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BORÅS KOMMUNS PROTOKOLL
PARKERINGS AB   Sammanträdesdatum 
    2022-04-11 
 

 

Tid  17.00  18.55 

 

Plats  Parkeringsbolagets kontor, Bryggaregatan 19-21  

 

Omfattning  § 17 - 31 

 

Närvarande ordinarie          
ledamöter                        Sarah Ali (S)                                   
                                         Daniel Swedengren (KD)               
                                         Kent Gustavsson (S)                       
                                       Christian Ekström (M) 
                                        Micael Johansson (L)                              
                                        Magnus Andersson (SD)              
 

Närvarande suppleanter  Keijo Luomala (S) 
                                          Alison Lind (S)   
                                          Kjell Hjalmarsson (MP)   
                                         Lars Andrén (M)                 
                                         Rebecca-Pandora Friedman (KD)  
                                                                                                                                       

Övriga närvarande           Birgitta Neugebauer         Parkeringsbolaget (VD)   
                                         Carina Claesson               Parkeringsbolaget     
                                          Sara Wingren  Parkeringsbolaget    
                                            

§ 17 

Inledning  

Ordförande Sarah Ali hälsade alla välkomna och förklarade mötet 
öppnat.  

             

§ 18 

Närvaro 

Frånvarande ordinarie ledamoten Annette Bjernhagen ersattes av Keijo 
Luomala. Frånvarande suppleanter var Ronny Nyberg och Helena 
Ruderfors. 



 

 

§ 19 

Justering 

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Christian Ek-
ström. 

 

§ 20 

Föregående mötes protokoll 

Inget fanns angående föregående mötes protokoll.  

 

Styrelsen beslutade 

att lägga föregående mötes protokoll till handlingarna. 

 

§ 21 

Rapport från VD 

Birgitta Neugebauer informerade om bolagsstämman och kommande 
PLUPP-samtal (planerings-och uppföljningssamtal).  

Som Birgitta Neugebauer tidigare informerat styrelsen kommer hon att 
lämna sin tjänst som VD den 15/9. Ordförande informerar om att 
rekryteringsprocessen pågår via den av Borås Stad upphandlade 
rekryteringsfirman Cordovan.  

 

Styrelsen beslutade  

att lägga informationen angående rapport från VD till handlingarna. 

 

§ 22 

Verksamhet och personal 

Birgitta Neugebauer informerade om flytten till den nya lokalen som 
skedde den 1 april. En riskanalys gällande flytten är lämnad till 
fackförbunden Vision och Kommunal.  

VD informerade även om personalförändringar med ny p-värd samt ny 
ekonomichef. 

 

 



 

 

Styrelsen beslutade

att lägga informationen angående Verksamhet och personal till 
handlingarna.  

                                                 

§ 23 

Ekonomi 

Carina Claesson redogjorde för intäkterna för p-tillstånd och p-avgifter 
efter mars månad, vilka nu ligger i paritet med nivån innan pandemin. 

           

Styrelsen beslutade  

att lägga informationen angående ekonomi till handlingarna. 

 

§ 24  

Externa frågor 

                                          Inga externa frågor. 

                                           

                                         Styrelsen beslutade 

                                          att lägga de externa frågorna till handlingarna. 

 

                                          § 25 

                                        Status projekt Makrillen 

Bygglovet har vunnit laga kraft och investeringen godkändes i KS den 21 
februari samt KF den 24 mars. En ansökan om förlängning av 
markanvisningsavtalet till 2023-06-30 är inlämnad. Överklagan mot 
Länsstyrelsens beslut kring träd är inlämnad.   

                                        

                                        Styrelsen beslutade 

                                       att lägga informationen angående Makrillen till handlingarna. 

 

                                               



 

 

§ 26 

Parkeringsledning status 

Birgitta Neugebauer kommer under april att träffa Magnus Palm, 
förvaltningschef Tekniska förvaltningen, för att titta på placering av 
skyltar.  

                                        

                                        Styrelsen beslutade 

att lägga informationen angående parkeringsledning till handlingarna. 

 

                                       § 27 

                                                 Villkor för VD under uppsägningstid 

Ett förslag för reglering av arbetstid och ersättning under VD:s 
uppsägningstid presenterades. 

                                         

                                   Styrelsen beslutade  

att anta förslaget till arbetstid och ersättning för VD under upp-
sägningstiden.  

 

                                        § 28 

                                         Genomgång styrelseportal  

Samtliga ledamöter har erhållit access till det nya systemet 
Styrelseportalen. Birgitta Neugebauer gjorde en genomgång av 
portalen. Kallelse samt handlingar till nästa styrelsemöte kommer 
skickas via portalen.  

                                           

                                          Styrelsen beslutade 

att lägga informationen angående styrelseportalen till handlingarna. 

 

                                                   

  



 

 

§ 29

                                       Övriga frågor 

Fråga ställs till samtliga ledamöter gällande genomgången utbildning i 
såväl miljö som informationssäkerhet och GDPR. De som ännu inte 
genomgått utbildningarna uppmanas att göra så.  

Rundvandring i den nya lokalen genomfördes.                                     

                                       

                                          § 30 

                                          Nästa möte 

                                          Nästa styrelsemöte är den 16 maj 2022 på Bryggaregatan 19-21. 

 

§ 31 

Avslutning 

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.  

      

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

                                Sara Wingren 

 

 

Justeras 

 

 

Sarah Ali 

 

 

Christian Ekström                                 
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Rapport om byggprojekt 2022-04-19 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna och 

översända densamma som information till Kommunstyrelsen.                      

 

Ärendet i sin helhet 

Rapport om byggprojekt redovisas återkommande vid Lokalförsörjnings-

nämndens sammanträde.                                           

 

Beslutsunderlag 

1. Rapport om byggprojekt 

 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 
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Myråsskolan om-/tillbyggnad  
Färdigställande sommaren 2023. Etapp 1 är färdigställd. Verksamheten flyttar in under påsklovet v15. Start 

etapp 2 sker 2022-04-19. 

 

   

Sörmarkslidens LSS 
Nybyggnad 6 lägenheter. Produktionsstart februari 2022 med färdigställande februari 2023.  Markarbeten och 

formning pågår.  

 

  

Stinebackens förskola 
Nybyggnad av förskola. Produktionsstart december 2021 med färdigställande januari 2023. Produktion pågår 

med gjutning av plattan v.12 och stomresning v.13. 
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Byttorpskolan om- och tillbyggnad 
Utökad elevkapacitet från 275 till 567 elever. Produktionsstart oktober 2019 med färdigställande december 

2022. Nu pågår den stora ombyggnadsetappen av hus A (befintlig skola). Invändigt arbete av alla yrkesgrupper 
pågår samt finplanering av utemiljön. Slutbesiktning av nuvarande etapp sker 17 juni. 

 

 
Fullmäktigesalen ombyggnad 

Modernisering och uppfräschning av befintlig sal. Produktionsstart mars 2022 med preliminär färdigställande 
under september 2022. Återuppbyggnad av scen pågår.   

 

  

Guttasjön om- och tillbyggnad  
Till- och ombyggnad för att skapa tre funktioner: sanering ”Friska brandmän”, bättre matsal/kök, fler 

arbetsplatser. Produktionsstart oktober 2021 med färdigställande juni 2022. Invändiga väggar är klara. 
Installationer pågår. Målning och mattläggning påbörjat.  
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Strandvägens förskola, Sandared 
Nybyggnad av förskola med 120 platser. Byggstart mars 2021 med färdigställande maj 2022.  Montering av fast 
inredning pågår. Installationer pågår. Utvändiga markarbeten med lekutrustning pågår. Komplementbyggnader 

uppbyggda.  

 

 

Wiskania 
Renovering av tak samt nedmontering av skorsten. Produktionsstart november 2021 med färdigställande juli 

2022. Rivning klar. Väderskydd på plats. Rivning yttertak samt nytt tak startar inom kort. 

 

 

Bryggaregatan anpassning  
Ombyggnation för att anpassa till Tågets verksamhet. Byggstart för plan 1 februari 2022 med färdigställande 

april 2022. Produktion pågår. 

 

 

0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 45 000

Ack.utfall mars Slutprognos Anslag

62014

Under produktion

Förstudie
2017-12-12

Projekteringsframställan
2018-04-24

Anslagsframställan
2019-01-22 Nuläge

Slutbesiktning
2022-05-18

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000

Ack.utfall mars Slutprognos Anslag

65007

Under produktion

Förstudie
2020-08-25 Nuläge

Slutbesiktning
prel. 2022-07-xx

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500

Ack.utfall mars Slutprognos Anslag

65009

Under produktion

Förstudie
2021-01-26 Nuläge

Slutbesiktning
2022-04-29



RAPPORT OM BYGGPROJEKT 2022-03-29 

  
 

   

Ny idrottshall Fristad 
Nybyggnation av idrottshall i Fristad. Produktionsstart årsskiftet 2020/2021 med färdigställande april 2022. 
Invändiga arbeten pågår med installationer och ytskikt. Slutskedet av produktionen pågår. Slutbesiktning  

21 april och invigning 12 maj. 

 

  

Kristinegränd vård- och omsorgsboende 
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende med 90 platser. Preliminär produktionsstart mars 2023 med 

färdigställande januari 2025. Ramprojekteringen pågår. Bygglov ska skickas in i slutet av april.  

 

Särlaskolan ombyggnad 7-9 
Till- och ombyggnation med utökning till ca 600 elever i årskurs 7-9. Preliminär produktionsstart augusti 2022 

med färdigställande augusti 2024. Systemhandling klar och bygglovsansökningar inlämnade. Kalkylarbete i april 
samt fortsatt projektering. Produktionsplanering samt evakueringsplanering pågår. 
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Ny skola Gässlösa, Fredriksborgskolan 
Nybyggnad av F-9 skola inkl. grundsärskola och kommunikationsklass. Preliminär produktionsstart maj 2022 

med färdigställande juni 2024. Bygghandlingsprojektering pågår. Tilläggsbeställning för FAS 2 är gjord. 
Produktionsförberedande uppgifter är igång. Produktionsstart i början av maj.  

 

Ny ishall 
Nybyggnad av ishall med två isytor på fastigheten Kilsund 4. Preliminär produktionsstart december 2022 med 

färdigställande april 2024. LFF leder projektering fram till färdigt förfrågningsunderlag.  

 

Johannelundsgatan SoL  
Nybyggnad 20 lägenheter. Bygglovsansökan inskickad på tidigare föreslagen utformning efter samråd med 

Samhällsbyggnadsförvaltningen och vi inväntar nu beslut. Besked på bygglovsansökan väntas inom kort, 
därefter planeras anbudsräkning. Byggstart möjlig efter sommaren 2022. 
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Björkbo LSS 
Nybyggnad av 6 st. lägenheter med inriktning autism i Skalle, Fristad. Preliminär produktionsstart oktober 2022 

med färdigställande juli 2023. Bygglovshandlingar är under framtagande och ramprojektering pågår. 

 

Rydsvägen LSS 
Nybyggnad av 5 st lägenheter med inriktningen autism. Preliminär produktionsstart maj 2022 med 

färdigställande april 2023. Bygglov överklagat och Länsstyrelsen har beslutat avslå överklagan. Bygglov 
överklagat till Mark- och miljödomstolen. Ännu inget besked om överklagandet. 

 

Skogslid LSS 
Ombyggnad av befintlig hyrd lokal till 5 st lägenheter äldreboende för LSS-boende samt till 6 st lägenheter 

korttidsboende SoL-boende . Projektering pågår. FFU skickas i slutet av maj. 
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Vinkelvägens förskola (Äventyrets förskola) 
Nybyggnation av förskola för 120 barn på Vinkelvägen i Sparsör. Preliminär produktionsstart slutet av 2022 

med preliminär färdigställande årsskiftet 2023/2024. Projektering pågår. 
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Förstudier 
Bäckängsgymnasiet campus (fd Bäckängsgymnasiet utökat lokalbehov) 
Förstudie påbörjas: januari 2022 
Färdigställd förstudie: juni 2022  

Sven Eriksongymnasiet utökade lokaler 
Förstudie påbörjas: januari 2022 
Färdigställd förstudie: april 2022 

Erikslundskolan ombyggnad 
Förstudie påbörjas: --- 
Färdigställd förstudie: klar 
Ursprunglig inriktning var energieffektivisering. Uppdraget kompletterat av verksamheten och med 
omfattning. Detaljplaneändring pågår.  
 

Aplaredskolan, utökning förskola 
Förstudie påbörjas: februari 2022 
Färdigställd förstudie: maj 2022 

Ny idrottshall Boda 
Förstudie påbörjas: ---  
Färdigställd förstudie: klar 
Detaljplanearbete pågår.  

Brämhults IP tillbyggnad 
Förstudie påbörjas: februari 2022 
Färdigställd förstudie: april 2022 

Boråshallen ombyggnad etapp 2 (tillgänglighet) 
Förstudie påbörjas: februari 2022 
Färdigställd förstudie: april 2022 
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Lokalförsörjningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 51 Dnr LFN 2022-000041.1.3.1 

Rapport om byggprojekt 2022-04-19 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna och 
översända densamma som information till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Rapport om byggprojekt redovisas återkommande vid 
Lokalförsörjningsnämndens sammanträde. 

