 Mobil: 0768- 88 32 20 
Webbplats: boras.se 
När du kommunicerar med Borås Stad behandlar vi dina personuppgifter.  
För mer information om hur Borås Stad hanterar personuppgifter se boras.se/pub  
 
 

 
Från: Paulina Bredberg <paulina.bredberg@boras.se>  
Skickat: den 7 januari 2020 16:37 
Till: Maria Viktorsson <Maria.Viktorsson@boras.se>; Eva Andreasson <Eva.Andreasson@boras.se> 
Ämne: VB: Fråga om gemensamhetsboende i Borås 
 
För kännedom.  
 
Vänliga hälsningar, 
  
Paulina Bredberg 
Planarkitekt och samordnare planenheten 
________________________________________________ 
Borås Stad, Plan- och bygglovavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Stadshuset, Kungsgatan 55, 501 80 Borås 
Tel: 033-35 85 14,  
boras.se/detaljplan 
Twitter: @detaljplanboras 
 
När du kommunicerar med Borås Stad behandlar vi dina personuppgifter. För mer information hur Borås Stad 
hanterar personuppgifter se boras.se/pub 
 
Från: Paulina Bredberg  
Skickat: den 7 januari 2020 16:34 
Till:  
Ämne: Fråga om gemensamhetsboende i Borås 
 
Hej ! 
 

Det går inte att visa den länkade bilden. Filen kan ha flyttats, fått ett nytt namn eller tagits bort. Kontrollera att länken pekar på rätt fil och plats.

tel:033-%2035%2032%2020
tel:0768-%2088%2032%2020
http://boras.se/
https://www.boras.se/pub
x-apple-data-detectors://14/0
tel:033-35%2085%2014
http://boras.se/detaljplan
https://www.boras.se/pub


Jag har blivit ombedd att svara på ditt meddelande angående gemensamhetsboenden i Borås.  
Jag arbetar på Samhällsbyggnadsförvaltningen under Samhällsbyggnadsnämnden och ett av våra 
ansvarsområden är att ta fram nya detaljplaner för nya bostäder. I detaljplaner kan vi inte styra vilken 
typ av boende det ska bli (t.ex. hyresrätt/bostadsrätt eller annan form). Det är upp till fastighetsägaren 
att avgöra. Men från vårt perspektiv är vi givetvis positiva till olika typer av boendeformer. Som det ser 
ut nu har vi nästan inga egna uppdrag för bostäder på kommunens mark. Det är nästan uteslutande en 
privat aktör som skrivit under ett avtal om att kunna köpa och sedan bygga på marken.  
 
Av dessa har vi ett planuppdrag i stadsdelen Bergsbo där exploatören uttalat vill bygga en typ av 
seniorboende med kooperativa hyresrätter. De ansökte om att få bygga på kommunens mark och 
politiken var positiva till detta och sa under 2019 ja till att vi ska ta fram en detaljplan för området. Detta 
arbete kommer att påbörjas nu under 2020. Nedan är en länk till projektet på vår hemsida. Dock står det 
inte så mycket mer just nu eftersom vi inte har börjat jobba med projektet ännu. 
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pa
gaendeplanarbete/bergsboplanuppdrag/bergsbobergsater11bergsaterskullen.5.2d58374716d61f9a5cf5
97c7.html 
 
Under hösten fick vi också in en ansökan om att bygga trygghetsbostäder för människor över 70 år vid 
Brämhults torg. Deras målbild är liknande den du beskriver med gemensamma ytor för måltider, 
aktiviteter och liknande. Detta projekt är också på kommunens mark, men det är inte beslutat ännu. 
Men om Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden är positiva kommer det också att bli ett nytt 
detaljplaneuppdrag.  
 
Hoppas att detta gav lite svar på dina frågor, även om det inte svarar generellt på vad politikerna anser i 
frågan. Hör gärna av dig igen om du har följdfrågor på ovanstående projekt eller någon annan fundering! 
 
Vänliga hälsningar, 
  
Paulina Bredberg 
Planarkitekt och samordnare planenheten 
________________________________________________ 
Borås Stad, Plan- och bygglovavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Stadshuset, Kungsgatan 55, 501 80 Borås 
Tel: 033-35 85 14,  
boras.se/detaljplan 
Twitter: @detaljplanboras 
 
När du kommunicerar med Borås Stad behandlar vi dina personuppgifter. För mer information hur Borås Stad 
hanterar personuppgifter se boras.se/pub 
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AB BOST  ÄDERIBORÅS
Org.nr  556024-8782

STYRELSEPROTOKOLL  9/2019

Sammanträdesdag  2019-12-16

1 (4)

Plats AB Bostäder,  Västerbrogatan  8

Omfattning  g5 92 - 108

Tid KI. 17.00-19.45

Beslutande  Roland  Andersson

Seija  Noppa

Linda  Ikatti

Väino  Östhult

Pirjo  Antonson

Kjell  O. Claesson

Lennart  Malmerfors

Mikael  Wickberg

Olle  Engström

Övriga Peter  Andersen

Staffan  Falk

Mark  T. Warnberg

Bengt  Engberg,  VD

Annica  Larsson

ÄRENDEN

% 92 Mötets öppnande

Ordförande  öppnar  mötet  och  hälsar  alla  välkomna.

% 93 Justering

Linda  Ikatti  e  utses  att  justera  dagens  protokoll

% 94 Godkännande  av dagordning

Förslaget  till dagordning  godkänns.

% 95 Föregående  mötes protokoll

Protokoll  från  sammanträdet  den  2019-10-28  godkänns  och

läggs  till handlingarna.



AB BOST  ÄDERIBORÅS

Org.nr  556024-8782

STYRELSEPROTOKOLL  9/2019

Sammanträdesdag  2019-12-16

2 (4)

% 96 Ekonomisk  rapport,  oktober Bilaga  37/2019

Annica  Larsson  redovisar  prognos  för  år 20'19  efter  10 månaders

utfall.  Prognosen  uppgår  till 34,8  mkr  vilket  är "1 0,8 mkr  bättre  än

intern  budget  24,0  mkr.

Styrelsen  lägger  informationen  till handlingarna.

% 97 Uppföljning  styrelsens  strategiska  mål Bilaga 38/2019

VD  och  ledningsgruppen  redovisar  uppföljning  av  styrelsens

övergripande  mål  sedan  förra  styrelsemötet.

Styrelsen  lägger  informationen  till handlingarna.

% 98 Hyresförhandlingar  2020

VD  och  Annica  Larsson  informerar  om pågående  hyresförhand-

lingar  för  år 2020  med  Hyresgästföreningen.

Styrelsen  lägger  informationen  till handlingarna.

% 99 PLUPP-samtal  3 december

Inga  frågor  på utskickat  material.

Styrelsen  lägger  informationen  till handlingarna.

Bilaga  39/2019

%100 Markanvisning-Kronängsparkenförför-
skoIa/studentbostäder

VD informerar  om pågående  förhandling  om markpris  i markan-

visningen  till Kronängsparken.

Styrelsen  lägger  informationen  till handlingarna.



AB BOST  ÄDER  I BORÅS

Org.nr  556024-8782

STYRELSEPROTOKOLL  9/2019

Sammanträdesdag  201 C3-1 2-16
3 (4)

@ IOI Intern kontroll 2020 Bilaga 40/2019

Innan  dagens  styrelsemöte  genomförde  styrelsen  en workshop  kring

intern  kontroll  2020.

*  Styrelsen  föreslår  justering  av den av företaget  framtagna  in-

tern  kontrollplan  med sannolikt  respektive  konsekvens.

@ Styrelsen  kommer  att genomföra  en fördjupad  riskanalys  inom

ett antal  områden.

Styrelsen  beslutar  enligt  förslaget.

q 102  Mlavkanvisning  -  Ramnås  5 och  6

VD informerar  och föreslår  styrelsen  att ansöka  om markanvis-

ningen  avseende  Ramnås  5 och 6.

Styrelsen  beslutar  enligt  förs(aget.

5103 (hernligstämpJad)

Punkten  är sekretessbelagd  pga. affärskritisk  inFormation.

!  104 (hemf:g-

Punkten  är sekretessbelagd  pga. affärskritisk  information.



AB BOST  ÄDER  I BORÅS

Org.nr  556024-8782

STYRELSEPROTOKOLL  9/2019

Sammanträdesdag  20'19-12-16
4 (4)

g 105 (hemligstämplad)

Punkten  är sekretessbelagd  pga. affärskritisk  information.

5 "106 Upphandling  - Regerraentsstaden Bilaga  41/2018

VD redovisar  genomTörd  upphandling  av Regementsstaden,

Kv. Kasernen  2. VD föres1år  att styrelsen  tar  tilldelningsbeslut

till Peab  Sverige  AB med anbud  på I 93 500 000 kr inkl

moms.

Styrelsen  beslutar  enligt  förslaget.

@ 107  Styrelsernöten  2020

Ordförande  redovisar  förslag  på datum  för  styrelsemöten  år

2020.  27 januari,  24 februari,  27 april,  I 5 juni,  31 augusti,  26

oktober  och 14 december.

Styre(sen  beslutar  enligt  förslaget.

@ 108  AvsJutn:ng

Ordföranden  avslutar  mötet  och tackar  Tör visat  intresse  detta  händel-

serika  år samt  önskar  alla en God Jul och Gott  Nytt  År!

Styrelsen  önsk - ordförande  detsamma.

.,i % (' I /'

'oRrOd1ranradnAdnede'rSSon // se a terare justerande
"  ica Larsson  Linda  t'mt'fr



FINANSRAPPORT 2019-12-31

1. Borås Stad
Belopp anges i miljoner kronor 

2018-12-31 2019-11-30 2019-12-31
Räntebärande likviditet*) 904,3 603,3 441,5
varav:  -utlåning till internbanken 26,0 -390,1 -140,9

-externa räntebärande placeringar 552,4 313,5 313,5

-direktutlånat till bolagen 10,2 9,4 9,1

Kassalikviditet efter utlåning till internbanken och bolagen samt placerade medel 315,7 670,4 259,7

*)BS samlade likvida medel, bank, plusgiro skatte konto mm

Intecknad likviditet 769,6 510,0 510,0
Avsättningar såsom framtida pensioner mm. 

Förändringar i likviditeten mot f.g. månad 28 -162
Kommentar: 

Kraftig minskning av likviditeten till följd av betydligt högre leverantörsbetalningar jämfört med föregående månad.

 

Externa räntebärande placeringar Bokfört värde Marknadsvärde Orealiserat +/-
Nordea Institutionell Företagsobligationsfond 4,6 5,0 0,3

Nordea Instutionell Korträntefond 60,0 59,9 -0,1

Simplicity Likviditetsfond 60,0 60,5 0,6

SPP Företagsobligationsfond 76,4 79,7 3,3

SPP Grön Obligationsfond 45,0 46,0 1,0

SPP Obligationsfond 20,1 20,7 0,6

Öhman Företagsobligationsfond Hållbar A 25,7 26,4 0,7

Öhman Grön obligationsfond AB 21,7 22,2 0,5

313,5 320,4 6,8
Realiserade vinster/förluster under året 10,7
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2. Internbanken
Belopp anges i miljoner kronor 

2018-12-31 2019-11-30 2019-12-31
Internbankens upplåning - Intern och Extern 8 258,5 9 291,2 9 368,8
Upplåning - Borås Stad 26,0 -390,1 -140,9

Upplåning - Kommunala bolag, Räntekonto 187,7 186,3 214,6

Upplåning - Certifikat 1 700,0 1 500,0 1 300,0

Upplåning - Kommuninvest 2 444,8 3 995,1 3 995,1

Upplåning - Banker, övrigt 0,0 0,0 0,0

Upplåning- Obligation 3 900,0 4 000,0 4 000,0

Internbankens utlåning - Bolagens upplåning 8 258,5 9 291,2 9 368,8

Basfakta och nyckeltal internbankens upplåning exkl EMC

Lånevolym:

Räntekostnad (momentan): inkl kreditlöften

Snittränta (momentan): upplåning inkl kreditlöften

Räntekostnad (momentan): inkl ränteswappar

Snittränta (momentan inkl ränteswappar):

Genomsnittlig lånemarginal (momentan) jmf med 3 mån stibor:

Återstående kapitalbindningstid (år):

Andel lån med förfall inom 12 mån.:

Internbankens adm omkostnader (i% av lånevolym)

Basfakta och nyckeltal internbankens upplåning EMC

Lånevolym:

Snittränta 

Internbankens kreditlöften
Långivare Typ Kredit, mkr Utnyttjad Löptid

Nordea Kontokredit 400 0 2020-08-31

Nordea Kreditlöfte 750 0 2020-12-31

SHB Kreditlöfte 750 0 2020-12-31

SEB Kreditlöfte 750 0 2020-12-31

Swedbank Kreditlöfte 500 0 2020-12-31

Summa 3 150 0,0

2019-11-30 2019-12-31

6 791,2 6 868,8

23,3 23,9

0,34% 0,35%

55,1 51,3

0,81% 0,75%

0,05% 0,05%

0,28% 0,20%

2,48 2,37

37% 37%

2019-11-30 2019-12-31

2 500,0 2 500,0

2,22% 2,22%



Basfakta  och nyckeltal internbankens utlåning belopp i mkr

Låntagare Akt. skuld Limit Snittränta (momentan) *)
Riskanalys mkr, om 

räntan stiger med 1%
Riskanalysen i % av 

budgeterad vinst

BOSTÄDER 2 820,3 2 850,0 1,03% 0,31% 26,0 127%

BEMAB 3 891,0 4 747,0 2,10% 0,51% 12,4 999%

varav EMC 2 500,0 3 167,0 0,0 0%

ELNÄT 857,5 1 000,0 0,93% 0,61% 7,0 17%

VISKAFORSH 358,6 396,0 0,90% 0,41% 3,6 102%

STADSHUSAB 196,8 204,8 0,44% 0,00% 1,0 999%

IBAB konc 260,9 360,0 1,11% 0,31% 2,4 27%

FRIBO 192,1 216,0 1,67% 0,41% 1,3 44%

SANDHULTSB 258,2 305,0 0,93% 0,41% 2,3 326%

TOARPSHUS 213,9 245,0 0,99% 0,41% 1,9 236%

DJURPARK 132,7 180,0 0,81% 0,00% 1,2 999%

PARKERING 110,7 129,0 1,07% 0,61% 1,1 15%

BORÅSBORÅS 17,7 22,0 0,46% 0,00% 0,2 999%

INKUBATORN 0,0 2,4 0,00% 0,00% 0,0 999%

AKADEMIPLATSEN 58,5 60,0 0,46% 0,00% 0,6 999%

Summa 9 368,8 10 717,2 1,55% 0,42% 61,0

*) Marknadsmässig avgift ovanpå internbankens upplåningskostnad i syfte att åstadkomma konkurrensneutralitet för den del av bolagens verksamhet som 
verkar i konkurrens.
Utöver den marknadsmässiga avgiften tillkommer kostnader för administration och i förekommande fall kostnad för ej uttagna pantbrev.

Avstämning mot riktlinjer och regler för finansverksamheten, exkl EMC

Derivatinstrumentens belopp ovan avser endast största motpart per ratingkategori

Kommunkoncernens samlade räntederivat per 2019-12-31 på nominellt 3 219,5 mkr har ett marknadsvärde på -37,9 mkr
jämförbar med den ränteskillnadsersättning som måste betalas till banken då ett bundet lån förtidslöses

Kommentar:
Borås Stads likviditet har minskat hittills i år till följd av försäkringsinlösen av pensioner, löneskatt på tidigare pensionsinlösen men
också ökade leverantörsbetalningar mot bakgrund av högre investeringsnivåer.

  

Ränte och kapitalbindning

Mål Riskmandat Utfall

Kapi ta lbindning 2,5 år 1,5 år - 3,5 år 2,4 år Ja l
Räntebindning 2,5 år 1,5 år - 3,5 år 2,5 år Ja l

Förfallostruktur

Mål Riskmandat Utfall

Ränteförfal l < 1 år 0% - 50% 32% Ja l

Mål Kapitalförfall Likviditet Utfall

Likvidi tets täckning 12M >100% 2 552 Mkr 3 361 Mkr* Ja l
*Inkluderar checkkredit uppgående till 400 Mkr

Derivatinstrument

Rating Tillåtet marknadsvärde Utfall

AAA < 250 Mkr - Ja l
AA- < 150 Mkr -11,1 Mkr Ja l
A- < 100 Mkr -12,4 Mkr Ja l
BBB- < 50 Mkr -,8 Mkr Ja l *

*Affären gjordes för ca 10 år sedan, då RBS hade godkänd rating. Inga nya affärer får ingås med motparter med lägre rating än A-.

132%

Uppfyllt

Uppfyllt

Uppfyllt

Uppfyllt



 
 
Svarsjournal 
 
 
 
Publikationsnamn BME 2020 
Namn  
Datum 2020-01-22 09:49:16 
Handläggaruppgifter - Namn Karin Graad 
Handläggaruppgifter - E-post karin.graad@boras.se 
Handläggaruppgifter - Telefon 033357057 
1. Hur bedömer ni för närvarande 
kommunens bostadsmarknadsläge? - I 
kommunen som helhet 

Obalans - underskott på bostäder 

1. Hur bedömer ni för närvarande 
kommunens bostadsmarknadsläge? - 
På centralorten, i innerstan 

Obalans - underskott på bostäder 

1. Hur bedömer ni för närvarande 
kommunens bostadsmarknadsläge? - I 
kommunens övriga delar 

Obalans - underskott på bostäder 

2. Beskriv bostadsmarknadsläget i 
kommunen närmare. 

Det råder främst brist på bostäder i centrala Borås 
samt i viss mån i större orter. I dessa områden är 
prisökningarna störst över tid. Detta är 
nödvändigtvis inte en indikation på brist, utan också 
ett ökat intresse för att bo i centrala lägen.  
Bostadsbrist råder troligen främst bland vissa 
grupper, t ex större lägenheter som familjer har råd 
att efterfråga, eller alternativa, mindre boenden för 
en äldre generation som idag är bosatt i småhus. 
Bedömningen är att detta behov inte tillgodoses 
genom de bostadsprojekt som sker idag. 
Bostadsbristen kan därmed förmodas fortsätta 
bland vissa grupper, tills det byggs för det behovet. 

3. Hur bedömer ni att kommunens 
bostadsmarknadsläge kommer att se ut 
om tre år? - I kommunen som helhet 

Obalans - underskott på bostäder 

3. Hur bedömer ni att kommunens 
bostadsmarknadsläge kommer att se ut 
om tre år? - På centralorten, i innerstan 

Obalans - underskott på bostäder 

3. Hur bedömer ni att kommunens 
bostadsmarknadsläge kommer att se ut 
om tre år? - I kommunens övriga delar 

Balans på bostadsmarknaden 



3. Hur bedömer ni att kommunens 
bostadsmarknadsläge kommer att se ut 
om tre år? - Här finns möjlighet att 
lämna en kommentar: 

Kommunens planberedskap kommer sannolikt att 
öka, dvs att det kommer produceras fler 
detaljplaner än vad som genomförs. 
Bostadssituationen för äldre kan tänkas vara 
oförändrad så länge inte alternativa boenden byggs 
för dem. Möjligen kan balans uppnås i vissa 
kommundelar, där efterfrågan är låg. Dock svårt att 
säga vilka delar.  