Beslutsunderlag 

1. Rapport om byggprojekt
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Kulturnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 50 Dnr KUN 2018-001373.6.1.0 

Förstudie: scen för populärmusik 2021 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

1. Att godkänna Förstudie: Scen för populärmusik Borås.   

2. Att ge Kulturförvaltningen ett förlängt uppdrag att presentera en möjlig 
organisations- och driftsform för en scen anpassad för populärmusikens 
villkor. Uppdraget redovisas den 31 maj 2023.   

3. Att uppdra Kulturförvaltningen att utreda ett nytt arrangörsstöd i syfte 
att stödja kulturarrangörer med andra organisationsformer än den 
ideella föreningen. Uppdraget delrapporteras i december 2022 och 
slutrapporteras i juni 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
1. Förstudie: Scen för populärmusik  

Förstudien beskriver Borås möjligheter kring lokalisering, publikunderlag och 
samverkan för att stärka Borås som musikstad genom etableringen av en scen 
anpassad för populärmusikens genrer och uttryck.  

Förstudien är framtagen i samverkan mellan Borås Stads kulturförvaltning och 
Västra Götalandsregionens förvaltning för kulturutveckling och är en del av 
aktivitetsplanen Utveckling av populärmusiken i Borås 2021-2024 som 
beslutades av Kulturnämnden i Borås 2020. 

Förstudien föreslår en samverkansmodell där tre intressentgrupper – offentlig 
verksamhet, professionella arrangörer och ideella arrangörer (samt främjande 
organisationer såsom studieförbund) definierar sina respektive behov av scenen 
samt bidrar ekonomiskt till etablering och drift utifrån de delar av 
verksamheten som är relevanta för respektive part. (se avsnitt 6.3).  

Som organisationsform för scenen föreslås en ideell föreningsform, men där 
representanter från etablerade och stabila organisation står som 
styrelsemedlemmar. Detta är en organisationsform som återfinns i olika 
varianter runt om i landet, och som bedöms främja en mer stabil 
föreningsform. (se avsnitt 6.4).  
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Förstudiens slutsats är att Borås har hamnat i ett låst läge där både 
civilsamhället och det offentliga är förhindrade att agera. Det behövs en 
tydligare motpart från civilsamhället och en tydligare intention från det 
offentliga. (se avsnitt 9) 

Kulturnämnden avser att stötta musiklivet att mobilisera sig som 
samverkanspart och att utveckla samverkan inom staden kring 
populärmusikfrågan. I enlighet med den uppdaterade aktivitetsplanen för 2022 
ska Kulturförvaltningen samla intressenter till en arbetsgrupp kring scenfrågan i 
samband med att förstudien behandlas av Kulturnämnden.  

Målsättningen för arbetsgruppen bör vara att lämna ett tydligare förslag till hur 
stadens intressenter ser på en möjlig organisations- och driftsform för en scen 
utifrån förstudiens resultat, och att lyfta önskemål och ambitioner till Borås 
politiker. 

Borås Stad i samverkan med Västra Götalandsregionen kan stötta med 
möteslokal, enkelt mötesarvode samt processhandledning.  

Kulturnämnden ger Kulturförvaltningen ett förlängt uppdrag att presentera en 
möjlig organisations- och driftsform för en populärmusikscen i Borås. 
Uppdraget redovisas den 31 maj 2023.  

3. Nytt arrangörsstöd för fler organisationsformer 

Förstudien lyfter även Kulturrådets rapport om arrangörernas förutsättningar 
och behoven av långsiktiga stöd och strukturer för att stärka deras viktiga roll 
för kulturutbudet i hela landet, samt berör att musiksektorn påverkats av stora 
förändringar under de senare åren. Övergripande, globala förändringar skapar 
nya förutsättningar även för arrangemang av musik- och konsertverksamhet på 
det lokala planet. (se avsnitt 5 och 7). Det finns exempel på andra kommuner 
med kulturstöd för arrangörer av olika driftsform, vilket saknas i Borås.  

För att parallellt stärka de arrangörer som verkar i och för musiklivet i Borås 
genom andra organisationsformer än ideella föreningar uppdras 
Kulturförvaltningen att utreda en ny form av arrangörsstöd. Stödet ska 
komplettera det befintliga Projekt- och arrangemangsbidraget som endast kan 
sökas av ideella föreningar och privatpersoner som arrangerar ideella 
arrangemang.  

Målsättningen med ett nytt arrangörsstöd är att stötta arrangörer som bidrar till 
ett brett och kvalitativt kulturutbud i Borås, och riktar sig till aktörer som vill 
arrangera kulturarrangemang i Borås genom övriga organisationsformer.   

Uppdraget delrapporteras i december 2022 och slutrapporteras i juni 2023.            

Beslutsunderlag 
1. Förstudie: scen för populärmusik Borås, 2022 

2. Utveckling av populärmusiken i Borås 2021-2024  
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3. Uppdaterad aktivitetsplan för 2022, (Bilaga 2, Återrapportering av 
Aktivitetsplan 2021 (Utveckling av populärmusiken i Borås 2021-2024)) 2021. 
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Förstudie: Scen för populärmusik Borås 

1  Introduktion 

Borås populärmusikliv är efter år på sparlåga i långsamt förfall. Ljusglimtar 

dyker upp i form av enstaka initiativ men den stabila grunden och 

infrastrukturen i form av verksamma aktörer och verksamheter saknas. Det 

finns en tydlig längtan efter musikupplevelser bland stadens invånare och 

studenter. Bokningsbolag från hela landet söker scener för sina artister att 

uppträda på och arrangörer platser att verka och växa genom. Musiker och 

artister behöver möta och skapa relationer med sin publik. Innerstaden har 

behov av nya verksamheter för att skapa stadsliv när handeln sviker och staden 

behöver ta hand om en kulturform med stadigt ökande efterfrågan och folklig 

bredd.  

För att Borås ska kunna bli en levande musikstad med ett rikt utbud för såväl 

invånare som besökare måste den byggas från grunden. En levande musikscen i 

staden kräver mötesplatser och struktur. Grunden i infrastrukturen för 

populärmusiken är de fysiska scenerna och mötena kring dessa. En scen också i 

betydelsen sammanhang, som bygger på ett nätverk av arrangörer med ett brett 

utbud och tillhandahåller den stabilitet som krävs för att skapa ett hållbart 

musik- och kulturliv. En scen som skapar möjligheter för nya initiativ, där 

arrangörer och musiker kan etablera sig, växa och bidra till ett spännande och 

inkluderande Borås, nu och för framtiden.  

I den här rapporten presenteras förslag på finansiering, organisering och 

styrning av en ny scen för populärmusik.  

2 Uppdraget 

Syftet med denna förstudie är att undersöka möjligheterna och 

förutsättningarna för att etablera en fysisk scen för populärmusik i Borås. En 

scen med kapacitet att husera arrangemang för stående publik i storleken 300–

500 personer.  

Bakgrunden till studien är den kartläggning av populärmusikområdet i Borås 

som genomfördes av Kulturförvaltningen på uppdrag från Borås Stads 

Kulturnämnd under 2019. Kartläggningen var tänkt som ett underlag och en 

utgångspunkt för att visa vilka resurser och tendenser som finns inom stadens 

musikliv. Syftet var även att lyfta fram vilka ambitioner som fanns hos stadens 

aktörer inom populärmusikområdet.   

Från Borås musikliv kom en stark och tydlig vision om att staden behöver en 

eller flera scener och mötesplatser för populärmusik. Utredningens visade att 

Borås, liksom många städer i Sverige idag, har förlorat flera av de scener och 

klubbar som varit populärmusikens arenor. Förändringar i musiklivets 

ekonomiska struktur, gentrifieringsprocesser i stadskärnorna samt en minskad 

benägenhet att ingå i föreningslivet var några av de huvudsakliga skälen till 

utvecklingen som utredningen behandlade utifrån Borås kontext.   
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Rapporten Vi fortsätter spelar pop (men vi håller på att dö) (Thor Rutgersson, 2016) 

hade redan 2016 ringat in tendensen av den mellanstora scenens död, och hur 

det riskerar att påverka hela den struktur som gjort Sverige till en av världens 

främsta producenter av populärmusik.   

Musikutredning 2019 (Dnr KUN 2018-00137 3.6.1.0) godkändes av 

Kulturnämnden och samtidigt beslöts att uppdra kulturförvaltningen att ta fram 

en utvecklingsplan med aktiviteter för åren 2021–2024, inklusive uppdraget att 

undersöka möjligheterna för att etablera en scen för populärmusik i Borås.   

Idag, två år efter att utredningsarbetet tog sin början, har inte bara två år med 

ansträngande pandemirestriktioner påverkat musiklivet negativt, men 

Kulturförvaltningen ser också en betydligt svårare utgångspunkt i att arbeta 

främjande med musiklivets olika nivåer i Borås.   

En del av de resurser och aktörer som fanns 2019 är nu borta. (se 

Återrapportering av aktivitetsplan 2021, Dnr KUN 2018-00137 3.6.1.0). 

Fortfarande finns inte heller den mellanstora scen för stående publik som är så 

viktig för att kunna arrangera kvalitativa konserter inom majoriteten av 

populärmusikens genrer.   

Denna rapport är framtagen i samverkan med Västra Götalandsregionens 

förvaltning för kulturutveckling. Rapporten är tänkt att fungera som ett 

diskussionsunderlag för politiken och Borås musikliv när grunderna för Borås 

som framtidens musikstad etableras.   

Projektgruppen har under förstudien bestått av: 

Petter Baggeryd, projektledare kulturförvaltningen Borås Stad 

Emma Gerdien, kultursekreterare unga kulturförvaltningen Borås Stad 

Jonathan Björk, Producent Populärmusik Förvaltningen för kulturutveckling 

VGR 

 

Frågeställningar 

 Vilka är intressenterna, vilka är arrangörerna, utövarna, publiken? 

 Hur kan en musikscen organiseras och förvaltas? 

 Vilka är kostnaderna för en professionell scen? 

 Hur ser de ekonomiska förutsättningarna ut idag? 

 Vilka insatser krävs för att förverkliga ett scenprojekt? 

Rapporten belyser scenen inte bara som en plats för musikens utövare och 

publik utan också dess roll i staden. Hur passar en ny scen in i Borås som 

växande stad med musiken som en levande del av det framtida stadslivet? 

Förstudien är baserad på samtal och intervjuer utförda under hösten 2021 samt 

insamlat underlag och rapporter från Borås TME, Kulturrådet, Myndigheten 

för kulturanalys, Svensk Live, Fastighetsägarna och Borås Stad 

Kulturförvaltning. 



Borås Stad 
Datum 

2022-02-04 
      

      
Sida 

5(19) 

 

Förstudie: Scen för populärmusik Borås 

Följande personer har intervjuats eller deltagit i samtal under arbetets 

gång: 

Ulf Andersson, Bara Gört – Arrangör, klubb Undergrunden (Töllsjö) 

Hanna Lassing – Fastighetsägare, Kanico (Borås) 

Kim Larsson – Restaurangchef, The Company (Borås) 

Helena Ransjö Alcenius – VD, Borås TME (Borås) 

Richard Mattsson - Stadsarkitekt Borås Stad (Borås) 

Albert Alexandersson - VD Åhaga (Borås) 

Richard Herrlin, Victor Nilsson och Daniel Waern - Arrangörer, musiker, 

producenter Ljudverkstan (Borås) 

Janne Nolin - Verksamhetschef Hemgården (Borås) 

Leila Talmoudi och Robert Hernwall – ABF (Borås) 

Daniel Rydström – Fastighetsägare, Mqvist (Borås) 

Andreas Thulin – Musiker, Avery Quinn (Borås) 

Jenny Roos och Pär Hagström - Skeppet GBG (Göteborg) 

Deciree Åkesson - Luger bokningsbolag och agentur (Stockholm) 

Markus Persson – Jubel bokningsbolag och agentur (Stockholm) 

Victor Schvarcz och Amanda Söderberg - Komet Agency bokningsbolag och 

arrangör (Stockholm) 

Mattias Albinsson – Headstomp bokningsbolag och agentur (Stockholm) 

Martin Dahlberg - United Stage bokningsbolag och agentur (Stockholm) 

Anton Hedberg - Initiativtagare Scen Manifestet (Borås) 

Caroline Wallin – Cityledare, Borås City (Borås) 

Isak Snow – Verksamhetsledare, Scenit (Örebro) 

Lotta Axelsson – Studiefrämjandet (Göteborg) 

Pontus Swanberg – Medborgarskolan (Borås) 

Nesko Stefanovski - Studieförbundet Vuxenskolan (Borås) 

Christian Pallin – Arrangör, Koloni GBG (Göteborg) 

Situationen under den pågående pandemin under 2021 har gjort att vi valt att 

avstå från gruppaktiviteter och resor. Intervjuer och samtal har skett i 

individuella möten. Detta har resulterat i att delen i uppdraget som handlar om 

främjande av samtalet inte kunnat förverkligas fullt ut. Projektgruppen hoppas i 

stället att den här förstudien kan ge nya perspektiv och förutsättningar för 

framtida samtal. 
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Förstudie: Scen för populärmusik Borås 

3 Vad är populärmusik? 

Från rapporten Vi fortsätter spela pop (men vi håller på att dö) av Thor Rutgersson. 