4. Vilka typer och storlekar på bostäder 
bedömer ni behöver tillkomma under de 
kommande tre åren? - Hyresrätt 

1 rk 

4. Vilka typer och storlekar på bostäder 
bedömer ni behöver tillkomma under de 
kommande tre åren? - Hyresrätt 

4 rk 

4. Vilka typer och storlekar på bostäder 
bedömer ni behöver tillkomma under de 
kommande tre åren? - Hyresrätt 

5 rk eller större 

4. Vilka typer och storlekar på bostäder 
bedömer ni behöver tillkomma under de 
kommande tre åren? - Bostadsrätt 

1 rk 

4. Vilka typer och storlekar på bostäder 
bedömer ni behöver tillkomma under de 
kommande tre åren? - Bostadsrätt 

4 rk 

4. Vilka typer och storlekar på bostäder 
bedömer ni behöver tillkomma under de 
kommande tre åren? - Bostadsrätt 

5 rk eller större 

4. Vilka typer och storlekar på bostäder 
bedömer ni behöver tillkomma under de 
kommande tre åren? - Äganderätt 

4 rk 

4. Vilka typer och storlekar på bostäder 
bedömer ni behöver tillkomma under de 
kommande tre åren? - Äganderätt 

5 rk eller större 

Lämna gärna synpunkter på enkätens 
utformning och frågornas formulering 
så att vi kan förbättra enkäten till nästa 
år. 

Det är svårt att bedöma läget på 
bostadsmarknaden kvantitativt. Enkäten behöver 
ge mer utrymme för kvalitativa resonemang då 
frågorna är komplexa. I vidare mening behövs en 
diskussion om skillnad mellan ren bostadsbrist och 
efterfrågan. Frågor som rör lagstiftning, beskattning 
mm behöver också lyftas fram i sammanhanget. 
Detta påverkar exempelvis 
möjligheten/benägenheten att flytta från småhus till 
hyresrätt/bostadsrätt och därmed lokala flyttkedjor. 

Är du klar med enkätdelen? JA 
Handläggaruppgifter - Namn Karin Graad 
Handläggaruppgifter - E-post karin.graad@boras.se 
Handläggaruppgifter - Telefon 033357057 
5. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 

150 



påbörjas under år 2020 och 2021 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Flerbostadshus – Hyresrätter - 
Förväntat påbörjande 2020 
5. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2020 och 2021 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Flerbostadshus – Bostadsrätter - 
Förväntat påbörjande 2020 

70 

5. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2020 och 2021 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Flerbostadshus – Ägarlägenheter - 
Förväntat påbörjande 2020 

0 

5. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2020 och 2021 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Småhus – Hyresrätter - Förväntat 
påbörjande 2020 

5 

5. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2020 och 2021 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Småhus – Bostadsrätter - Förväntat 
påbörjande 2020 

50 

5. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2020 och 2021 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Småhus – Eget ägande - Förväntat 
påbörjande 2020 

100 

5. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2020 och 2021 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Ungdomsbostäder – Hyresrätter - 

0 



Förväntat påbörjande 2020 
5. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2020 och 2021 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Ungdomsbostäder – Bostadsrätter - 
Förväntat påbörjande 2020 

0 

5. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2020 och 2021 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Studentbostäder – Hyresrätter - 
Förväntat påbörjande 2020 

150 

5. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2020 och 2021 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Studentbostäder – Bostadsrätter - 
Förväntat påbörjande 2020 

0 

5. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2020 och 2021 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Seniorbostäder – Hyresrätter - 
Förväntat påbörjande 2020 

0 

5. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2020 och 2021 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Seniorbostäder – Bostadsrätter - 
Förväntat påbörjande 2020 

0 

5. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2020 och 2021 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Seniorbostäder – Ägarlägenheter - 
Förväntat påbörjande 2020 

0 

5. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2020 och 2021 med 

70 



hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Trygghetsbostäder – Hyresrätter - 
Förväntat påbörjande 2020 
5. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2020 och 2021 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Trygghetsbostäder – Bostadsrätter - 
Förväntat påbörjande 2020 

0 

5. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2020 och 2021 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Särskilda boendeformer för äldre – 
Hyresrätter - Förväntat påbörjande 2020 

0 

5. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2020 och 2021 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Bostäder för personer med 
funktionsnedsättning – Hyresrätter - 
Förväntat påbörjande 2020 

18 

5. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2020 och 2021 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Flerbostadshus – Hyresrätter - 
Förväntat påbörjande 2021 

90 

5. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2020 och 2021 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Flerbostadshus – Bostadsrätter - 
Förväntat påbörjande 2021 

250 

5. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2020 och 2021 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Flerbostadshus – Ägarlägenheter - 

0 



Förväntat påbörjande 2021 
5. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2020 och 2021 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Småhus – Hyresrätter - Förväntat 
påbörjande 2021 

10 

5. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2020 och 2021 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Småhus – Bostadsrätter - Förväntat 
påbörjande 2021 

50 

5. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2020 och 2021 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Småhus – Eget ägande - Förväntat 
påbörjande 2021 

100 

5. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2020 och 2021 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Ungdomsbostäder – Hyresrätter - 
Förväntat påbörjande 2021 

0 

5. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2020 och 2021 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Ungdomsbostäder – Bostadsrätter - 
Förväntat påbörjande 2021 

0 

5. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2020 och 2021 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Studentbostäder – Hyresrätter - 
Förväntat påbörjande 2021 

100 

5. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2020 och 2021 med 

0 



hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Studentbostäder – Bostadsrätter - 
Förväntat påbörjande 2021 
5. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2020 och 2021 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Seniorbostäder – Hyresrätter - 
Förväntat påbörjande 2021 

0 

5. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2020 och 2021 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Seniorbostäder – Bostadsrätter - 
Förväntat påbörjande 2021 

0 

5. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2020 och 2021 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Seniorbostäder – Ägarlägenheter - 
Förväntat påbörjande 2021 

0 

5. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2020 och 2021 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Trygghetsbostäder – Hyresrätter - 
Förväntat påbörjande 2021 

25 

5. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2020 och 2021 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Trygghetsbostäder – Bostadsrätter - 
Förväntat påbörjande 2021 

0 

5. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2020 och 2021 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Särskilda boendeformer för äldre – 
Hyresrätter - Förväntat påbörjande 2021 

0 



5. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2020 och 2021 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Bostäder för personer med 
funktionsnedsättning – Hyresrätter - 
Förväntat påbörjande 2021 

6 

6. Hur många av de bostäder som 
förväntas påbörjas under år 2020 finns 
på mark med tomträtt? - 
Flerbostadshus; antal bostäder: 

0 

6. Hur många av de bostäder som 
förväntas påbörjas under år 2020 finns 
på mark med tomträtt? - Småhus; antal 
bostäder: 

0 

7. Ange de tre främsta faktorerna som 
för närvarande begränsar 
bostadsbyggandet i kommunen? 

Svårigheter för privatpersoner att få lån/hårda 
lånevillkor 

7. Ange de tre främsta faktorerna som 
för närvarande begränsar 
bostadsbyggandet i kommunen? 

Höga produktionskostnader 

7. Ange de tre främsta faktorerna som 
för närvarande begränsar 
bostadsbyggandet i kommunen? 

Annan orsak – utöver de två faktorer som du har 
angett ovan 

7. Ange de tre främsta faktorerna som 
för närvarande begränsar 
bostadsbyggandet i kommunen? - Om 
annan orsak, ange vilken: 

Begränsad betalningsvilja/förmåga hos 
bostadsköpare 

Här finns möjlighet att lämna en 
kommentar: 

Beslut kring järnvägsfrågan är väsentlig för att 
kunna utveckla stora delar av centralorten.  

Är du klar med enkätdelen? JA 
Handläggaruppgifter - Namn Bengt Engberg 
Handläggaruppgifter - E-post bengt.engberg@bostader.boras.se 
Handläggaruppgifter - Telefon 033442063 
8. Har kommunen allmännyttiga bolag 
eller stiftelser? 

Ja 

9. Hur många allmännyttiga bolag 
och/eller stiftelser finns det i 
kommunen? - Kommunalt 
bostadsaktiebolag, antal bolag: 

5 

9. Hur många allmännyttiga bolag 
och/eller stiftelser finns det i 
kommunen? - Allmännyttig stiftelse, 
antal stiftelser: 

0 



10. Finns det ägardirektiv till det/de 
kommunala bostadsbolagen? 

Ja 

10. Finns det ägardirektiv till det/de 
kommunala bostadsbolagen? - I de fall 
kommunen har fler än ett kommunalt 
bostadsbolag, ange antalet 
ägardirektiv: 

5 

11. Vilket eller vilka år antogs 
ägardirektivet/ägardirektiven? 

2019 

12. Vilket eller vilka avkastningskrav 
gäller enligt 
ägardirektivet/ägardirektiven för 
bolaget/bolagen? Alternativt enligt 
kommunfullmäktiges beslut. 

AB Bostäder i Borås 3% 

13. Har det skett någon förändring i 
allmännyttans bestånd under 2019 
genom nybyggnation, ombyggnation, 
inköp, försäljning eller rivning? 

Ja 

14. Vilken förändring i allmännyttans 
bestånd skedde under 2019 
genom nybyggnation, ombyggnation, 
inköp, försäljning eller rivning? - 
Nyproducerade (färdigställda) bostäder, 
antal: 

86 

14. Vilken förändring i allmännyttans 
bestånd skedde under 2019 
genom nybyggnation, ombyggnation, 
inköp, försäljning eller rivning? - Köpta 
bostäder, antal: 

0 

14. Vilken förändring i allmännyttans 
bestånd skedde under 2019 
genom nybyggnation, ombyggnation, 
inköp, försäljning eller rivning? - 
Nettoförändring av bostäder genom 
ombyggnation, antal: 

33 

14. Vilken förändring i allmännyttans 
bestånd skedde under 2019 
genom nybyggnation, ombyggnation, 
inköp, försäljning eller rivning? - Sålda 
bostäder, antal: 

0 

14. Vilken förändring i allmännyttans 
bestånd skedde under 2019 
genom nybyggnation, ombyggnation, 
inköp, försäljning eller rivning? - Rivna 
bostäder, antal: 

0 

17. Finns det beslut om försäljning av Nej 



någon del av det allmännyttiga 
bostadsföretagets bestånd 2020? 
Är du klar med enkätdelen? JA 
Handläggaruppgifter - Namn Karin Graad 
Handläggaruppgifter - E-post karin.graad@boras.se 
Handläggaruppgifter - Telefon 033357057 
19. Har kommunfullmäktige antagit 
riktlinjer för bostadsförsörjningen? 