 “Popmusik associeras ofta med en viss musikgenre eller med mer 

kommersiell och lättsmält musik. Vår definition av popmusik innefattar 

dock allt som inte är konstmusik. Popmusik inkluderar rock, pop, hip-

hop, metal, EDM, americana, soul och allt däremellan. Det som inte 

åsyftas är den så kallade konstmusiken, det vill säga klassisk musik, 

ensemblemusik, symfoniorkestrar och så vidare. Avskiljningen är viktig 

då konstmusiken och vissa genrer, till exempel jazz, åtnjuter ett helt 

annat stöd och annan subventionering än scenerna och 

organisationerna kring popmusiken.” 

Frågan om populärmusikens villkor och roll behandlas mer ingående i 

Rutgerssons rapport framtagen i samarbete mellan MoKS, Livemusik Sverige 

och Studiefrämjandet. Ett mer lokalt perspektiv ges i den utredning som togs 

fram 2019 på uppdrag av Kulturnämnden i Borås och ligger till grund för 

uppdraget kring denna förstudie. (Musikutredning 2019, Dnr KUN 2018-00137 

3.6.1.0) 

4 Nuläge, Borås som musikstad idag 

I de attitydundersökningar som Borås TME genomför årligen går det att utläsa 

att musik och konserter ligger långt ner på listan över vad medborgarna 

associerar med Borås. Det område som får lägst betyg i undersökningarna är 

klubbar/diskotek i alla grupper och i åldersgruppen 18–30 hamnar även 

kulturarrangemang bland de fem lägst betygsatta. Samma tendenser går att se i 

de enkäter som gjorts med studenterna på Borås Högskola. Något som påtalats 

upprepade gånger under förstudien är att “om man ska gå ut på kvällen åker 

man till Göteborg”. Det finns en önskan om ett bättre utbud, inte enbart av 

ungdomskultur och nattliv utan för musiklivet i stort. I undersökningen Bilden 

av Borås som genomfördes 2019 framgår det att när det kommer till storleken på 

utbudet ligger nöje- och kultur lägst av de tre punkter som efterfrågas.  

Den här bilden bekräftas även av intervjuer med de nationella bokningsbolagen, 

som ser att för en stad av Borås storlek bokas det förhållandevis få artister. 

Detta gäller även i jämförelse med städer som har liknande geografisk placering, 

nära en storstad. Orsaken uppges vara bristen på scener för de mindre och 

medelstora akterna som inte kan fylla scener som till exempel Åhaga, men även 

avsaknaden av lokala arrangörer som har kunskapen om marknaden och 

publiken. När det arrangeras musik i Borås är det ofta externa arrangörer som 

bokar, vilket kan vara problematiskt då utbudet blir begränsat till innehåll som 

bolagen ser som ”säkra kort”. 

Utbudet av konserter för en stående publik i mellanformatet har den senaste 

tiden varit beroende av en enda arrangör, Ulf Andersson, som arrangerar Klubb 

Undergrunden på Pumphuset i Simonsland med stöd av fastighetsägaren 

Kanico. Klubb Undergrunden har haft runt 150 konserter med cirka 200 

artister och band i Borås sedan 2016.  
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Förstudie: Scen för populärmusik Borås 

Scenen på Pumphuset klarar en stående publik på upp till 200 personer men 

scenytan är liten och inte främst avsedd för rockkonserter. Klubb 

Undergrunden har efter pandemin sett ett ökat tryck på biljettförsäljningen med 

slutsålda arrangemang under hösten 2021. Publikkapaciteten på Pumphuset gör 

det dock problematiskt att hitta lönsamhet då det som minst behövs 150 

betalande för att arrangemanget ska kunna gå plus minus noll.  

Samarbetet har fungerat väl men upphör från våren 2022 då det är svårt för 

både arrangör och restaurang att finna lönsamhet. Klubb Undergrunden har 

beslutat att inte fortsätta verksamheten i Borås och hänvisar till brist på stöd 

från staden och förutsättningar att skapa hållbarhet i verksamheten. 

2020 författades manifestet Drömmen om en ny och levande musikscen i Borås. 

Avsändarna var Anton Hedberg - Journalist och krönikör Borås Tidning, Klas 

Svensson - fotograf och ägare Studion, Jonatan Andersson - Marknadschef 

Fristads arbetskläder, Carl Nero - Marknadschef och landschef Norge Mantap 

Global AB och Ulf Andersson - Arrangör Bara Gört. I manifestet efterlyser de 

en samtalspartner inom kommunen för att kunna bygga en ny scen i Borås med 

stöd av staden och privata finansiärer. Gruppen var inaktiv under 2021 men 

meddelade i slutet av året att de planerar att återuppta sökandet efter 

samarbetspartners under 2022. 

Sedan 2019 när musikutredningen genomfördes har även två mindre, men för 

ungdomsmusiken viktiga, scener försvunnit i samband med omlokaliseringar av 

verksamheterna Brygghuset och Kulturföreningen Tåget. De ungdomar som 

hade sina aktiviteter på Brygghuset står nu utan scen och var det är tänkt att 

dessa ska uppträda och arrangera i framtiden är i skrivande stund oklart. 
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Förstudie: Scen för populärmusik Borås 

5 Varför en till scen? 

Musiklivets triangel är tagen från Vi fortsätter spela pop (men vi håller på att dö) av Thor Rutgersson 

och här omvandlad för att visualisera situationen i Borås 2021. De gröna figurerna är scener 

och de gula representerar möjliga aktörer. 

 

 

Situationen för Klubb Undergrunden är målande för arrangörernas verklighet i 

Sverige idag. Avsaknaden av hållbara samarbeten samt osäkra förhållanden är 

ett par av orsakerna många pekar på när det gäller den bristande återväxten i 

arrangörsleden. De ekonomiska förutsättningarna är små, och de som vill 

bedriva kulturverksamhet på en kommersiell arena tar stora risker. En struktur 

som stödjer arrangörerna för mindre och medelstora arrangemang behövs för 

att de ska kunna bedriva och utveckla sin verksamhet. De mindre 

arrangemangen står även för en större variation och täcker uttryck som 

kompletterar de större rent kommersiella scenernas utbud. Det finns utrymme i 

detta segment för arrangemang som sticker ut, kan bidra till mångfald och 

representation och samtidigt locka en ny publik till staden. Det finns många 

olika sätt att stödja lokala arrangörer och utövare, men utan en fysisk scen som 

dessa kan växa och utvecklas på blir åtgärderna lätt uddlösa och kortsiktiga. 
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Förstudie: Scen för populärmusik Borås 

Kulturrådets rapport om arrangörer inom kulturområdet, Arrangörer – 

Uppföljning och kartläggning av förutsättningar, som publicerades under hösten 2021 

bekräftar bilden om avsaknaden av strukturer och framhåller också den centrala 

roll arrangören har inom kulturens infrastruktur. Arrangörerna är drivande 

inom kulturlivet och viktiga uppdragsgivare för såväl konstnärer och artister 

som branschspecifika aktörer. I rapporten lyfts även vikten av långsiktiga stöd 

och samarbeten för att arrangörer ska kunna utvecklas och professionalisera sin 

verksamhet. Även möjligheterna att jobba strategiskt och främja smalare 

kulturyttringar kräver möjlighet att planera sin verksamhet med ett längre 

perspektiv. 

6 En scen för vem? 

 Scenen som en del av kulturlivet 

Rock/pop konserter är en av de mer populära och stadigt ökande 

kulturupplevelserna i Sverige enligt Myndigheten för kulturanalys rapport om 

kulturvanor i landet (Kulturvanor i Sverige 1989–2018). Samma rapport visar även 

på populärmusikens breda upptagningsområde gällande utbildningsnivå, 

inkomstnivå och ålder. Populärmusiken har en bred repertoar som når en 

publik som övriga kulturinstitutioner har svårare att attrahera. 

Kommentar: Frågan lyder: ’Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna gjort följande?’, där 

’Gått på teater’, ’Gått på musikal’, ’Gått på balett/dansföreställning’, ’Gått på klassisk 

konsert/opera’ samt ’Gått på rock-/popkonsert’ ingår, tillsammans med ett större antal 

delfrågor. Resultaten avser besök minst någon gång under de senaste 12 månaderna. 

Procentbasen utgörs av dem som besvarat respektive delfråga. 

Källa: De nationella SOM-undersökningarna 1989–2018. 

En scen där musiken får stå i första rummet och verka på egna villkor kan 

skapa förutsättningar för nya arrangörer och initiativ att ta form i en trygg och 

hållbar miljö. Samarbeten med stadens övriga kulturliv och scener kan bygga 

större sammanhang och arrangemang som skapar synergier och ger ett mer 

levande musik- och kulturliv för såväl invånare som besökare.  

En fungerande musikscen för populärmusik agerar även som en portal till 

omvärlden där den lokala och inresta publiken får möta musik från hela 

världen. Samtidigt möjliggörs det för lokala artister och arrangörer att kunna ta 

sina första steg ut på en nationell och internationell scen. Med tillhörande 
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sociala ytor och servering kan platsen verka som en viktig mötesplats för det 

lokala kultur- och musiklivet, en plats där artister, arrangörer, och andra 

verksamma kan mötas och där nya samarbeten kan uppstå. 

 Scenen som en del av staden 

I Borås som i övriga landet brottas innerstaden med nedlagda butiker och 

svikande handel. Frågan om innerstadens roll har tagit ny fart under pandemin. 

Fastighetsägarna och HUI Research har som en del av Cityindex 2021 tagit 

fram rapporten Stadsliv med människan i centrum. I rapporten lyfts kulturen som 

en viktig byggsten för att skapa attraktiva stadskärnor när delar av handeln 

flyttar ut eller försvinner. Staden går från att vara en plats för handel mot att 

vara en plats för möten med människan i centrum.  

Ett levande musikliv kan vara ett viktigt och användbart verktyg i utvecklingen 

av innerstaden. Med hjälp av musiken och publiken kan en verksamhet formas 

som påverkar och influerar omkringliggande miljöer och skapar därmed en 

punkt dit både invånare och besökare söker sig. Scenen blir en del av den 

infrastruktur som skapar en levande stad med ett kulturliv som drivs av och för 

stadens medborgare. En scen som tillsammans med stadens övriga 

kulturinstitutioner och aktörer utgör en stad med upplevelser i olika storlekar 

året om. 

En scen med stöd och ett tydligt uppdrag från kommunen kan även verka för 

att tillgängliggöra kultur för nya målgrupper och verka demokratiskt. Att ge 

plats till kultur som inte fullt ut kan verka på kommersiella villkor är viktigt för 

den kulturella välfärden och bidrar till ett rikare samhälle. Genom att sänka 

tröskeln för deltagande och nyttjande kan man åstadkomma balans mellan 

kommersiella intressen, ideella aktörer och verksamheter med offentliga och 

folkbildande uppdrag. 

Den ambition som idag finns från Borås stad gällande stadsutvecklingen 

behöver också värna de mindre byggblocken som ger liv och identitet åt de nya 

miljöerna som nu etableras.  

 Tre ben att stå på 

En möjlig väg framåt är att samla ett flertal aktörer som har behov av en scen 

för sin verksamhet. Populärmusikens näst intill unika position i kulturen där det 

professionella och ideella möts ger ett brett rekryteringsunderlag. Samverkan 

kan bygga en stabil ekonomisk och organisatorisk grund som kan vara svår att 

uppnå för en enskild verksamhet. Kombinationen av aktörer kan även skapa 

synergier där de olika delarna ger varandra nya samverkansmöjligheter utöver 

scenen.  
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Ungdomsverksamhet (inkludering, fritid och sysselsättning) 

Egna och externa arrangemang riktade till ungdomar i olika målgrupper.  

Stödverksamhet för unga arrangörer i form av nätverk, introduktion och 

handledning. 

Denna del av verksamheten kan utföras på uppdrag av staden och regionen 

med fokus på ungdomar. Fritids- och folkhälsoförvaltningen och 

Kulturförvaltningen är viktiga parter där en del av den verksamhet som bedrivs 

idag skulle kunna hitta plats under samma tak. Även Kulturskolan har ibland 

behov av en större scen för sina arrangemang. Studieförbunden är också en 

möjlig partner, både som arrangör av egen verksamhet och för 

samarrangemang.  

Som möjlig modell kan man se den verksamhet som föreningen Scenit bedriver 

på uppdrag av Örebro kommun, Region Örebro län och Örebro läns 

bildningsförbund med fokus på ungdomar i åldern 13-25. 

Ideell verksamhet (breddat kulturutbud, inkludering, samverkan) 

Med kommunala, regionala och statliga bidrag bedriva helt eller delvis 

subventionerad verksamhet för att stödja det lokala och regionala 

föreningslivet.  

Samarrangerade event, med kommunalt stöd för exempelvis marknadsföring, 

och projektledning. Här kan lokala musik-, konst- och etniska föreningar vara 

målgrupper, men även andra kommunala eller ideella aktörer inom stadens 

kulturliv och civilsamhälle. Arrangörs- och verksamhetsstöd för uppdrag 

Scen 
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kopplade till föreningslivet, likt samarbetet med Åhaga för Borås 

symfoniorkesters räkning, kan vara en möjlig finansieringsmodell. 

Professionell verksamhet (upplevelser, identitet, destination) 

Ej subventionerad verksamhet där eventuella överskott går in i verksamheten 

och finansierar nya arrangemang, samarbeten och utvecklingsprojekt.  

Verksamheten bygger till största delen på externa arrangörer och uthyrning till 

annan verksamhet där exempelvis studentarrangemang på uppdrag av kår och 

högskola kan ingå. Här finns även möjlighet till egna kommersiella arrangemang 

där verksamheten agerar med- eller huvudarrangör för konserter och uttryck 

inom andra konstformer som saknar scenrum.  

De tre delarna kan utvecklas över tid och balansen mellan dem justeras. 

Målsättningen för de olika delarna måste stämmas av regelbundet och 

utrymmet för de olika aktörerna fördelas av verksamheten. 

 Drift och styrning 

Att scenen kan verka autonomt är av stor vikt för att kunna bibehålla aktualitet 

och vara en relevant partner för arrangörer och bokningsbolag. Samtidigt är det 

viktigt att den verksamhet som finansieras av staden får ett tydligt uppdrag med 

struktur för uppföljning och återrapportering. Men även här är det viktigt att 

kunna utvecklas i takt med att kraven från ungdomar och civilsamhälle ändras 

och nya behov framkommer.  

Föreningsmodellen tillämpas på andra håll i Sverige med olika uppbyggnad och 

är ett alternativ att titta närmare på. Organisationsexempel hittas hos 

exempelvis Scenit i Örebro, som är en paraplyorganisation för studieförbunden. 

Ett annat är Mejeriet i Lund som drivs gemensamt av fyra föreningar: Folkets 

Bio i Lund, Månteatern och musikföreningarna Plektrum och Repeater. Dock 

bör andra driftsformer inte uteslutas, fokus bör ligga på att hitta en form som 

ger scenen autonomi, men som inte står i vägen för samarbeten med 

ekonomiskt stöd/finansiering från stad och näringsliv. 

Styrelse 

Ansvarig för uppföljning av uppdrag och strategiska beslut. 

Då föreningsdriven verksamhet riskerar att bli personberoende och på så sätt 

sårbar är det viktigt att samansättningen av styrelsen är robust. Förslagsvis ingår 

representanter från alla involverade intressenter där både kulturförvaltningen 

och fritids- och folkhälsoförvaltningen finns representerade. Även 

verksamhetsledare bör ha en fast plats vid styrelsesammanträden för att 

garantera kopplingen mellan verksamhetens fortlöpande arbete och 

styrelsearbetet.  

Programråd 

Stöd för verksamheten i programutvecklingsarbetet. 

Programrådet sammankallas av verksamhetsledare och bör innehålla 

medlemmar som representerar alla de typer av verksamheter som nyttjar 
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scenen. Lokala arrangörer, studieförbund, kulturförvaltningen och sakkunniga 

inom musikområdet.  

 Vad kostar en scen? 

Landets mindre musikscener har idag svårt att överleva enbart på uthyrning och 

publikintäkter. En ny scen kommer behöva stöd för att kunna etablera sig och 

beroende på hur den organiseras även löpande ekonomiskt stöd i viss mån. 

 

Den initiala kostnaden drivs till största delen av lokalanpassning och investering 

i teknisk utrustning. Återinvesteringstakten är låg då förväntad livslängd på 

scenteknik är minst 10–15 år. Lokalanpassning är svårt att beräkna då detta 

beror på vilken lokal som diskuteras. Vilka akustiska åtgärder som behövs beror 

till stor del av lokalens utformning och placering, intill kringliggande ljudkänslig 

verksamhet och bostäder. Fastighetsägare och kontraktstid kan även det 

påverka då ett längre avtal kan ge möjligheter att sprida investeringar i lokalerna 

över en längre tid.  

De löpande kostnaderna utöver lokaler och lokalservice är framför allt 

personalkostnader. En dedikerad verksamhet krävs för en välfungerande scen 

och är avgörande för hur väl etableringen lyckas.  

Verksamhetsledare 

En scen är inget utan sin musik och sina arrangemang, sitt nätverk, identitet och 

rykte. Att starta upp en ny scen kräver arbete under etableringsfasen med 

fortlöpande samordning, nätverksbyggande och programläggning. Det behövs 

en resurs som skapar samarbeten med arrangörer, driver arrangemang 

tillsammans med bokningsbolagen och hjälper dem att anpassa arrangemangen 

för Borås samt den lokala och tillresta publiken. En verksamhetsledare som har 

det dagliga ansvaret att verkställa och följa upp så att uppdrag följs och visionen 

om scenen som mötesplats förverkligas i samarbete med uppdragsgivare. Den 

samordnande rollen bör även ha i uppgift att kontinuerligt omvärldsbevaka och 

söka externa medel både regionalt och statligt. Samarbeten med näringsliv 

gällande sponsringsfrågor bör även ingå i rollbeskrivningen. Rollen bör även 

samverka med kommunala och regionala funktioner i stöd till det ideella 
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föreningslivet och unga arrangörer i frågor om marknadsföring, projektledning 

och utveckling. 

Teknik 

Investering i teknik krävs för att scenen ska kunna möta kraven från 

professionella aktörer och hålla branschstandard. En uppskattning är en initial 

kostnad mellan 1,5–2 mkr för en komplett teknikpark med ljud och ljus. I detta 

ingår inga byggåtgärder utan enbart den tekniska utrustningen.  

Tekniker/vaktmästare 

För att garantera att scenen fyller arrangörer och artisters behov krävs ständig 

skötsel och eftersyn. Det behövs en tjänst som ansvarar för tekniskt underhåll 

och drift, som kan introducera inhyrd teknisk personal i lokalens teknik, samt 

innehar de certifieringar som krävs för till exempel arbete på hög höjd, 

elsäkerhet och brandsäkerhet. Beroende på verksamhetens organisation kan en 

tekniker även vara en resurs för den dagliga verksamheten i lokalerna. 

 Intäkter 

Inkomsterna för en scen består till största delen av hyresintäkter från externa 

arrangörer och biljettintäkter från egna arrangemang. För en del arrangemang 

finns även statliga och regionala stöd att söka. Erfarenheten från liknande 

verksamheter visar att de mellanstora scenerna har svårt att bära sina kostnader 

på egen hand, utan kräver ytterligare intäktskällor och medfinansiering. 

Restaurangverksamhet är ett sätt för mindre scener att klara ekonomin, dock är 

det vanligt att restaurangverksamheten styr villkoren för scenen då den står för 

en betydande del av intäkterna. I detta fall krävs då ett tydligt avtal med den 

potentiella restauratören så att innehåll och programläggning inte påverkas.  

En viktig aspekt på möjligheten till intäkter är publikmängd då begränsning kan 

skapa svårigheter att hålla arrangemang med stor nog omsättning. Verkligheten 

för landets arrangörer är att man behöver arrangemang som drar en större 

publik för att kunna skapa ekonomi som ger utrymme för smalare arrangemang 

eller mer riskfyllda satsningar. En scen som klarar en publik mellan 300–500 

personer ger möjligheter att balansera verksamheten som succesivt kan växa då 

arrangemangen ofta behöver en publik på över 200 personer för att gå jämnt 

upp. 

7 Utmaningar och möjligheter 

Idag befinner sig Borås musikliv i ett låst läge där bristen på platser att arrangera 

tillsammans med de ekonomiska förutsättningarna gör det svårt att kunna 

genomföra arrangemang och därmed möjligheten att organisera sig. Det privata 

näringslivet i staden har skapat vissa möjligheter som i samarbetet mellan 

Kanico och Undergrunden, men dessa är få, saknar långsiktighet och är på så 

vis sårbara. Samtidigt skapar bristen på aktörer och initiativ svårigheter för 

staden att hitta samverkansparter och vägar att rikta stöd och resurser. 

Det är svårt att se en rent kommersiell lösning för en scen i den berörda 

storleken (300–500) om den också ska arbeta för ett brett utbud med mångfald. 
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Samtidigt finns begränsningarna i politiskt styrda verksamheter som kan stå i 

vägen för en växande scen i en miljö som snabbt behöver bevaka nya trender 

och utmaningar. Även principen om armlängds avstånd gentemot kulturen är 

viktig att upprätthålla. För att uppnå målen med en levande musikscen i staden 

behövs en struktur som möjliggör potentialerna utan att verka hämmande. 

En professionell musikscen behöver även tillgång till servering av mat och 

dryck. Här kan samarbeten med lokal serveringsverksamhet eller egen drift vara 

möjliga lösningar. Verksamheten behöver därför inrymmas i lokaler som möter 

de kraven ett fullt utrustat kök med bar innebär. 

En organisation som bygger på flera olika verksamheter behöver vara lyhörd 

för publik och arrangörer för att kunna skapa sin legitimitet och identitet. 

Balansen mellan de olika delarna av verksamheten behöver bevakas. En scen 

som lutar för tungt åt ungdomsverksamheten kan lätt avfärdas som 

”ungdomsgård” och därmed få svårt att attrahera arrangörer med annat fokus. 

Blir verksamheten för beroende av kommersiella arrangemang hotas bredden 

på innehåll då de smalare arrangemangen kan få stå åt sidan för mer lönsamma 

bokningar. Relationen till stadens övriga scener kan därför bli lidande om 

utbudet blir för likartat. Det finns även risk att förlora möjligheterna att bygga 

verksamhet som främjar tillväxt i arrangörsleden och ungas deltagande i 

kulturlivet om endast en typ av aktör ges för mycket utrymme. 

Arrangörens betydande roll för musiklivet och dess begränsade förutsättningar 

framkommer av Kulturrådets utredningar. För att kunna bygga ett hållbart stöd 

som riktas till en bredare grupp arrangörer som samtidigt skapar möjlighet för 

nya arrangörer att växa fram behövs mer än bara direkta ekonomiska stöd. Det 

behövs lokaler att arrangera på, platser som gynnar en bredd av arrangemang 

och aktörer. En plats som är dimensionerad för att arrangörer ska ges möjlighet 

att bygga ekonomisk hållbar verksamhet och samtidigt skapar förutsättningar 

för långsiktig utveckling. 

I Borås finns få lokala arrangörer kvar, dock ser många regionala och nationella 

arrangörer och bokningsbolag potential för verksamhet i staden. Utbudet av 

turnerande artister för en scen i mellanstorleken är stort och tilltalar breda 

målgrupper. Det finns förutsättningar för publikutveckling i en kommun med 

över 100 000 invånare och ett upptagningsområde som sträcker sig över en stor 

del av regionen. Ett publikarbete som kan ske i samverkan med stadens övriga 

musikscener och vara till nytta för hela stadens och regionens musikliv. 

Västra Götalandsregionens förvaltning för kulturutveckling ser möjligheterna 

för bred samverkan och har genom samarbetsavtalet med Borås Stads 

kulturförvaltning ställt sig bakom aktivitetsplanen och ett fortsatt 

utvecklingsarbete kring populärmusiken. I regionens uppdrag 2022–2024 lyfts 

kommunerna som huvudsaklig målgrupp men där det professionella kulturlivet 

och arrangören pekas ut som specifika målgrupper. Samarbetsavtalet löper 

under tre år där förhoppningen är att i slutskedet kunna se Borås som tydlig 

mottagare av en mångfald av musikaliska uttryck och därmed vara en del av 

regionens kulturella infrastruktur på musikområdet. 
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Centrumbolaget Borås City är intresserade av att utveckla Sommartorsdagarna, de 

arrangemang som under 35 år fungerat som ett verktyg för att aktivera 

innerstaden under sommarmånaderna. Det nuvarande formatet anses ha spelat 

ut sin roll och nya former utreds. Här går det att lyfta frågan om hur dessa kan 

samverka med det lokala musiklivet. Hur kan man fortsätta använda modellen 

som ett verktyg för staden men med fokus på att bygga ny infrastruktur, där 

musiklivet och målsättningen av en levande stadskärna stärker varandra? Ett 

mer hållbart utbud av mindre arrangemang med högre frekvens året runt skulle 

kunna vara en metod att utvärdera. 

8 Sammanfattning 

Intresset för livemusik ökar stadigt och populärmusiken representerar en 

mångsidig samling genrer och uttryck som tilltalar en bred publik. Samtidigt har 

möjligheterna att arrangera och uppträda minskat under de senaste åren. Borås 

har som påvisats här och i musikutredningen från 2019 en brist på scener i 

mellansegmentet, den typ av scener som står för en stor del av musikutbudet 

med flertalet arrangörer och upplevelser. 

Behovet av en ny scen har lyfts av flera verksamheter lokalt, regional och 

nationellt, bland dem Kulturskolan, studieförbunden, arrangörer och nationella 

bokningsbolag. Stadens medborgare och studenter efterfrågar även de ett större 

utbud av kultur- och nattliv, vilket bekräftas av rapporter från Borås TME, 

enkätsvar från studentkåren i Borås och de utsålda konserterna på Klubb 

Undergrunden.  

Arrangörerna är en central och drivande del av kulturlivets infrastruktur och 

stödet till dem avgörande för dess utvecklig och fortlevnad. Arrangörerna 

agerar uppdragsgivare åt artister, konstnärer, tekniker, bokningsbolag, 

produktionsbolag och skapar arbetstillfällen och upplevelser. Avsaknaden av 

scener gör det svårt för befintliga arrangörer att arbeta och för nya att etablera 

sig. Utvecklingen hämmas också av bristen på långsiktiga samarbeten runt scen 

och publik. Scenens legitimitet skapas i samverkan mellan arrangören, artisten 

och publiken. 