Ja 

20. När antog kommunfullmäktige 
senast riktlinjer för 
bostadsförsörjningen? - Ange år: 

2019 

21. Vilka mål för bostadsförsörjningen 
har kommunen angett i sina riktlinjer? 

Planberedskap,  planering för hållbart byggande, 
markberedskap,  bra bostäder för alla 

22. Sker samverkan inom kommunen 
mellan olika förvaltningar/sakområden i 
planeringen för bostadsförsörjningen? 

Ja 

24. Mellan vilka 
förvaltningar/sakområden sker den 
interna samverkan kring planeringen för 
bostadsförsörjningen? 

Arbetet utförs av en grupp förvaltningschefer (och 
eventuellt handläggare) 

25. Samverkar er kommun med andra 
kommuner i planeringen för 
bostadsförsörjning? 

Ja 

26. Vilken typ av samverkan sker med 
andra kommuner i planeringen för 
bostadsförsörjningen? 

Regionala framtidsbilder mm. Arbete pågår med en 
strukturbild för Boråsregionen 

27. Vilka kommuner sker samverkan 
med? 

Kommunerna inom Sjuhärads kommunalförbund 
samt Göteborgsregionens kommunalförbund. 

28. Samverkar kommunen med andra 
aktörer kring bostadsförsörjningen? 

Ja 

28. Samverkar kommunen med andra 
aktörer kring bostadsförsörjningen? - 
Om ja, ange vilka: 

Samarbete med Högskolan i Borås.   Kommunen 
har en webbplats med lista på hyresvärdar i 
kommunen 

29. Vilken service och information får 
de som söker bostad i kommunen? 

Det allmännyttiga bostadsföretaget har en egen kö 

29. Vilken service och information får 
de som söker bostad i kommunen? 

Kommunen har en lista med hyresvärdar på sin 
webbplats 

30. Vilka har fått förtur i er kommun 
under 2019? 

Personer med lättare funktionsnedsättning som 
behöver flytta till en bostad med bättre tillgänglighet 
(exempelvis med hiss) 

30. Vilka har fått förtur i er kommun 
under 2019? 

Självbosatta nyanlända personer* 

30. Vilka har fått förtur i er kommun 
under 2019? 

Personer med andra förtursgrunder 

30. Vilka har fått förtur i er kommun 
under 2019? - Om andra förtursgrunder, 

Avsevärda behov av bostadsanpassning (konceptet 
Bokvämt) 



ange vilka: 
31. Använder kommunen kommunala 
hyresgarantier? 

Ja 

32. På vilket sätt använder kommunen 
garantierna? 

Vi ställer ut hyresgarantier men de uppfyller inte 
kriterierna för att få statligt bidrag 

33. Har kommunen för avsikt att 
använda sig av kommunala 
hyresgarantier i framtiden? 

Ja 

35. Äger kommunen någon mark som är 
lämplig för bostadsbyggande? 

Ja 

36. Planerar kommunen att köpa mark 
som är lämplig för bostadsbyggande? 

Ja 

Här finns möjlighet att lämna en 
kommentar: 

Vi har en Markstrateg som bl a har i uppgift att 
bevaka möjligheten att köpa lämplig mark. Borås 
Stad äger mycket mark, vilket ger stor möjlighet att 
påverka samhällsutvecklingen.  

37. Har kommunen antagna riktlinjer för 
markanvisning enligt lag (2014:899)? 

Ja 

38. Vad innefattas i dessa riktlinjer? Kommunens utgångspunkter och mål för 
överlåtelser eller upplåtelser av markområden för 
bebyggande 

38. Vad innefattas i dessa riktlinjer? Handläggningsrutiner 
38. Vad innefattas i dessa riktlinjer? Grundläggande villkor för markanvisningar 
38. Vad innefattas i dessa riktlinjer? Principer för markprissättning 
38. Vad innefattas i dessa riktlinjer? Annat, som ej framgår av lagkraven, t ex 

konkurrensaspekter eller sociala aspekter 
38. Vad innefattas i dessa riktlinjer? - 
Om annat, ange vad: 

Dubbel markanvisning 

39. Hur sker värderingen av kommunal 
mark? 

Värdering görs av oberoende extern värderare 

39. Hur sker värderingen av kommunal 
mark? 

Värdering görs baserad på tidigare års 
försäljningar/praxis 

40. Har kommunen under de senaste 
två åren styrt upplåtelseformen i 
samband med markanvisning? 

Ja 

41. Hur har kommunen valt ut den 
byggherre som får markanvisningen de 
senaste två åren? 

Direktanvisning (inklusive att mark tilldelas 
byggherre efter intresseanmälan eller på 
förfrågan/efterfrågan) 

42. Vilken är den huvudsakliga 
urvalsprincipen vid val av byggherre? 

Direktanvisning (inklusive att mark tilldelas 
byggherre efter intresseanmälan eller på 
förfrågan/efterfrågan) 

43. Hur stor andel av den kommunala 
mark som anvisades byggherrar för 
bostadsbebyggelse uppläts med 
tomträtt under 2019? 

Inte i något fall 

44. Har kommunen något 
intressentregister för byggherrar för 

Ja 



kommunal mark? 
45. Har kommunen något register över 
vem som har tilldelats kommunal mark? 

Nej 

46. Ställer kommunen i 
markanvisningsavtal krav på att få 
förmedla uppförda lägenheter? 

Nej 

47. Ställer kommunen i 
markanvisningsavtal krav på en viss 
hyresnivå? 

Nej 

48. Finns det någon tomtkö för småhus 
i er kommun? 

Ja 

49. Hur många hushåll stod i tomtkö för 
småhus 1 januari 2020? - Ange antal 
hushåll i siffror 

210 

50. Hur många tomter för småhus 
fördelades under 2019? - Ange antal 
tomter i siffror 

10 

Är du klar med enkätdelen? JA 
Handläggaruppgifter, bostäder för 
ungdomar (19–25 år) och studenter - 
Namn 

Anna Strömvall och Karin Graad 

Handläggaruppgifter, bostäder för 
ungdomar (19–25 år) och studenter - E-
post 

karin.graad@boras.se 

Handläggaruppgifter, bostäder för 
ungdomar (19–25 år) och studenter - 
Telefon 

033357317 

51. Hur bedömer ni läget för ungdomar 
på bostadsmarknaden? 

Obalans på bostadsmarknaden - Underskott på 
bostäder 

Här finns möjlighet att lämna en 
kommentar: 

Man kanske inte hittar drömboendet med en gång. 

52. Vad beror underskottet på bostäder 
för ungdomar på? 

Lediga bostäder ligger i områden som inte är 
attraktiva för ungdomar 

53. Vad gör kommunen för att 
underlätta för ungdomar att skaffa en 
egen bostad? 

Annat 

53. Vad gör kommunen för att 
underlätta för ungdomar att skaffa en 
egen bostad? - Om annat, ange vad: 

Information om vart man kan vända sig, dvs 
befintliga bostadsköer samt kontaktuppgifter till 
hyresvärdar. 

54. Finns det några särskilda 
ungdomsbostäder i kommunen? 

Nej 

55. Hur bedömer ni läget för studenter 
på bostadsmarknaden? 

Obalans på bostadsmarknaden - Underskott på 
bostäder 

56. Vad tror ni att underskottet på 
bostäder för studenter beror på? 

Det finns generellt få lediga bostäder 



56. Vad tror ni att underskottet på 
bostäder för studenter beror på? 

Annat 

56. Vad tror ni att underskottet på 
bostäder för studenter beror på? - Om 
annat, ange vad: 

Regelverket för studentlägenheter hindrar studenter 
på polisutbildningen 

Här finns möjlighet att lämna en 
kommentar: 

Utbildningsplatserna har utökats. Polisutbildningens 
studenter tillhör dock inte högskolan och får 
således inte tillgång till utbudet av studentbostäder i 
samma omfattning pga regler. 

57. Finns det särskilda studentbostäder 
i kommunen?   

Ja 

Om ja, ange antalet bostäder i siffror: 1079 
58. Är många av kommunens 
särskilda studentbostäder lediga? 

Nej 

Här finns möjlighet att lämna en 
kommentar: 

Antalet studentlägenheter är svårredovisat. Enligt 
vår egna genomgång kom vi till 876 lgh. Högskolan 
i Borås säger att det finns 1300 lgh. SCB redovisar 
att det finns 1079 lgh som är studentbostäder. 

Handläggaruppgifter, bostäder för 
nyanlända personer - Namn 

Lennart Gustavsson 

Handläggaruppgifter, bostäder för 
nyanlända personer - E-post 

lennart.gustavsson@boras.se 

Handläggaruppgifter, bostäder för 
nyanlända personer - Telefon 

033353398 

59. Hur bedömer ni läget för anvisade 
nyanlända på bostadsmarknaden? 

Balans på bostadsmarknaden 

Här finns möjlighet att lämna en 
kommentar: 

Vissa svårigheter att tillgodose behovet för stora 
familjer. 

61. Hur arbetar ni för att säkerställa att 
det finns bostäder för anvisade 
nyanlända personer? 

Kommunen har ett regelbundet samarbete med det 
kommunala bostadsföretaget 

61. Hur arbetar ni för att säkerställa att 
det finns bostäder för anvisade 
nyanlända personer? 

Kommunen har ett regelbundet 
samarbete/överenskommelse med privata 
fastighetsägare 

61. Hur arbetar ni för att säkerställa att 
det finns bostäder för anvisade 
nyanlända personer? 

Kommunen tar vid behov kontakt med 
det kommunala bostadsföretaget 

61. Hur arbetar ni för att säkerställa att 
det finns bostäder för anvisade 
nyanlända personer? 

Kommunen blockhyr* fastigheter 

62. Vilka tidsperspektiv har kommunen 
vid bosättning av anvisade nyanlända? 

Barnfamiljer erbjuds i regel permanenta kontrakt 
omedelbart eller efter prövotid 

62. Vilka tidsperspektiv har kommunen 
vid bosättning av anvisade nyanlända? 

Tidsbegränsade kontrakt erbjuds till dess att den 
nyanlända har etablerat sig på bostadsmarknaden i 
kommunen 

62. Vilka tidsperspektiv har kommunen 
vid bosättning av anvisade nyanlända? 

Tidsbegränsade kontrakt upphör efter en 
specificerad tid och nyanlända hänvisas till 
ordinarie bostadsmarknad i hela landet 



63. Hur bedömer ni läget för 
självbosatta nyanlända på 
bostadsmarknaden? 

Obalans på bostadsmarknaden - Underskott på 
bostäder 

Här finns möjlighet att lämna 
kommentar: 

Här uppstår trångboende då man flyttar in hos 
släktingar eller vänner. 

64. Gör kommunen några 
bostadsrelaterade insatser för 
självbosatta nyanlända? 

Nej 

Handläggaruppgifter, bostäder 
för personer som inte blir godkända 
som hyresgäster på den ordinarie 
bostadsmarknaden - Namn 

Vanja Myrén Grönlund 

Handläggaruppgifter, bostäder 
för personer som inte blir godkända 
som hyresgäster på den ordinarie 
bostadsmarknaden - E-post 

vanja.myren@boras.se 

Handläggaruppgifter, bostäder 
för personer som inte blir godkända 
som hyresgäster på den ordinarie 
bostadsmarknaden - Telefon 

033353383 

65. Hur arbetar kommunen för att 
motverka eller avhjälpa hemlöshet? 

Uppsökande verksamhet för att förebygga 
vräkningar, t.ex. med rådgivning eller särskilda 
insatser 

65. Hur arbetar kommunen för att 
motverka eller avhjälpa hemlöshet? 

Överenskommelse med det allmännyttiga 
bostadsföretaget att sänka kraven på de 
bostadssökande, t.ex. godkänna försörjningsstöd 
och etableringsersättning som inkomst 

65. Hur arbetar kommunen för att 
motverka eller avhjälpa hemlöshet? 

Uthyrning av andrahandslägenheter till personer 
enligt SoL 4 kap. 1 § och 2 § som inte blivit 
godkända på den ordinarie bostadsmarknaden* 

65. Hur arbetar kommunen för att 
motverka eller avhjälpa hemlöshet? 

Bostad först** 

66. Har kommunen regelbundet 
samarbete med hyresvärdar för att få 
fram bostäder till hushåll som inte blir 
godkända som hyresgäster på den 
ordinarie bostadsmarknaden? 

Ja, med kommunalt bostadsföretag 

66. Har kommunen regelbundet 
samarbete med hyresvärdar för att få 
fram bostäder till hushåll som inte blir 
godkända som hyresgäster på den 
ordinarie bostadsmarknaden? 

Ja, med privata hyresvärdar 

67. Hyr kommunen ut lägenheter i andra 
hand till personer som inte blivit 
godkända på den ordinarie 
bostadsmarknaden? 

Ja 

68. Hur många andrahandslägenheter 87 



enligt fråga 67 hade kommunen den 1 
januari 2020? - Ange antal: 
69. Hur många av de bostäder som hyrs 
ut i andra hand enligt fråga 68 innehar 
kommunen med: - Hyresrätt, ange antal: 

87 

69. Hur många av de bostäder som hyrs 
ut i andra hand enligt fråga 68 innehar 
kommunen med: - Bostadsrätt, ange 
antal: 

0 

69. Hur många av de bostäder som hyrs 
ut i andra hand enligt fråga 68 innehar 
kommunen med: - Annat, ange antal: 

0 

70. Är målet att hushållet så småningom 
ska ta över hyreskontraktet och bo kvar 
utan tillsyn och utan särskilda villkor 
eller regler? 

Ja, alltid 

71. Fick någon av kommunens 
andrahandshyresgäster med tillsyn 
och/eller särskilda villkor eller regler ta 
över hyreskontraktet under år 2019? 

Ja 

Om ja, ange antal hushåll i siffror: 10 
72. Flyttade någon av kommunens 
andrahandshyresgäster med tillsyn 
och/eller särskilda villkor till en annan 
bostad, som de fick 
förstahandskontrakt på under år 2019? 

Saknar uppgift 

73. Finns det hemmavarande barn 
under 18 år bland de hushåll som hyr i 
andra hand av kommunen med tillsyn 
och/eller särskilda villkor den 1 januari 
2020? 

Ja 

Om ja, ange antal barn i siffror: 12 
74. Har det under år 2019 förekommit 
några avhysningar bland de hushåll 
som hyr i andra hand av kommunen 
med tillsyn och/eller särskilda villkor? 

Nej 

75. Finns det andra boendelösningar för 
personer som inte själva kan ordna en 
bostad? Det handlar om bostäder som 
kommunen hyr ut i andra hand utan 
biståndsbeslut enligt SoL 4 kap. 1 § och 
2 §. 

Ja 

Om ja, ange antal bostäder den 1 
januari 2020: 

ca 10 

Här finns möjlighet att lämna en 
kommentar: 

IOP med boendelösningar via ideell organisation för 
ensamkommande enligt gymnasielagen. 



76. Direktäger kommunen bostäder till 
exempel i form av bostadsrätter eller 
småhus? 

Nej 

78. Har kommunen (ej det allmännyttiga 
bostadsbolaget) köpt in enskilda 
hyresfastigheter, bostadsrätter eller 
småhus, under år 2019, för att 
tillgodose behovet av bostäder för 
personer som inte blir godkända som 
hyresgäster på den ordinarie 
bostadsmarknaden? 

Nej 

Här finns möjlighet att lämna en 
kommentar: 

De hus/lght som i så fall köps in ägs inte av vår 
förvaltning utan av Lokalförsörjningsförvaltningen. 

Lämna gärna synpunkter på 
utformningen av enkäten och 
formuleringen av frågorna så att vi kan 
förbättra enkäten till nästa år. 

Utrymme till kommentarer efter varje fråga 

Är du klar med enkätdelen? JA 
Handläggaruppgifter, särskilda 
boendeformer för äldre, senior- och 
trygghetsbostäder - Namn 

Karin Redberg 

Handläggaruppgifter, särskilda 
boendeformer för äldre, senior- och 
trygghetsbostäder - E-post 

karin.redberg@boras.se 

Handläggaruppgifter, särskilda 
boendeformer för äldre, senior- och 
trygghetsbostäder - Telefon 

033353583 

79. Hur många bostäder inom särskilda 
boendeformer för äldre finns det totalt i 
kommunen? Korttidsplatser ska inte 
räknas in här. - Ange antal bostäder 
totalt i kommunen, i siffror: 

874 

80. Hur många platser inom 
korttidsboende för äldre finns det totalt 
i kommunen? - Ange antal 
korttidsplatser totalt i kommunen, i 
siffror: 

82 

81. Hur bedömer ni för närvarande 
utbudet av särskilt boende för äldre? 

Obalans på bostadsmarknaden - Underskott på 
bostäder 

82. Kommer behovet av särskilda 
boendeformer för äldre att vara täckt... - 
... om 2 år? 

Ja 

82. Kommer behovet av särskilda 
boendeformer för äldre att vara täckt... - 
... om 5 år? 

Nej 

82. Kommer behovet av särskilda Beror på demografiska utvecklingen.  



boendeformer för äldre att vara täckt... - 
Om nej, ange varför: 
83. Har kommunen infört boendeformen 
biståndsbedömt trygghetsboende? 

Nej 

85. Har kommunen några planer på att 
inrätta (mer av) denna boendeform? 

Nej, för närvarande finns det inga sådana planer 

86. Finns det seniorbostäder i 
kommunen? 

Ja 

Om ja, ange antal bostäder: 800 
87. Fanns det outhyrda/osålda 
seniorbostäder i kommunen 1 januari 
2020? 

Saknar underlag för en sådan bedömning 

Här finns möjlighet att lämna en 
kommentar: 

Hyrs ut av bolagen själva. 

88. Finns det trygghetsbostäder i 
kommunen? 

Ja 

Om ja, ange antal bostäder: 221 
89. Fanns det outhyrda 
trygghetsbostäder i kommunen 1 
januari 2020? 

Saknar underlag för en sådan bedömning 

Här finns möjlighet att lämna en 
kommentar: 

Hyrs ut av bolagen själva.  

Handläggaruppgifter, särskilt boende 
för personer med funktionsnedsättning 
- Namn 

Katrin Andersson 

Handläggaruppgifter, särskilt boende 
för personer med funktionsnedsättning 
- E-post 

katrin.andersson@boras.se 

Handläggaruppgifter, särskilt boende 
för personer med funktionsnedsättning 
- Telefon 

033358539 

90. Hur många bostäder inom särskilda 
boendeformer för personer med 
funktionsnedsättning finns det totalt i 
kommunen? - Ange antal bostäder 
totalt i kommunen, i siffror: 

389 

91. Hur är utbudet i kommunen av 
bostäder för personer med 
funktionsnedsättning som behöver 
särskilt boende? 

Obalans på bostadsmarknaden - Underskott på 
bostäder 

92. Kommer behovet av särskilda 
boendeformer för personer med 
funktionsnedsättning att vara täckt... - 
... om 2 år? 

Nej 

92. Kommer behovet av särskilda Nej 



boendeformer för personer med 
funktionsnedsättning att vara täckt... - 
... om 5 år? 
92. Kommer behovet av särskilda 
boendeformer för personer med 
funktionsnedsättning att vara täckt... - 
Om nej, ange varför: 

Bygglov överklagas, svårt att hitta tomter för 
nyproduktion, Har flertal bostäder som behöver 
ersättas pga ej fullvärdiga.  