De samtal och intervjuer som utförts visar på en samsyn runt problematiken 

med bristande möjligheter för musiklivet i Borås. En viktig del av samtalet har 

också fokuserat på de förändringar Sveriges innerstäder står inför i och med 

den minskade handeln. Omstrukturering krävs där man behöver nya 

verksamheter för att aktivera stadsrummet. Här blir musiken och kulturen en 

viktig del i att skapa en levande stadskärna som ger goda förutsättningar för 

både handeln och mänskliga möten. 
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9 Slutsats 

För att Borås ska kunna erbjuda ett aktivt och intressant musik- och nattliv 

behövs insatser från både privata aktörerna, civilsamhället och kommunen. Om 

man vill vara en attraktiv plats för sina invånare och locka nya besökare och 

aktörer behövs satsningar på den infrastruktur som bygger det kontinuerliga 

kulturlivet och utbudet. Det behövs utrymme för den lokala musikscenen och 

insatser för att morgondagens arrangörer ska kunna växa fram för att skapa det 

rum där fler ges möjlighet att kunna delta. 

En av de största utmaningarna idag är bristen på samverkansparter i 

civilsamhället, och en tydlig intention från det offentliga. Det är svårt att hitta 

en mottagare som idag är mogen för uppdraget att utveckla en scenverksamhet 

på egen hand. Det finns intressenter som med stöd och tid skulle kunna 

fortsätta organisera sig, men incitament i form av en tydlig intention från Borås 

Stad och övriga intresserade aktörer behövs.  

Det som förstudien rekommenderar är inte en kommunalt styrd eller förvaltad 

verksamhet utan en lösning med extern organisation som kan agera utifrån 

musikvärldens behov och villkor. Grunden för en sådan konstellation kan bestå 

av representation från de verksamheter som står bakom scenen och bedriver 

verksamhet där. En organisation som är personoberoende då den är byggd på 

representation och borgar för en stabil styrning av verksamheten med tydligt 

fokus på utveckling i samarbete med musiklivet i staden, regionen och landet. 

10 Nästa steg 

Innan man kan ta steget in i ett förverkligande av ett scenprojekt behövs en 

huvudman, en organisation som kan ansvara för drift av scenen. För att skapa 

möjligheter för ett alternativ att ta form behöver samtliga intressenter klargöra 

sina positioner. Tydliga intentioner skapar förutsättningar för eventuella initiativ 

att växa. 

 Staden 

Kulturförvaltningen fortsätter att stötta enligt aktivitetsplanen i samarbete med 

Västra Götalandsregionens förvaltning för kulturutveckling. Med hjälp av det 

forumformat (Musikforum) som användes under musikutredningen 2019 kan 

det skapas en plattform för vidare utveckling tillsammans med scenens 

intressenter.  

Fritids- och folkhälsoförvaltningen behöver inventera den egna musik- och 

ungdomsverksamheten samt ge möjlighet till denna att delta i samtalet och 

definiera sin roll i en möjlig framtida scenverksamhet. Även de mindre scenerna 

med kommunalt och regionalt stöd behöver utvecklas och tillgängliggöras samt 

uppdrag och strategier definieras för att skapa en sammanhållen infrastruktur 

där alla stadens musikscener ingår. Det behöver finnas möjlighet till en naturlig 

progression för stadens arrangörer och artister där alla stadier i utvecklingen 

från nybörjare till professionell aktör stöds. 
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Stadens intention behöver klargöras både internt och externt. På vilket sätt kan 

ett initiativ från civilsamhället eller näringslivet förvänta sig stöd från Borås 

Stad? Hur kan förvaltningarna och politiken tänka sig att samarbeta och stödja 

ekonomiskt för att förverkliga en ny scen för populärmusik?  

De modeller som hänvisas till ovan med uppdrag för ungdomsverksamhet eller 

direkt föreningsstöd bör utredas vidare för att hitta en form som passar Borås. 

 Civilsamhället 

Stadens musik- och föreningsliv behöver mobiliseras. Det behövs krafter som 

driver på och visar på viljan och önskemålen hos medborgarna och som kan 

vara del i samtalet och lösningen för en framtida scen. Här behöver man 

organisera sig i en form som möjliggör samverkan med staden. En ideell 

förening är ett av de tydligaste alternativen då det finns upparbetade 

samverkansformer och vägar att stötta både kommunalt, regionalt och statligt.  

Studieförbunden behöver se över och tydligt definiera vilken roll de kan tänka 

sig ha ekonomiskt och organisatoriskt i en ny scenverksamhet. Vilken 

verksamhet vill man förlägga där och hur kan man bidra för att skapa 

ekonomiska förutsättningar för driften av en scen. 

 Näringslivet 

Borås Citys planer på att omforma Sommartorsdagarna kan vara en utmärkt 

utgångspunkt för ett tätare samarbete mellan stadens närings- och musikliv. Här 

finns möjlighet att skapa samverkan som gynnar både kulturlivet och handeln i 

Borås innerstad. Som samtalspartner i det fortsatta arbetet kan man även agera 

representant för sina medlemmar och brygga mellan musiklivet och 

innerstadens näringsidkare. 

Musiken som en del av Borås i ett destinationsperspektiv är även intressant att 

utreda. Hur arbetar andra städer i Sverige och omvärlden med musiken som 

verktyg för att aktivera stadsrummet? Här behövs Borås TME med sin kunskap 

om platsutveckling och destinationsfrågor. Med sina erfarenheter av att driva 

projekt i gränslandet mellan kultur och näringsliv kan man även vara en viktig 

resurs för fortsatt utveckling och eventuell implementering av en ny 

scenverksamhet. 
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Förstudie: Scen för populärmusik Borås 

11 Källförteckning 

Vi fortsätter spelar pop (men vi håller på att dö) (Thor Rutgersson, 2016) 

Musikutredning 2019 (Dnr KUN 2018-00137 3.6.1.0) 

Återrapportering av aktivitetsplan 2021, (Dnr KUN 2018-00137 3.6.1.0) 

Drömmen om en ny och levande musikscen i Borås (Anton Hedberg, Klas Jonatan 

Andersson, Carl Nero och Ulf Andersson) 

Arrangörer – Uppföljning och kartläggning av förutsättningar (Kulturrådet, 2021) 

Kulturvanor i Sverige 1989–2018 Kulturfakta 2019:3 (Myndigheten för kulturanalys, 

2019) 

Stadsliv med människan i centrum (En delrapport av Cityindex från 

Fastighetsägarna och HUI Juni 2021) 
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Förstudie: Scen för populärmusik, 2021  

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beslutar: 

1. Att godkänna Förstudie: Scen för populärmusik Borås.   

 

2. Att ge Kulturförvaltningen ett förlängt uppdrag att presentera en möjlig 
organisations- och driftsform för en scen anpassad för populärmusikens 
villkor. Uppdraget redovisas den 31 maj 2023.   

 

3. Att uppdra Kulturförvaltningen att utreda ett nytt arrangörsstöd i syfte 
att stödja kulturarrangörer med andra organisationsformer än den 
ideella föreningen. Uppdraget delrapporteras i december 2022 och 
slutrapporteras i juni 2023.  

Ärendet i sin helhet 
 1. Förstudie: Scen för populärmusik  

Förstudien beskriver Borås möjligheter kring lokalisering, publikunderlag och 
samverkan för att stärka Borås som musikstad genom etableringen av en scen 
anpassad för populärmusikens genrer och uttryck.  

Förstudien är framtagen i samverkan mellan Borås Stads kulturförvaltning och 
Västra Götalandsregionens förvaltning för kulturutveckling och är en del av 
aktivitetsplanen Utveckling av populärmusiken i Borås 2021-2024 som beslutades av 
Kulturnämnden i Borås 2020. 

Förstudien föreslår en samverkansmodell där tre intressentgrupper – offentlig 
verksamhet, professionella arrangörer och ideella arrangörer (samt främjande 
organisationer såsom studieförbund) definierar sina respektive behov av scenen 
samt bidrar ekonomiskt till etablering och drift utifrån de delar av 
verksamheten som är relevanta för respektive part. (se avsnitt 6.3).  

Som organisationsform för scenen föreslås en ideell föreningsform, men där 
representanter från etablerade och stabila organisation står som 
styrelsemedlemmar. Detta är en organisationsform som återfinns i olika 
varianter runt om i landet, och som bedöms främja en mer stabil 
föreningsform. (se avsnitt 6.4).  
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2. Förlängt uppdrag att presentera en möjlig organisations- och 
driftsform för en scen  

Förstudiens slutsats är att Borås har hamnat i ett låst läge där både 
civilsamhället och det offentliga är förhindrade att agera. Det behövs en 
tydligare motpart från civilsamhället och en tydligare intention från det 
offentliga. (se avsnitt 9) 

Kulturnämnden avser att stötta musiklivet att mobilisera sig som 
samverkanspart och att utveckla samverkan inom staden kring 
populärmusikfrågan. I enlighet med den uppdaterade aktivitetsplanen för 2022 
ska Kulturförvaltningen samla intressenter till en arbetsgrupp kring scenfrågan i 
samband med att förstudien behandlas av Kulturnämnden.  

Målsättningen för arbetsgruppen bör vara att lämna ett tydligare förslag till hur 
stadens intressenter ser på en möjlig organisations- och driftsform för en scen 
utifrån förstudiens resultat, och att lyfta önskemål och ambitioner till Borås 
politiker. 

Borås Stad i samverkan med Västra Götalandsregionen kan stötta med 
möteslokal, enkelt mötesarvode samt processhandledning.  

Kulturnämnden ger Kulturförvaltningen ett förlängt uppdrag att presentera en 
möjlig organisations- och driftsform för en populärmusikscen i Borås. 
Uppdraget redovisas den 31 maj 2023.  

 

3. Nytt arrangörsstöd för fler organisationsformer 

Förstudien lyfter även Kulturrådets rapport om arrangörernas förutsättningar 
och behoven av långsiktiga stöd och strukturer för att stärka deras viktiga roll 
för kulturutbudet i hela landet, samt berör att musiksektorn påverkats av stora 
förändringar under de senare åren. Övergripande, globala förändringar skapar 
nya förutsättningar även för arrangemang av musik- och konsertverksamhet på 
det lokala planet. (se avsnitt 5 och 7). Det finns exempel på andra kommuner 
med kulturstöd för arrangörer av olika driftsform, vilket saknas i Borås.  

För att parallellt stärka de arrangörer som verkar i och för musiklivet i Borås 
genom andra organisationsformer än ideella föreningar uppdras 
Kulturförvaltningen att utreda en ny form av arrangörsstöd. Stödet ska 
komplettera det befintliga Projekt- och arrangemangsbidraget som endast kan 
sökas av ideella föreningar och privatpersoner som arrangerar ideella 
arrangemang.  

Målsättningen med ett nytt arrangörsstöd är att stötta arrangörer som bidrar till 
ett brett och kvalitativt kulturutbud i Borås, och riktar sig till aktörer som vill 
arrangera kulturarrangemang i Borås genom övriga organisationsformer.   

Uppdraget delrapporteras i december 2022 och slutrapporteras i juni 2023.            
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Beslutsunderlag 
1. Förstudie: scen för populärmusik Borås, 2022 
2. Utveckling av populärmusiken i Borås 2021-2024  
3. Uppdaterad aktivitetsplan för 2022, (Bilaga 2, Återrapportering av Aktivitetsplan 2021 
(Utveckling av populärmusiken i Borås 2021-2024)) 2021.  

Samverkan 
FSG 2022-04-06 

Beslutet expedieras till 
1. "[Organisation/Person, e-post/postadress]"  
2. "[Organisation/Person, e-post/postadress]"  
 
 

 

Sara Andersson 
Ordförande 

Ida Burén 
Förvaltningschef 
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Carl Morberg 
Handläggare 
033 358429 
 

 

 

Ansökan om verksamhetsbidrag för år 2022 

Boråskretsens Hemvärnsförbund har ansökt om verksamhetsbidrag för lokal-

kostnader för år 2020 och 2021. Enligt en tidigare överenskommelse utbetalas 

beviljat bidrag till Boråskretsens Hemvärnsförbund som sedan fördelar detta 

mellan hemvärnsområdena i förhållande till de lokalkostnader som dessa har 

haft. 

Verksamhetsbidraget i denna del, 37 210 kr, avser hemvärnets egna 

lokalkostnader för år 2021. Hyreskostnaden för hemvärnsgårdarna vid 

Ålgårdsvägen och f.d. Hedås skola, Fristad, betalas direkt av Kommunstyrelsen 

till Lokalförsörjningsförvaltningen, 233 268 kr, och avser år 2022.  

Av hemvärnsgårdarna som verksamhetsbidraget avser ingår inte 

hemvärnsgården i Fristad i hemvärnets krigsorganisation. Trots detta bedöms 

ett stöd till den utbildnings- och föreningsverksamhet som bedrivs, förutom 

hemvärnets personal även till hemvärnsungdomar och andra 

frivilligorganisationer, vara av sådan betydelse att ett verksamhetsbidrag även 

för dessa lokalkostnader skall utbetalas. Finns med i Kommunstyrelsens budget 

och har utbetalats i förskott. 