93. Hur är utbudet i kommunen av 
gruppbostäder? 

Obalans på bostadsmarknaden - Underskott på 
bostäder 

94. Hur är utbudet i kommunen av 
servicebostäder? 

Obalans på bostadsmarknaden - Överskott på 
bostäder 

95. Hur är utbudet i kommunen av 
boendeformen annan särskilt anpassad 
bostad? 

Kommunen saknar denna boendeform 

Handläggaruppgifter, tillgänglighet i det 
befintliga beståndet - Namn 

Lena Mellbladh 

Handläggaruppgifter, tillgänglighet i det 
befintliga beståndet - E-post 

lena.mellbladh@boras.se 

Handläggaruppgifter, tillgänglighet i det 
befintliga beståndet - Telefon 

033357331 

96. Har flerbostadshusbeståndet 
tillgänglighetsinventerats? - Det 
kommunala flerbostadshusbeståndet 

Ja, delvis 

96. Har flerbostadshusbeståndet 
tillgänglighetsinventerats? - Det privata 
flerbostadshusbeståndet 

Ja, delvis 

97. Vad används inventeringen i det 
kommunala flerbostadshusbeståndet 
till? 

Annat 

97. Vad används inventeringen i det 
kommunala flerbostadshusbeståndet 
till? - Om annat, ange vad: 

för åtgärdande av brister 

98. Vad används inventeringen i 
det privata flerbostadshusbeståndet 
till? 

Annat 

98. Vad används inventeringen i 
det privata flerbostadshusbeståndet 
till? - Om annat, ange vad: 

till åtgärder av brister 

99. Finns det planer på att genomföra 
en tillgänglighetsinventering under 
2020? 

Nej 

100. Lämna gärna exempel på vad 
tillgänglighetsinventeringar har 
resulterat i! 

Åtgärder av enkelt avhjälpta hinder. Fler 
tillgänglighetsanpassade lägenheter. 
Kunskapshöjning Inspiration 

Är du klar med enkätdelen? JA 



Handläggaruppgifter - Namn: Eva Österlund Hjort 
Handläggaruppgifter - E-post: eva.hjort@boras.se 
Handläggaruppgifter - Telefon: 033358833 
Handläggaruppgifter - Namn på 
handläggningssystem: 

Babonline 

101. Hur många bidragsärenden enligt 
lagen (2018:222) om 
bostadsanpassningsbidrag kom in till 
kommunen under år 2019? Fyll i 
tabellen nedan och ange antal ärenden i 
ental. - Inkomna ärenden: - 
Bostadsanpassningsbidrag 

804 

102. Hur fördelade sig kommunens 
beslut om bidragen under år 2019? 
(Frågan gäller beslut enligt både 1992 
och 2018 års lagar om 
bostadsanpassningsbidrag. Om dina 
svar omfattar beslut även enligt 1992 
års lag dela upp svaren på 
bostadsanpassningsbidrag och 
reparationsbidrag, trots annan 
terminologi i den lagen.) Fyll i tabellen 
nedan och ange antal ärenden i ental. - 
Helt bifall: - Bostadsanpassningsbidrag 

806 

102. Hur fördelade sig kommunens 
beslut om bidragen under år 2019? 
(Frågan gäller beslut enligt både 1992 
och 2018 års lagar om 
bostadsanpassningsbidrag. Om dina 
svar omfattar beslut även enligt 1992 
års lag dela upp svaren på 
bostadsanpassningsbidrag och 
reparationsbidrag, trots annan 
terminologi i den lagen.) Fyll i tabellen 
nedan och ange antal ärenden i ental. - 
Helt avslag: - 
Bostadsanpassningsbidrag 

35 

103. Hur mycket betalade kommunen ut 
i bidrag under 2019? (Om dina svar 
omfattar även utbetalningar enligt 1992 
års lag, dela upp svaren på 
bostadsanpassningsbidrag och 
reparationsbidrag, trots annan 
terminologi i den lagen.) Fyll i tabellen 
nedan och ange belopp i kronor i ental. 
- Utbetalade bidrag (kronor): - 

17334270 



Bostadsanpassningsbidrag 
103. Hur mycket betalade kommunen ut 
i bidrag under 2019? (Om dina svar 
omfattar även utbetalningar enligt 1992 
års lag, dela upp svaren på 
bostadsanpassningsbidrag och 
reparationsbidrag, trots annan 
terminologi i den lagen.) Fyll i tabellen 
nedan och ange belopp i kronor i ental. 
- Utbetalade bidrag (kronor): - 
Reparationsbidrag 

1729846 

103. Hur mycket betalade kommunen ut 
i bidrag under 2019? (Om dina svar 
omfattar även utbetalningar enligt 1992 
års lag, dela upp svaren på 
bostadsanpassningsbidrag och 
reparationsbidrag, trots annan 
terminologi i den lagen.) Fyll i tabellen 
nedan och ange belopp i kronor i ental. 
- Utbetalade bidrag (kronor): - 
Återställningsbidrag 

255843 

104. Vilka bidragsformer förekom under 
år 2019 i er kommun vid tillämpningen 
av 2018 års lag om 
bostadsanpassningsbidrag? Fyll i de 
alternativ som gäller nedan. 

Kontantbidrag (traditionell bidragsform) 

104. Vilka bidragsformer förekom under 
år 2019 i er kommun vid tillämpningen 
av 2018 års lag om 
bostadsanpassningsbidrag? Fyll i de 
alternativ som gäller nedan. 

Överlämnande av begagnad anordning 

105. I hur många ärenden under år 2019 
har sökanden utnyttjat möjligheten att 
överlåta rätten till 
bostadsanpassningsbidrag till en 
flerbostadshusägare i din kommun? - 
Antal ärenden där överlåtelse har skett 
under år 2019: 

0 

106. Hur fördelade sig de beviljade 
bidragen under år 2019 på belopp av 
olika storlekar? (Om dina svar omfattar 
även bidrag enligt 1992 års lag, dela 
upp svaren på 
bostadsanpassningsbidrag och 
reparationsbidrag, trots annan 
terminologi i den lagen.) Fyll i tabellen 

297 



nedan och ange antal ärenden i ental. - 
1 – 4 999 - Bostadsanpassningsbidrag 
106. Hur fördelade sig de beviljade 
bidragen under år 2019 på belopp av 
olika storlekar? (Om dina svar omfattar 
även bidrag enligt 1992 års lag, dela 
upp svaren på 
bostadsanpassningsbidrag och 
reparationsbidrag, trots annan 
terminologi i den lagen.) Fyll i tabellen 
nedan och ange antal ärenden i ental. - 
5 000 – 19 999 - 
Bostadsanpassningsbidrag 

246 

106. Hur fördelade sig de beviljade 
bidragen under år 2019 på belopp av 
olika storlekar? (Om dina svar omfattar 
även bidrag enligt 1992 års lag, dela 
upp svaren på 
bostadsanpassningsbidrag och 
reparationsbidrag, trots annan 
terminologi i den lagen.) Fyll i tabellen 
nedan och ange antal ärenden i ental. - 
20 000 – 49 999 - 
Bostadsanpassningsbidrag 

148 

106. Hur fördelade sig de beviljade 
bidragen under år 2019 på belopp av 
olika storlekar? (Om dina svar omfattar 
även bidrag enligt 1992 års lag, dela 
upp svaren på 
bostadsanpassningsbidrag och 
reparationsbidrag, trots annan 
terminologi i den lagen.) Fyll i tabellen 
nedan och ange antal ärenden i ental. - 
50 000 – 99 999 - 
Bostadsanpassningsbidrag 

52 

106. Hur fördelade sig de beviljade 
bidragen under år 2019 på belopp av 
olika storlekar? (Om dina svar omfattar 
även bidrag enligt 1992 års lag, dela 
upp svaren på 
bostadsanpassningsbidrag och 
reparationsbidrag, trots annan 
terminologi i den lagen.) Fyll i tabellen 
nedan och ange antal ärenden i ental. - 
100 000 – 999 999 - 
Bostadsanpassningsbidrag 

57 



106. Hur fördelade sig de beviljade 
bidragen under år 2019 på belopp av 
olika storlekar? (Om dina svar omfattar 
även bidrag enligt 1992 års lag, dela 
upp svaren på 
bostadsanpassningsbidrag och 
reparationsbidrag, trots annan 
terminologi i den lagen.) Fyll i tabellen 
nedan och ange antal ärenden i ental. - 
1 000 000 – eller mer - 
Bostadsanpassningsbidrag 

1 

107. Uppskatta de fem vanligaste 
åtgärderna som det beviljades 
bostadsanpassningsbidrag och/eller 
reparationsbidrag för under år 2019? 
(Frågan gäller bidrag enligt både 1992 
och 2018 års lagar om 
bostadsanpassningsbidrag.) Fyll i 
tabellen nedan och ange den vanligaste 
åtgärden först (till exempel stödhantag). 
- 1. 

Trösklar 

107. Uppskatta de fem vanligaste 
åtgärderna som det beviljades 
bostadsanpassningsbidrag och/eller 
reparationsbidrag för under år 2019? 
(Frågan gäller bidrag enligt både 1992 
och 2018 års lagar om 
bostadsanpassningsbidrag.) Fyll i 
tabellen nedan och ange den vanligaste 
åtgärden först (till exempel stödhantag). 
- 2. 

Stödhantag 

107. Uppskatta de fem vanligaste 
åtgärderna som det beviljades 
bostadsanpassningsbidrag och/eller 
reparationsbidrag för under år 2019? 
(Frågan gäller bidrag enligt både 1992 
och 2018 års lagar om 
bostadsanpassningsbidrag.) Fyll i 
tabellen nedan och ange den vanligaste 
åtgärden först (till exempel stödhantag). 
- 3. 

Spisvakt 

107. Uppskatta de fem vanligaste 
åtgärderna som det beviljades 
bostadsanpassningsbidrag och/eller 
reparationsbidrag för under år 2019? 
(Frågan gäller bidrag enligt både 1992 

Automatisk dörröppnare 



och 2018 års lagar om 
bostadsanpassningsbidrag.) Fyll i 
tabellen nedan och ange den vanligaste 
åtgärden först (till exempel stödhantag). 
- 4. 
107. Uppskatta de fem vanligaste 
åtgärderna som det beviljades 
bostadsanpassningsbidrag och/eller 
reparationsbidrag för under år 2019? 
(Frågan gäller bidrag enligt både 1992 
och 2018 års lagar om 
bostadsanpassningsbidrag.) Fyll i 
tabellen nedan och ange den vanligaste 
åtgärden först (till exempel stödhantag). 
- 5. 

Hiss 

108. I hur många bidragsärenden år 
2019 tillgodosågs sökandens behov 
med en begagnad produkt enligt 16 § 3 
lagen (2018:222) om 
bostadsanpassningsbidrag 
(återanvändning)? Välj ett av 
alternativen nedan och fyll i svar. 

Kommunen har återanvänt begagnade produkter 
under 2019 men vet inte hur många ärenden det rör 
sig om. 

109. Hur fördelade sig de beviljade 
bostadsanpassnings- och 
reparationsbidragen år 2019 på 
bidragsmottagarnas ålder? (Frågan 
gäller bidrag enligt både 1992 och 2018 
års lagar om 
bostadsanpassningsbidrag.) Fyll i 
tabellen nedan och ange antal ärenden 
samt kostnad i kronor i ental. - Under 18 
år - Antal bidrag 

31 

109. Hur fördelade sig de beviljade 
bostadsanpassnings- och 
reparationsbidragen år 2019 på 
bidragsmottagarnas ålder? (Frågan 
gäller bidrag enligt både 1992 och 2018 
års lagar om 
bostadsanpassningsbidrag.) Fyll i 
tabellen nedan och ange antal ärenden 
samt kostnad i kronor i ental. - Mellan 
18 och 69 år - Antal bidrag 

164 

109. Hur fördelade sig de beviljade 
bostadsanpassnings- och 
reparationsbidragen år 2019 på 
bidragsmottagarnas ålder? (Frågan 

370 



gäller bidrag enligt både 1992 och 2018 
års lagar om 
bostadsanpassningsbidrag.) Fyll i 
tabellen nedan och ange antal ärenden 
samt kostnad i kronor i ental. - Mellan 
70 och 84 år - Antal bidrag 
109. Hur fördelade sig de beviljade 
bostadsanpassnings- och 
reparationsbidragen år 2019 på 
bidragsmottagarnas ålder? (Frågan 
gäller bidrag enligt både 1992 och 2018 
års lagar om 
bostadsanpassningsbidrag.) Fyll i 
tabellen nedan och ange antal ärenden 
samt kostnad i kronor i ental. - 85 år 
och äldre - Antal bidrag 

276 

109. Hur fördelade sig de beviljade 
bostadsanpassnings- och 
reparationsbidragen år 2019 på 
bidragsmottagarnas ålder? (Frågan 
gäller bidrag enligt både 1992 och 2018 
års lagar om 
bostadsanpassningsbidrag.) Fyll i 
tabellen nedan och ange antal ärenden 
samt kostnad i kronor i ental. - Under 18 
år - Kostnad kronor 

3164462 

109. Hur fördelade sig de beviljade 
bostadsanpassnings- och 
reparationsbidragen år 2019 på 
bidragsmottagarnas ålder? (Frågan 
gäller bidrag enligt både 1992 och 2018 
års lagar om 
bostadsanpassningsbidrag.) Fyll i 
tabellen nedan och ange antal ärenden 
samt kostnad i kronor i ental. - Mellan 
18 och 69 år - Kostnad kronor 

5188196 

109. Hur fördelade sig de beviljade 
bostadsanpassnings- och 
reparationsbidragen år 2019 på 
bidragsmottagarnas ålder? (Frågan 
gäller bidrag enligt både 1992 och 2018 
års lagar om 
bostadsanpassningsbidrag.) Fyll i 
tabellen nedan och ange antal ärenden 
samt kostnad i kronor i ental. - Mellan 
70 och 84 år - Kostnad kronor 

9411610 



109. Hur fördelade sig de beviljade 
bostadsanpassnings- och 
reparationsbidragen år 2019 på 
bidragsmottagarnas ålder? (Frågan 
gäller bidrag enligt både 1992 och 2018 
års lagar om 
bostadsanpassningsbidrag.) Fyll i 
tabellen nedan och ange antal ärenden 
samt kostnad i kronor i ental. - 85 år 
och äldre - Kostnad kronor 

5138018 

110. Hur fördelade sig de beviljade 
bostadsanpassnings- och 
reparationsbidragen mellan män och 
kvinnor år 2019? (Frågan gäller bidrag 
enligt både 1992 och 2018 års lagar om 
bostadsanpassningsbidrag.) Fyll i 
tabellen nedan och ange antal ärenden 
samt kostnad i kronor i ental. - Man - 
Antal bidrag 

314 

110. Hur fördelade sig de beviljade 
bostadsanpassnings- och 
reparationsbidragen mellan män och 
kvinnor år 2019? (Frågan gäller bidrag 
enligt både 1992 och 2018 års lagar om 
bostadsanpassningsbidrag.) Fyll i 
tabellen nedan och ange antal ärenden 
samt kostnad i kronor i ental. - Kvinna - 
Antal bidrag 

527 

110. Hur fördelade sig de beviljade 
bostadsanpassnings- och 
reparationsbidragen mellan män och 
kvinnor år 2019? (Frågan gäller bidrag 
enligt både 1992 och 2018 års lagar om 
bostadsanpassningsbidrag.) Fyll i 
tabellen nedan och ange antal ärenden 
samt kostnad i kronor i ental. - Man - 
Kostnad kronor 

9426578 

110. Hur fördelade sig de beviljade 
bostadsanpassnings- och 
reparationsbidragen mellan män och 
kvinnor år 2019? (Frågan gäller bidrag 
enligt både 1992 och 2018 års lagar om 
bostadsanpassningsbidrag.) Fyll i 
tabellen nedan och ange antal ärenden 
samt kostnad i kronor i ental. - Kvinna - 
Kostnad kronor 

13475708 



111. Hur fördelade sig de beviljade 
bostadsanpassnings- och 
reparationsbidragen samt kostnaderna 
år 2019 på flerbostadshus och småhus? 
(Frågan gäller bidrag enligt både 1992 
och 2018 års lagar om 
bostadsanpassningsbidrag.) Fyll i 
tabellen nedan och ange antal ärenden 
samt kostnad i kronor i ental. - 
Flerbostadshus - Antal bidrag 

671 

111. Hur fördelade sig de beviljade 
bostadsanpassnings- och 
reparationsbidragen samt kostnaderna 
år 2019 på flerbostadshus och småhus? 
(Frågan gäller bidrag enligt både 1992 
och 2018 års lagar om 
bostadsanpassningsbidrag.) Fyll i 
tabellen nedan och ange antal ärenden 
samt kostnad i kronor i ental. - Småhus 
- Antal bidrag 

169 

111. Hur fördelade sig de beviljade 
bostadsanpassnings- och 
reparationsbidragen samt kostnaderna 
år 2019 på flerbostadshus och småhus? 
(Frågan gäller bidrag enligt både 1992 
och 2018 års lagar om 
bostadsanpassningsbidrag.) Fyll i 
tabellen nedan och ange antal ärenden 
samt kostnad i kronor i ental. - 
Flerbostadshus - Kostnad kronor 

14366962 

111. Hur fördelade sig de beviljade 
bostadsanpassnings- och 
reparationsbidragen samt kostnaderna 
år 2019 på flerbostadshus och småhus? 
(Frågan gäller bidrag enligt både 1992 
och 2018 års lagar om 
bostadsanpassningsbidrag.) Fyll i 
tabellen nedan och ange antal ärenden 
samt kostnad i kronor i ental. - Småhus 
- Kostnad kronor 

8496074 

112. Hur många av de beviljade 
bidragen i flerbostadshus år 2019 gällde 
följande åtgärder och hur stora var 
kostnaderna? (Frågan gäller bidrag 
enligt både 1992 och 2018 års lagar om 
bostadsanpassningsbidrag.) Fyll i 

60 



tabellerna nedan och ange antal 
ärenden och kostnad för respektive 
bidrag i ental. - Hiss eller annan 
lyftanordning - Antal bidrag 
112. Hur många av de beviljade 
bidragen i flerbostadshus år 2019 gällde 
följande åtgärder och hur stora var 
kostnaderna? (Frågan gäller bidrag 
enligt både 1992 och 2018 års lagar om 
bostadsanpassningsbidrag.) Fyll i 
tabellerna nedan och ange antal 
ärenden och kostnad för respektive 
bidrag i ental. - Dörrautomatik - Antal 
bidrag 

83 

112. Hur många av de beviljade 
bidragen i flerbostadshus år 2019 gällde 
följande åtgärder och hur stora var 
kostnaderna? (Frågan gäller bidrag 
enligt både 1992 och 2018 års lagar om 
bostadsanpassningsbidrag.) Fyll i 
tabellerna nedan och ange antal 
ärenden och kostnad för respektive 
bidrag i ental. - Ramp till entréer - Antal 
bidrag 