 

Stadsledningskansliet 

 
 
Carl Morberg 
Kommunsekreterare 
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Naturavdelning 
Josefine Muñoz 

Postadress: 
403 40 Göteborg 

 

Telefon: 
010-224 40 00 (vxl) 
 

Webb: 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

E-post: 
vastragotaland@lansstyrelsen.se 

 

 

Bildande av naturreservatet Pålsbo i Borås kommun 

 

Innehållsförteckning  
Uppgifter om naturreservatet 
Beslut om bildande m.m. 
Syftet med naturreservatet 
Skälen för Länsstyrelsens beslut 
Beslut om föreskrifter 

Ärendets handläggning 

Länsstyrelsens bedömning och motivering 

Upplysningar 

Kungörelse 

Så här överklagar du Länsstyrelsens beslut 
 

Bilagor 

Bilaga 1. Beslutskarta 

Bilaga 2. Översiktskarta 

Bilaga 3. Skötselplan 

Bilaga 4. Sakägarförteckning 

Bilaga 5. Sändlista  
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Uppgifter om naturreservatet 
 

Namn: Naturreservatet Pålsbo 

NVR ID: 2052081 

Län: Västra Götalands län 

Kommun: Borås kommun 

Ungefärlig mittpunkt: N 6402856, E 367071 SWEREF99 

Lägesbeskrivning: Ca 10 km nordväst om Borås centralort 

Fastigheter och ägare: Enligt sakägarförteckning (bilaga 4) 

Nyttjanderättsinnehavare: Enligt sakägarförteckning (bilaga 4) 

Areal (ha): 89 hektar (fördelat på skog 53 hektar, myrmark 36 
hektar) 

Förvaltare: Västkuststiftelsen 

Naturgeografisk region: S Västergötlands sprickdalsområde 
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Beslut om bildande m.m. 
Länsstyrelsen förklarar det område som avgränsats på kartan i bilaga 1 som 
naturreservat. Beslutet är fattat med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken.  

Naturreservatets gränser ska märkas ut i terrängen. 

Namnet ska vara Naturreservatet Pålsbo. 

Beslutet riktar sig till allmänheten, fastighetsägare och innehavare av särskild rätt, 
vars rättigheter att använda mark- och vattenområden berörs inom 
reservatsområdet.  

I enlighet med 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken 
m.m. fastställer Länsstyrelsen bifogad skötselplan för naturreservatets långsiktiga 
vård. 

Länsstyrelsen utser Västkuststiftelsen som förvaltare av naturreservatet. Beslutet är 
fattat med stöd av 21 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.  

Syftet med naturreservatet 
Syftet med naturreservatet är att: 

• Bevara ett stort, sammanhängande obrutet skogs- och myrkomplex vars storlek 
numera är ovanligt förekommande i regionen. 

• Bevara de höga naturvärden som finns i området som är kopplade till 
flerskiktad barrskog med dominans av tall, hög ålder, orördhet, död ved i olika 
stadier och hydrologiskt opåverkade myrar. 

• Trygga och förstärka livsbetingelserna för områdets fågelliv, framförallt tjäder, 
samt övrig värdefull flora och fauna, som är knuten till mosaikartade 
naturskogar. 

 

Syftet ska uppnås genom att: 

• Huvuddelen av skogen lämnas för fri utveckling, vilket är en förutsättning för 
att de naturvärden som återfinns i området ska bibehållas och utvecklas. 

• Viss naturvårdande skötsel utförs för att bibehålla en dominans av tall, gynna 
de äldre barrträden samt för att gynna tjäderpopulationen. 

• Myrmarkerna behålls orörda och öppna. 
• Området skyddas från all form av exploatering. 

Skälen för Länsstyrelsens beslut 
Naturreservatet Pålsbo ligger 10 km nordväst om Borås centralort och i nära 
anslutning till samhället Pålsbo. De skogliga värdena är höga och har 
uppmärksammats i Borås kommuns naturvårdsprogram och har klassats som ett 
område med värdefull natur med ”höga naturvärden”. Samma klassificering har 
Länsstyrelsen gjort i våtmarksinventeringen som genomfördes på uppdrag av 
Naturvårdsverket. 
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Naturreservatet består av en blandad mosaik av myrmarker, äldre barrskog och 
hällmarker som alla innehåller rikligt med död ved. Myrmarkerna är nästan orörda 
och skogen domineras av tall och har naturskogskaraktär och fältskiktet innehåller 
gott om ris. Det finns även inslag av lövträd och många solbelysta gläntor. 
Området har speciellt höga ornitologiska värden där bland annat ovanligt många 
tjädertuppar spelar. Kombinationen av de olika miljöerna skapar ett livsutrymme 
för en rad arter och därmed mycket goda förutsättningar för att den biologiska 
mångfalden ska fortsatt utvecklas. 

Länsstyrelsen anser att områdets höga naturvärden motiverar att det skyddas mot 
bland annat avverkning genom bildande av naturreservatet. 

För att områdets värden ska bevaras och utvecklas behövs en viss skötsel. 
Skogarna ska i huvudsak lämnas till fri utveckling med utrymme för 
naturvårdsintriktad skötsel som gynnar tjäder och tillåter en fortsatt dominans av 
tall. Myrmarkerna ska bibehållas öppna. 
 
Med hänsyn till områdets höga värden och naturreservatets syften kommer ett 
produktionsinriktat skogsbruk att avsevärt försvåras. Därför bedömer Länsstyrelsen 
att reservatsbildningen är det bästa alternativet för att långsiktigt säkerställa och 
förstärka områdets höga värden.  

Beslut om föreskrifter 
Länsstyrelsen beslutar att följande föreskrifter ska gälla i naturreservatet. Beslutet 
är fattat med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken. 

A. Föreskrifter om inskränkningar i rätten att använda mark- och 
vattenområden (7 kap. 5 § miljöbalken) 

Inom naturreservatet är det förbjudet att göra följande: 

Det är förbjudet att inom naturreservatet: 

1. Uppföra byggnad eller anläggning. 

2. Anlägga väg. 

3. Anlägga stängsel eller hägnad. 

4. Anordna upplag, utföra fyllning eller tippning. 

5. Borra, spränga, gräva, schakta eller bedriva täkt av något slag, ej heller 
husbehovstäkt. 

6. Dika, dikesrensa, dämma eller utföra annan åtgärd som påverkar områdets 
hydrologiska förhållanden. 

7. Ta bort, flytta eller upparbeta dött träd, buskar eller vindfälle. Gäller inte 
träd som fallit eller riskerar att falla över drivningsvägen. Trädet ska om 
möjligt lämnas som död ved inne i reservatet. 

8. Använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel. 
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9. Bedriva jakt på skogshöns. 

10. Framföra motordrivet fordon annat än på befintlig drivningsväg eller i 
samband med uttransport av fällt vilt med s.k. älgdragare, fyrhjuling eller 
motsvarande.  

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att göra följande: 

11. Uppföra jakttorn. 

12. Bekämpa invasiva främmande arter med metoder som är förbjudna enligt 
föreskrifterna A7 och A8. 

13. Anlägga luft- eller markledning. 

Föreskrifter enligt A ovan gäller inte i följande fall: 

• När förvaltaren, eller den förvaltaren utser, utför de åtgärder som behövs 
för att tillgodose syftet med naturreservatet och som framgår under B. 

• Utan hinder av föreskrift A7 får befintlig drivningsväg, markerad på kartan 
i bilaga 1, röjas fri från igenväxningsvegetation och eventuella vindfällen 
över får vägen kapas och läggas vid sidan av vägen. 

 

B. Föreskrifter om skyldighet att tåla visst intrång (7 kap 6 § miljöbalken) 

Detta avser hela naturreservatet där inget annat anges. 

Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt ska tåla att följande åtgärder 
genomförs för att tillgodose syftet med naturreservatet: 

1. Naturreservatet märks ut i terrängen  

2. Parkeringsplats anläggs och underhålls samt informationstavla sätts upp 
enligt karta i bilaga 3b. 

3. Gallring, röjning, ringbarkning och bränning eller liknande åtgärder. 

4. Undersökningar av djur- och växtarter samt av mark- och 
vattenförhållanden. 

5. Bekämpning av invasiva främmande arter. 

6. Åtgärder för att motverka angrepp av åttatandad granbarkborre om 
angreppet riskerar att hota syftet med naturreservatet. Tillåtna metoder är 
utplacering av fällor och fångstvirke, fällning och barkning av angripna 
träd, rotkapning och/eller barkning av vindfällen. Fällda träd ska i första 
hand lämnas på plats men får flyttas eller transporteras ut om natur- eller 
friluftsvärden påtagligt hotas. Eventuellt fångstvirke ska föras ut ur 
reservatet. 
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C. Ordningsföreskrifter om rätten att färdas och vistas inom 
naturreservatet samt om ordningen i övrigt inom naturreservatet (7 kap. 
30 § miljöbalken) 

Inom naturreservatet är det förbjudet att göra följande: 

1. Gräva upp växter eller insamla vedsvamp, lav eller mossa. Förbudet gäller 
inte plockning av blommor, bär och matsvamp för eget privat behov. 

2. Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och i kullfallna 
träd och buskar. 

3. Utplantera växt- eller djurart. 

Föreskrifter enligt C ovan gäller inte i följande fall: 

• När förvaltaren, eller den förvaltaren utser, utför de åtgärder som behövs 
för att tillgodose syftet med naturreservatet och som framgår under B. 

• När Länsstyrelsen, eller den Länsstyrelsen utser, genomför 
naturinventeringar vilka även kan innebära insamling av arter i 
vetenskapligt syfte om förbud mot insamling av växt- och eller djurart. 

Ärendets handläggning  
I slutet av år 2017 inkom en anmälan om avverkning till Skogsstyrelsen på 
fastighet Pålsbo 1:2. Naturskyddsföreningen Borås och Västergötlands 
Ornitologiska förening kom in med en skrivelse till Länsstyrelsen om förslag till 
formellt skydd av området Ålkistermossarna, Tångemosse, Loftmossen och Pålsbo 
1:2. I skrivelsen framgick de höga naturvärden och speciellt ornitologiska värden 
som finns i området. Länsstyrelsen bedömde att delar av området kan skyddas som 
naturreservat. 

Länsstyrelsen påbörjade sedan reservatsbildningsarbetet under våren år 2018 
genom att informera berörda markägare om planerna. Dialog om gränser, 
föreskrifter och skötselplan har förts efter hand med berörda markägare och 
sakkunniga ornitologer. Markåtkomsten är klar för hela området genom att 
överenskommelser har nåtts med samtliga markägare. 

Berörda mark- och sakägare, förelagts enligt 24 § förordningen om områdesskydd 
enligt miljöbalken m.m. att yttra sig över förslag till beslut med föreskrifter och 
skötselplan. 

Förslaget till naturreservat har remitterats till Borås kommun, SGU, Trafikverket 
och Skogsstyrelsen. Naturskyddsföreningen i Borås och Västergötlands 
Ornitologiska förening (VgOF) har fått förslaget för kännedom och eventuellt 
yttrande. 

Inkomna synpunkter och Länsstyrelsens svar  

Västergötlands Ornitologiska Förening har framfört att de finner att den upprättade 
skötselplanen säkrar naturvärdena som området hyser. De vill däremot understryka 
vikten av att större sammanhängande områden bevaras som även inkluderar Tånge 
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mosse och de omgivande markerna. Detta för att det behövs stora områden för att 
skydda rödlistade arter eller tätt placerade områden som erbjuder en fristad från 
mänsklig markanvändning och exploatering. Av denna anledning hade de helst sett 
att området vidgades. 

Länsstyrelsens svar: I dagsläget har Länsstyrelsen inte möjlighet att utöka det 
skyddade området. 

Göteborgs ornitologiska förening skriver att de är mycket positiva till 
Länsstyrelsens förslag till bildande av naturreservatet Pålsbo. De har inget att 
tillföra utan samtycker med Länsstyrelsen. 
 
Hans-Olof Nyman (Nortorp 1:26, Pålsbo S:7), föreslår ett tillägg i skötselplanen 
med syfte att minimera risken för spridning av skadeinsekter från reservatet till 
kringliggande skog. Det bör i skötselplanen stå att ringbarkning av barrträd endast 
får ske under perioder då skadeinsekter har påvisat låga populationer i närliggande 
område. Dessutom bör det läggas till skötselplanen att barrträd som skadas av 
exempelvis stormfällning eller snöbrott skall oskadliggöras för insektsangrepp, 
särskilt vid större pågående insektsangrepp/höga populationer av skadeinsekter i 
närliggande område.  
 
Länsstyrelsen svar: Skötselplanen har förtydligats gällande ringbarkning och 
skadeinsekter. En dialog med Hans-Olof Nyman har förts för att formulera stycket 
i skötselplanen. 
 
SGU avstår från att yttra sig. 
 
Skogsstyrelsen ställer sig positiva till reservatsbildandet och har inga övriga 
synpunkter. 
 
Idrottsföreningen SOK 68 har framfört att de önskar fortsatt möjlighet att dra 
skidspår med snöskoter genom reservatet. De önskar även kunna ha möjligheten att 
slyröja de 3-4m breda gator som behövs för skidspåren. Därför önskar de att 
föreskriften A10 ändras. 
 
Länsstyrelsens svar: Föreskriften A10 gäller endast markägare och sakägare. 
Idrottsföreningen SOK 68 har getts möjligheten att komma in med en karta över 
vart de vill ha skidspåren, men dessvärre utan resultat. Länsstyrelsen föreslår att 
skidspåren läggs där det inte finns sly så att naturreservatets syften säkras. 
 
Trafikverket har kommit in med en skrivelse om att naturreservatet Pålsbo ligger 
inom utredningsområdet för projektet ”Ny stambana Göteborg-Borås”. Då det i 
dagsläget är oklart var inom utredningsområdet förslag på korridorer kommer att 
hamna önskas en fortsatt diskussion.  

Länsstyrelsens svar: Länsstyrelsen och Trafikverket har haft omfattande 
diskussioner och funnit en lösning för bildandet av naturreservatet Pålsbo. 
Utredningsområdet för den nya stambanan har dragits om och därmed är 
naturreservatet Pålsbo inte berörd av arbetet. 

Sandhults Kraftstation: Jenny Spånglund med Sandhults kraftstation har kommit in 
med ett yttrande där hon skriver att inrättandet av ett naturreservat vid Pålsbosjön 
skulle kunna förhindra deras möjlighet att reglera vattnet. I nu gällande vattendom 
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daterad 1941-08-15 står att Pålsbosjön får dämmas upp till +9,10 meter och under 
denna höjd får avrinningen regleras. Vidare skriver Jenny Spånglund att de 
bedömer att de som innehavare av vattendomen och nedströms vattenkraftverk är 
berörda av det föreslagna naturreservatet i Pålsbo då gränsen för naturreservatet 
enligt kartan i förslaget går ända intill Pålsbosjön.  Hon skriver att de bör ges 
möjlighet att underhålla fördämningen och den enda farbara väg som finns till 
Pålsbosjön går inom det markerade området för det föreslagna naturreservatet. Det 
behöver förtydligas, med hänsyn till nu gällande vattendom, vad som menas med 
att myrmarkernas hydrologi ska vara ostörd och att skogen ska låtas utvecklas fritt 
efter naturligt förekommande processer. Vi bedömer att som minst bör en 
inmätning av nuvarande vattennivå i Pålsbosjön med årstidsvariation göras och 
markeras på karta för att kunna avgöra var naturreservatets gräns ska läggas för att 
inte inskränka på nu gällande vattendom. Det bör i skötselplanen framgå att 
vattendom för Pålsbosjön finns med reglering av vattennivån, vad detta innebär för 
hydrologin i naturreservatet samt hur möjlighet till underhåll av regleringsdämme 
ska ges. 
 
Länsstyrelsens svar: Länsstyrelsen har skrivit in i skötselplanen att Sandhults 
kraftstation har rätt att fortsatt bedriva sin verksamhet och underhålla 
fördämningen genom att exempelvis använda drivningsvägen som är markerad på 
kartan i bilaga 1. Pålsbosjön ligger relativt långt ifrån myrmarkerna och vi bedömer 
att myrmarkerna inte kommer att påverkas av en fördämning av sjön, eller i mycket 
liten omfattning.  Vad som menas med att ”myrmarkens hydrologi ska vara ostörd 
och att skogen ska låtas utvecklas fritt.” är att vi inte vill ha någon specifik skötsel 
för området mer än enstaka åtgärder. Att göra inmätningar årstidsvis har vi 
dessvärre inte resurser till för närvarande men naturreservatet kommer att mätas in 
och markeras efter det har beslutats. 
 
Borås stad har följande synpunkter:  
1. Borås Stad önskar att markägarnas delaktighet i bildandet av naturreservatet 
tydliggörs och att markägarnas åsikter om hur det framtida reservatets skötsel och 
tillgänglighet tillgodoses.  
 
Länsstyrelsens svar: Det har förts en dialog med markägarna under 
reservatsbildningsprocessen. Både innan föreläggandet och då föreläggandet 
skickades ut. Markägarna har fått tillfälle att yttra sig angående bl.a. reservatets 
skötsel och tillgänglighet. Förvaltningen av reservatet ska ske i samverkan med 
berörda markägare, vilket står skrivet på sida 12 i detta beslut (se stycket 
Upplysningar). 
 
2. Området är relativt orört och tyst, vilket gör att det finns särskilda kvalitéer. Att 
det är tyst miljö bör därför finnas med i värdebeskrivningen.  
 
Länsstyrelsens svar: Området klassas dessvärre inte som ett tyst område då bland 
annat buller hörs från omgivande verksamhet. 
 
3. Under föreskrifterna (A10) gällande motorfordon bör man lägga till ytterligare 
exempel att tillåta anläggning av skidspår. Under snörika vintrar används området 
för skidåkning och lokal förening anlägger då spår som går inom reservatets 
gränser. Det bör vara tillåtet att för friluftslivets skull få bygga fågeltorn, 
vindskydd, spånga och markera led. Dessa anläggningar borde vara möjligt att 
genomföra i någon del av de 89 hektaren utan att äventyra syftet med reservatet. Vi 
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föreslår även att man skriver in i beslutet så att det är tillåtet för de som jagar att 
bygga jakttorn för att få en säkrare jakt.  
 
Länsstyrelsens svar: Föreskriften A10 gäller endast markägare och sakägare. Det 
finns en störningskänslig fågelfauna inom reservatet och därför vill vi lämna 
området så orört som möjligt. Vi har skrivit in i A-föreskrifterna att det är 
tillståndspliktigt att uppföra jakttorn. 
 
4. Läget anges som 10 km nordväst om Borås kommun. Vårt förslag är att istället 
skriva 10 km nordväst om Borås centralort eller 4 km sydväst om Sandhult i Borås 
kommun.  
 
Länsstyrelsens svar: Detta har åtgärdats. 
 
5. Om ambitionsnivån är att öppna våtmarkerna mer än de är idag bör det 
förtydligas. Med nuvarande formulering ”bibehållas” är målet att våtmarkernas 
igenväxning inte ska fortsätta utan aktivt förhindras.  
 
Länsstyrelsens svar: Ambitionsnivån är inte att öppna upp våtmarkerna mer, utan 
ambitionen är att hålla dem öppna med en krontäckning på högst 30%. Vi vill 
aktivt förhindra våtmarkernas igenväxning, detta har förtydligats (se 
skötselplanen). 
 
6. Vi önskar en skrivelse om att invasiva arter som identifierats bör avlägsnas och 
tas om hand på lämpligt sätt.  
 
Länsstyrelsens svar: Detta har åtgärdats, se B-föreskrifterna. 
 
7. Vi rekommenderar att lägga till en skrivelse om att skogen stormfälls i stor 
utsträckning får stormfällena forslas bort. Detta för att inte gynna skadeinsekters 
spridning. Även ett tillägg om att vid ett skadeinsektsangrepp eller sjukdom som 
ger en omfattande skogsdöd får angripna träd tas bort.  
 
Länsstyrelsens svar: I samverkan med en av markägarna har skrivelse om 
skadeinsekter och åtgärder lagts till. I övrigt vill vi gärna att döda träd får ligga 
kvar i så stor utsträckning som möjligt. 
 
8. Det kan vara lämpligt med någon form av kontrollprogram, så som inventering 
av fågel samt information om tidigare markanvändning, som torvtäkt eller 
kulturhistoriska spår.  
 
Länsstyrelsens svar: Återkommande inventeringar av fågel har skrivits in i 
skötselplanen (se sid. 11 tabell 1.). Detta är en tänkbar åtgärd som kommer att 
utföras vid behov då det finns resurser. Angående information om tidigare 
markanvändning finns den information som Länsstyrelsen har att tillgå i 
skötselplanen under stycket 2.3 Mark- och vattenanvändning – då och nu. 
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Länsstyrelsens bedömning och motivering 

Beskrivning av naturreservatet 

Naturreservatet består av en mycket gammal barrskog med inslag av lövträd, 
buskar, ris och rikligt med både stående och liggande död ved. Skogen har karaktär 
av naturskog och det finns många solbelysta gläntor och hällmarker. Genom hela 
reservatet finns en mosaik av myrmarker som skapar variationsrika livsmiljöer för 
en mångfald av arter. Dessa områden är nästintill orörda och särskilt viktiga för 
fågelfaunan. De fungerar som lekplatser för ovanligt många spelande tjädrar i 
regionen. De höga naturvärdena speglas även i förekomsten av signalarter som 
förstärker områdets värden ytterligare. Orördheten tillsammans med den stora 
variationen av livsmiljöer ger området en mycket påtaglig vildmarksprägel och är 
mycket tilltalande. 

En mer utförlig beskrivning av området lämnas i skötselplanen. 

Motivering av beslutet 

Ett obrutet skogs- och myrkomplex av denna storlek är ovanligt i regionen, vilket 
gör området vid Pålsbo värdefullt. Skogen har hög ålder, rikligt med död ved, 
naturlig föryngring och ett rikt fältskikt av bland annat ris. Naturreservatet Pålsbo 
har myrmarker som är näst intill orörda. Denna kombination gör området 
intressant. Det finns en rik fågelfauna och en betydelsefull spellokal för tjäder 
ligger troligen inom reservatets gränser, med minst 10 spelande tuppar. Genom att 
skydda området som naturreservat säkerställs en långsiktig ändamålsenlig skötsel. 
Hot i form av bland annat avverkning är ytterligare en anledning till att området 
bör skyddas som reservat.  

Konsekvensutredning 

I enlighet med vad som sägs i 4 och 5 §§ förordningen (2007:1244) om 
konsekvensutredning vid regelgivning, bedömer Länsstyrelsen att de föreslagna 
ordningsföreskrifterna enligt 7 kap. 30 § MB innebär så begränsade 
kostnadsmässiga och andra konsekvenser att det saknas skäl för 
konsekvensutredning av regelgivning. 

Beslutets förenlighet med riksintressen, planer och 
områdesbestämmelser. 

Inga riksintressen, planer eller bestämmelser står i konflikt med 
reservatsbildningen.  

Enligt Borås kommuns översiktsplan är området markerat som skogsmark.  

Delar av naturreservatet Pålsbo är upptaget i Borås kommuns rapport om 
skyddsvärd natur. Området är klassat som ett område med höga naturvärden och 
har fått klass 3 i deras inventering. En skala med 4 klasser där klass 1 har högsta 
naturvärdena. 

Pålsbosjön som ligger i anslutning till Naturreservatet Pålsbo omfattas av 
strandskydd. 
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Myrmarkerna inom reservatet har naturvärdesklass 2, högt naturvärde, enligt 
våtmarksinventering. En skala med 4 klasser där klass 1 har högsta naturvärdena. 

Hela reservatet utgörs av tjäderhabitat enligt Skogsstyrelsen. 

Miljömål 

Naturreservatet utgör ett led i arbetet med att uppnå de av riksdagen antagna 
miljömålen myllrande våtmarker, levande skogar och ett rikt växt- och djurliv. 

Intresseprövning 

Med hänsyn till områdets värden och naturreservatets syften kommer pågående 
markanvändning att avsevärt försvåras. Länsstyrelsen bedömer att områdets värden 
bäst ges ett långsiktigt skydd genom bildande av naturreservat. Föreskrifterna är 
anpassade till naturreservatets syften och värden. De är främst avsedda att begränsa 
skador på mark samt växt- och djurliv. Vid en avvägning mellan enskilda och 
allmänna intressen i enlighet med 7 kap. 25 § miljöbalken finner Länsstyrelsen att 
föreskrifterna inte går längre än vad som krävs för att syftet med skyddet ska 
tillgodoses. 

Hushållningsbestämmelser 

Naturreservatsbildningen är förenlig med hushållningsbestämmelserna för mark- 
och vattenområden enligt 3 och 4 kap. miljöbalken och med den för området 
gällande översiktsplanen.  

Upplysningar 

Dispens från föreskrifterna 

Om det finns särskilda skäl får Länsstyrelsen medge dispens från föreskrifterna för 
naturreservatet. Dispens får dock inte lämnas för åtgärder som strider mot syftet 
med naturreservatet. Om det finns synnerliga skäl får Länsstyrelsen helt eller delvis 
upphäva beslutet om naturreservatet (7 kap. 7, 26 §§ miljöbalken). 

Skogsvårdslagen 

Genom beslutet om naturreservat följer att skogsvårdslagens bestämmelser upphör 
att gälla, i hela naturreservatet (se 4 § Skogsvårdslagen, SFS 1979:429).  

Därmed har markägaren inte längre något ansvar enligt 29 § skogsvårdslagen för 
att bekämpa eller förebygga insektshärjning i skog. 

Annan lagstiftning gäller som vanligt 

Vid sidan av föreskrifterna för naturreservatet gäller annan lagstiftning som 
vanligt, t.ex. följande: 

• Miljöbalkens bestämmelser om strandskydd, vattenverksamhet och 
artskydd  
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• Fridlysningsbestämmelser i artskyddsförordningen  

• Koppelregler i Lagen om tillsyn av hundar och katter 

• Terrängkörningslagen och terrängkörningsförordningen  

• Jaktlagstiftningen  

• Lagen om skydd mot olyckor t.ex. generella eldningsförbud och 
efterbevakningsansvar vid brand. 

Reservatets gränser 

Reservatets gränser sammanfaller delvis med befintliga fastighetsgränser, se 
bilaga 1. Även efter justeringar av sådana fastighetsgränser i kartan, t.ex. efter 
fastighetsbestämning eller inmätning av gräns, ska reservatsgränsen anses följa 
fastighetsgräns i berörd del. 

 

Förvaltare och förvaltningsuppgifter 

• Förvaltare är Västkuststiftelsen. Förvaltningen ska ske i samverkan med 
berörda markägare. 