36 

112. Hur många av de beviljade 
bidragen i flerbostadshus år 2019 gällde 
följande åtgärder och hur stora var 
kostnaderna? (Frågan gäller bidrag 
enligt både 1992 och 2018 års lagar om 
bostadsanpassningsbidrag.) Fyll i 
tabellerna nedan och ange antal 
ärenden och kostnad för respektive 
bidrag i ental. - Hiss eller annan 
lyftanordning - Kostnad kronor 

6165071 

112. Hur många av de beviljade 
bidragen i flerbostadshus år 2019 gällde 
följande åtgärder och hur stora var 
kostnaderna? (Frågan gäller bidrag 
enligt både 1992 och 2018 års lagar om 
bostadsanpassningsbidrag.) Fyll i 
tabellerna nedan och ange antal 
ärenden och kostnad för respektive 
bidrag i ental. - Dörrautomatik - Kostnad 
kronor 

2202075 

112. Hur många av de beviljade 
bidragen i flerbostadshus år 2019 gällde 

326488 



följande åtgärder och hur stora var 
kostnaderna? (Frågan gäller bidrag 
enligt både 1992 och 2018 års lagar om 
bostadsanpassningsbidrag.) Fyll i 
tabellerna nedan och ange antal 
ärenden och kostnad för respektive 
bidrag i ental. - Ramp till entréer - 
Kostnad kronor 
113. Uppskatta i vilket skede i 
ärendehandläggningen skriftliga beslut 
om bostadsanpassnings- och 
reparationsbidrag fattades under 2019? 
Frågan avser inte ärenden där ansökan 
har kommit in i efterhand. Välj ett av 
alternativen under respektive 
bidragstyp och fyll i ditt svar nedan. 

Beslut fattades alltid före åtgärd 

 Beslut fattades aldrig före åtgärd 
114. Uppskatta i vilken utsträckning det 
förekom att sökanden gav kommunen 
fullmakt att avtala med entreprenörer 
under år 2019. Välj ett av alternativen 
nedan. 

Fullmakt förekom ofta 

115. Vilken typ av fullmakt var 
vanligast? Välj ett av alternativen 
nedan.  

Separat skriftlig fullmakt skild från ansökan 

Är du klar med enkätdelen? JA 
Är du klar med hela enkäten? JA 
 





Avsändare 

Sverigedemokraterna Sjuhärad 
Box 980 

50110 BORÅS 

Vår referens 
Lisette Vermeulen 
Er referens 
Jan Nilsson 
Betalningsvillkor 
20 dgr netto 

Dröjsmålsränta 

Leveransvillkor 

Leveranssätt 

AM 
Fakturanr. 2 0 1 9 0 3  

Fakturadatum 2019-03-25 

Förfa l lodatum 2019-04-15 

Mottagare 

Sverigedemokraterna Borås 

Kundnummer 
SO Borås 
Ordernummer 

Artikelnummer Benämning/beskrivning Antal Enhet Å-pris Belopp (SEK) 

SKOL TRÄFF Skolträffen 2019 

Deltagare: 

Niklas Hallberg 64635 - 3550 kr 

Leif Häggblom 48923 - 3550 kr 

Martin Sörblom 96237 - 3550 kr 

Anders Alftberg 103507 - 3550 kr 

Kathy Johans.son 108540 - 4300 kr 

Momsunderlag 
Moms 25% 
Moms 12% 
Moms6% 
Momsfritt 

Tel.nr: 0763-189974 
Webb: www.sjuharad.sd.se 
E-post: sjuharad@sd.se 

0,00 

18500,00 

Org.nr: 802446-1652 
VAT.nr: 
SWIFT/BIC: 
IBAN: 

18500,00 

Expeditionsavgift 
Frakt 
Belopp före moms 
Total moms 
öresutjämning 

Att b.etala (SEK) 

Bankgiro: 
 Plusgiro: 

18500,00 

18500,00 
0,00 

18500,00 

Fakturamall från vismaspcs.se 





















RESERÄKNING 

Person nummer: Namn: Björn Qvarnström 

Adress: 

Postadress:  

E-post: bjorn.qvarnstrom@sd.se 

Telefonnummer:  

D Postgiro D Bankgiro D Personkonto   Bankkonto inkl. clearing nummer 

Clearing nr: -
.................. , ...................................................... .

Konto nr: 
-············································· 

Bank: Sparbanken Sjuhärad 

Datum för resan: 14/6 - 16/6 - 2019 D Utdelning av samhällsinformation. 

Resans startpunkt: Borås Via: Växjö 

Via: Ronneby Brunn Hotel 

Via: 

Via: Växjö 

Resans slutpunkt: Borås 

1151 

Resans ändamål: Utbildning/utvecklingsresa för kommunalråd, politiska sekreterare samt annan 

anställd personal i partiet 

Resan har skett med följande färdmedel (Kryssa i aktuellt alternativ) Bifoga alltid kvitto eller biljett 

0 T å g  D Flyg □Buss  Bil 0 B å t  □Taxi (Endast om särskilt beslut är taget) 

Resa med egen bil (t.o.r). Antal mil: 57 . A 18:50 kr summa: 1055 

Parkeringskostnad, trängselskatt, mm (biljett eller kvitto skall bifogas) 0:-

Pris med resa med tåg, flyg, buss, båt, taxi (biljett eller resebevis skall bifogas) 0:-

Registreringsnummer på Fordonet (vid användandet av privat bil) 

Om resa skett med bil, ange eventuella medpassagerare: Andreas Exner och Anders Alftberg 

························································ ·············· 

Underskrift: 4 a  
.. ........... . ..... , , ,  .. , ............ ,,.,, ...... , . . . . .  , .... , .......... , , ,  ........... , , , , , , , , ,  .. , ................................................... ,,,, .............................................................. , ································••' 

Datu [.q.0.fuJJ.................................. Kassörens noteringar: ······························································································································· ............................. .

Copyright 0 2013 Niclas Sunding 



Kvitto 

Säljare 

sverigedemokraterna Ronneby 

Betalningsvillkor 

,445 
Kvittonummer 0027 

Datum 2019-06-05 

Köpare 

sverigedemokraterna Borås 

Artikelnummer Benämning/beskrivning Antal Enhet A-pris Belopp (SEK) 

Alternativ 1 
Alternativ 1 
Alternativ 1 

Momsunderlag 
Moms25% 
Moms 12% 
Moms6% 
Momsfritt 

Tel.nr: 

PAKT 2019 15-16 juni Ronneby Brunn 
Fredag - Söndag i enkelrum - Anders Alftberg 
Fredag - Söndag i enkelrum - Björn Qvarnström 
Fredag - Söndag i enkelrum - Andreas Exner 

Kvitteras 2019-06-05 
Gina H Johansson 
Kassör SO Ronneby 

0,00 

12600,00 

Webb: ronneby.sd.se 
Org.nr: 802466-6813 
VAT.nr: 

E-post: gina.johansson@sd.se SWIFT/BIC: 
IBAN: 

1 4200,00 
1 4200,00 
1 4200,00 

Expeditionsavgift 
Frakt 
Belopp före moms 
Total moms 
Öresutjämning 

Att betala (SEK) 

Bankgiro: 
 Plusgiro: 

4200,00 
4200,00 
4200,00 

12600,00 
0,00 

12600,00 

Kontantkvittomall från vismaspcs.se 





2019-12-04 PAKT 15-16 juni 2019 Ronneby Brunn 

PAKT 15-16 juni 2019 Ronneby Brunn 
Politiskt anställda i kommun /region och Kommunalråd Träffen. sverigedemokraterna vill nu hjälpa 
de runt 100 sekreterare i kommun och landsting så att de kan få gemensamma arbetsytor och 
insikt i lagar, förordningar, föreskrifter samt författningar som styr kommer och regioner. 
Kommunalråden får en uppdatering och tillgång till materiel som tagits fram från riks till de 
styrande kommunerna samt genomgång i att lägga en kommunal budget som styrande parti. 
Våra 3 chefer i riksdagen för den politiska serviceavdelningen kommer att presentera hur vi arbetar 
för att stödja och hjälpa våra kommuner idag och framgent. 
Sista anmälningsdag 31 maj 2019 

Här beskrivs anläggningen httRs://www.ronnebY.brunn.se/ 

BETALNING SKER TILL FÖLJANDE BANKGIRO:  eller Swish 1. UPPGE Namn och medlemsnummer. 

*Obligatorisk

Förnamn* 

Ditt svar 

Efternamn* 

Ditt svar 

Titel 

Ditt svar 

Medlemsnummer * 

Ditt svar 

https://docs.google.com/forms/d/e/1 FAlpQLSe-2_M5gSTjN5yvmyd-fJIR9YzZxNQm5M9nnZTFcgqPyNlayA/viewform 1/3 
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2019-10-28 Swedbank Sjuhärad AB (publ) 

Sparbanken Sjuhärad 

Transaktionsdetaljer 

Kontouppgifter 

- ·-
2019-10-28 12:31 

NIKLAS HALLBERG 
SVERIGEDEMOKRATERNA BORÅS 068024356530 

Kontonummer 

Namn SVERIGEDEMOKRATERNA BORÅS 
Bank Sparbanken Sjuhärad AB (pub() ............................ , ... , ....... , ,  .. , , . ,  ...................................... , .............. . 
BIC SWEDSESS 
Valuta SEK 

Transaktions u ppg ifte r 

Uttag Transaktionstyp 

Beskrivning 

Bokföringsdatum 
Bg-bet. via internet 
2019-09-04 

Transaktionsdatum 2019-09-04 

Valutadatum 2019-09-04 

Referens 

Bankreferens 

Belopp 

Meddelande 

Sverige Demokrat 

-9 200,00

Sverige Demokrat BG 
0000003303575 

https://internetbank.swedbank.se/bviforetagplus/PortalBvl ForetagPlus?OldWindowSessld= 1572262239845777164&doNotRunPaketeringsnavigal... 1 /1 
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