• Naturreservatets gränser märks ut i terrängen genom förvaltarens försorg 
enligt anvisningar av Naturvårdsverket. 

• Förvaltningen bedrivs enligt den skötselplan som fastställts av 
Länsstyrelsen. Skötselplanen ska ligga till grund för naturreservatets 
skötsel och ska vid behov revideras. 

Kungörelse  
Beslutet ska kungöras i länets författningssamling och i Borås tidning och i 
Göteborgs-Posten.  

Föreskrifterna enligt 7 kap. 30 § miljöbalken träder i kraft den dag som framgår av 
kungörelsen i Länsstyrelsens författningssamling och gäller omedelbart även om de 
överklagas. 

I detta ärende har t.f. länsöverdirektör Magnus Peterson beslutat. 
Naturvårdshandläggare Josefine Muñoz har varit föredragande. I handläggningen 
har också medverkat avdelningschef Sven Swedberg, enhetschef Johan Jannert, 
antikvarie Eivind Claesson, planhandläggare Olof Franzén, vattenvårdshandläggare 
Ronja Dahy och länsjurist Anders Hjalmarsson. 

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 

Magnus Peterson  

  Josefine Muñoz  
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Så här överklagar du Länsstyrelsens beslut 
Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos regeringen. Överklagandet ska dock skickas 
eller lämnas till Länsstyrelsen. Länsstyrelsens e-postadress är  
vastragotaland@lansstyrelsen.se. Skickar du med vanlig post är adressen  
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 403 40 Göteborg. 

Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar Länsstyrelsen överklagandet och 
handlingarna till regeringen. 

Överklagandet ska ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du fick 
del av beslutet. Är du osäker på när tiden går ut kan du kontakta Länsstyrelsen. 

Överklagandet ska vara skriftligt. I skrivelsen ska du ange 

• ditt namn, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress, 

• vilket beslut du överklagar, till exempel genom att ange beslutsdatum och 
ärendets diarienummer, samt 

• hur du anser att Länsstyrelsens beslut ska ändras och varför det ska ändras. 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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Naturavdelningen 
Josefine Muñoz 

josefine.munoz@lansstyrelsen.se 

  

 

Postadress: 
403 40 Göteborg 

 

Telefon: 
010-224 40 00 (vxl) 
 

Webb: 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

E-post: 
vastragotaland@lansstyrelsen.se 

 

 

Skötselplan för naturreservatet Pålsbo i Borås kommun  
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BILAGOR 
Bilaga 3a:  Tabell 1 Arter 

Tabell 2 Naturtyper  

Bilaga 3b:  Skötselområdeskarta inklusive fornlämningar och 
friluftsanordningar 

Bilaga 3c:  Naturtypskarta 

Skötselplanen är uppdelad i två delar, A och B. Den första delen är en beskrivande 
del. Där anges bland annat naturreservatets syften och vilka natur- och 
bevarandevärden som finns i naturreservatet. Den andra delen av skötselplanen 
beskriver naturreservatets bevarandemål och hur naturreservatet ska skötas. 
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DEL A – Naturreservat Pålsbo 

Skötselplanen beskriver vad som ska göras i naturreservatet, när och hur ofta det 
ska göras. Den fastställer också vad som är viktigast att göra om 
reservatsförvaltaren, d v s den som är ansvarig för naturreservatets skötsel, behöver 
prioritera. Förutom reservatsförvaltaren vänder sig skötselplanen till markägaren 
och andra intressenter.  

1. Sammanfattning   

1.1. Syfte 

Syftet med naturreservatet är att: 

• Bevara ett stort, sammanhängande skogs- och myrkomplex vars storlek 
numera är ovanligt förekommande i regionen. 

• Bevara de höga naturvärden som finns i området som är kopplade till 
flerskiktad barrskog med en dominans av tall, hög ålder, orördhet, död ved 
i olika stadier och hydrologiskt opåverkade myrar. 

• Trygga och förstärka livsbetingelserna för områdets fågelliv, framförallt 
tjäder, samt övrig värdefull flora och fauna, som är knuten till 
mosaikartade naturskogar. 

Syftet ska tryggas genom att: 

• Huvuddelen av skogen lämnas för fri utveckling, vilket är en förutsättning 
för att de naturvärden som återfinns i området ska bibehållas och utvecklas. 

• Viss naturvårdande skötsel utförs för att bibehålla en dominans av tall, 
gynna de äldre barrträden samt för att gynna tjäderpopulationen. 

• Myrmarkerna behålls orörda och öppna. 

• Området skyddas från all form av exploatering.  

Naturreservatets syften styr vilka föreskrifter (regler) som gäller i naturreservatet 
och ifall skötsel behövs för att syftena med naturreservatet ska kunna uppfyllas.   

1.2. Fakta om området och dess skötsel 

Området lämnas till fri utveckling med utrymme för viss naturvårdande skötsel. 
Detta resulterar i naturligt bildande av död ved och solbelysta luckor samt en 
varierad åldersstruktur bland träden i skogen. För att bevara en dominans av tall tas 
unggran bort vid behov. Vissa mindre dungar av unggran sparas dock för att 
fungera som gömställen för tjädern. Myrmarkerna ska bibehållas öppna och orörda. 
Om behov uppstår ska igenväxning åtgärdas. En parkeringsplats anordnas och en 
informationstavla sätts upp i samband med reservatets bildande.  
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2. Beskrivning av området 

2.1. Uppgifter 

Namn:  Naturreservatet Pålsbo 

Beslutsdatum: 2022-04-19 

Areal: 89 ha, varav 36 ha myrmark 

Län: Västra Götalands län 

Kommun: Borås kommun 

Förvaltare: Västkuststiftelsen 

NVR id: 2052081 

2.2. Allmän beskrivning av området 

Naturreservatet Pålsbo ligger ca 10 km nordväst om Borås centralort i ett landskap 
med sjöar, myrmarker, skog och mindre samhällen. I söder gränsar reservatet till 
Pålsbosjön och i öster till samhället Pålsbo. I övrigt omges reservatet av skog och 
jordbruksmark. Naturreservatet Pålsbo är 89 hektar stort. Reservatet består av en 
flerskiktad äldre barrskog med inslag av lövträd, buskar, ris och det finns både 
stående och liggande död ved. Skogen har karaktär av naturskog och domineras av 
tall. Genomgående i hela reservatet är myrmarkerna som ger mycket goda 
förutsättningar för höga flora- och faunavärden. Dessa områden är nästintill orörda 
och speciellt viktiga för fågelfaunan. Naturreservatet är relativt plant men det finns 
höjder och dalgångar som ger en variation i topografi. Det finns även öppna 
hällmarker och solbelysta gläntor som fläckvis ger en annan karaktär till skogen. 
Den stora variationen av miljöer är tilltalande och skapar goda förutsättningar för 
en rad livsmiljöer.  

2.3. Mark- och vattenanvändning – då och nu 

Det finns strukturer som tyder på att delar av området historiskt använts för 
skogsbete, vilket har givit en luckig skog med flerskiktad struktur, mycket bärris 
och relativt god variation i trädarter. Det finns även tecken som visar att 
torvbrytning har förekommit på vissa delar av myrmarkerna. 

2.4. Bevarandevärden 

Bevarandevärden i naturreservatet Pålsbo är framförallt knutna till skogen, 
myrmarkerna och de ornitologiska värdena. Dessa nästintill orörda områden är de 
främsta motiven till reservatsbildningen och ger goda förutsättningar för en rik 
biologisk mångfald även på sikt. 
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2.4.1. Biologiska bevarandevärden 
Området finns upptaget som Skyddsvärd natur i Naturvårdsprogram Borås 
kommun från år 2000 och har klassats som klass 3 - höga naturvärden. 
Myrmarkerna inom reservatet har naturvärdesklass 2, högt naturvärde, enligt 
Naturvårdsverkets våtmarksinventering. 

Det är mycket ovanligt med ett obrutet skogs- och myrkomplex av denna storlek i 
regionen vilket gör området väldigt värdefullt. Skogens ålder är varierande men det 
finns framförallt mycket äldre tall men även en hel del äldre gran i hela reservatet. 
Större delen av området har en trädmedelålder på 130–140 år där vissa är ännu 
äldre. Bottenskiktet är rikt och det finns mycket ris som ex. blåbär och lingon. Det 
finns även många solbelysta gläntor och hällmarker som ger ytterligare variation i 
naturreservatet. Andra delar har mer utpräglad naturskogskaraktär. De höga 
biologiska bevarandevärdena speglas även i förekomsten av signalarter såsom 
rödgul trumpetsvamp i bottenskiktet. På äldre gran i området växer rikligt med 
gammelgranslav. På grovbarkiga äldre granar hittar man även spår av 
granbarksgnagaren. Granbarksgnagaren förstärker ytterligare skogens värde. Det 
finns rikligt med död ved, både stående och liggande, både i skogen och på 
myrarna. Myrmarkerna bidrar till ytterligare artrikedom inom både flora och fauna 
och är till stor del opåverkade. Där växer det exempelvis vitmossor, klockljung och 
bär i form av hjortron och tranbär. Det finns även buskar som exempelvis pors och 
enstaka döende och döda träd såsom björk och tall.  

Fågelfaunan är rik och det finns en rad med fågelarter i reservatet men framför allt 
finns det mycket tjäder i området. Minst 10 spelande tuppar har skådats inom 
reservatets gränser. Tjädern ställer stora krav på sin omgivning och därför utgör 
tjäderns livsmiljö även en livsmiljö för många andra fågelarter. Drygt 20 andra 
fågelarter trivs där tjädern finns och i Pålsbo är speciellt skogsmespopulationen 
stor och troligen finns även duvhök i området. Tjädern kräver stora arealer orörd 
skog av naturskogskvalitet, med ett rikt bottenskikt av bland annat bär. Speciellt 
viktigt för tjädern är myrmarker och dess kantområden där inte bara tupparna 
spelar, utan även hönorna söker föda med sina kycklingar. Att det finns så mycket 
tjäder i området är ett tydligt bevis på att naturreservatet hyser höga naturvärden.  

2.4.2. Geovetenskapliga bevarandevärden 
Naturreservatet Pålsbo tillhör den naturgeografiska regionen 21b S Västergötlands 
sprickdalsområde. Några specifika geovetenskapliga bevarandevärden har inte 
uppmärksammats inom ramen för naturreservatsbildningen. 

2.4.3. Kulturhistoriska bevarandevärden 
Inom reservatets gränser finns det två fyndplatser av två stockbåtar med 
paddelåror. Båda har hittats vid strandkanten till Pålsbosjön och förvaras idag på 
Borås museum.  

2.4.4. Friluftslivsvärden 
Naturreservatet Pålsbo ligger några kilometer från närmaste busshållplats. Det är 
ett fint område för bland annat fågelskådning och svampplockning. Endast 
parkeringsplats och informationstavla kommer att anläggas som 
friluftsanordningar. Dessa kommer att ligga utanför reservatets gränser i nära 
anslutning till nordöstra gränsen, se karta i bilaga 3b.  
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2.5. Övrig bebyggelse och anläggningar 

En drivningsväg går igenom reservatets gränser i sydöst, se kartan i bilaga 1. 
Denna har markägarna har rätt att sköta och nyttja.  

Det finns en mindre byggnad vid Pålsbosjöns nordöstra udde. Reservatsförvaltaren 
ansvarar inte för byggnaden. 

Sandhults kraftstation är innehavare av en vattendom för Pålsbosjön. Dämmet 
ligger utanför reservatets gränser. De har rätt att fortsatt bedriva sin verksamhet 
och underhålla fördämningen genom att exempelvis använda drivningsvägen som 
är markerad på kartan i bilaga 1.  
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DEL B – SKÖTSEL AV NATURRESERVATET PÅLSBO  

Skötsel och bevarandemål 

2.6. Indelning av skötselområden 

Indelning av skötselområden utgår från skötselbehovet. Naturreservatet utgörs av 
ett skötselområde. Skötselområdet innehåller flera naturtyper se tabell 2 i bilaga 3a.  

Naturtypernas avgränsningar framgår av kartan i bilaga 3c. 

2.7. Bevarandemål 

Bevarandemålen preciserar syftena för skötselområdet och ger en beskrivning av 
hur det ska se ut när gynnsamt tillstånd råder. De ger också förutsättningarna för 
den uppföljning som planeras.  

2.8. Allmänt om skötseln 

Vissa mindre naturvårdande skötselåtgärder kommer att utföras för att bibehålla 
den struktur som finns i skogen idag med en dominans av tall, solbelysta gläntor 
och öppna myrmarker. I övrigt lämnas området till fri utveckling.  

2.9. Konsekvenser av klimatförändringar 

Klimatförändringar kan påverka områdets värden och skötsel negativt genom: 

- Ömtålig mark pga. tjälfria vintrar 

- Ökat viltbete av trädföryngring pga. snöbrist 

- Ökad mängd svamp- och insektsknutna trädsjukdomar 

- Igenväxning av myrmarkerna pga. uttorkning  

- Fler främmande arter och invasiva arter som kan konkurrera ut den skyddsvärda 
floran och faunan. 

2.10. Skötselområden med mål och åtgärder 

2.10.1. Skötselområde 1 Hela naturreservatet  

Skötselområde  Areal (ha) 

1  89 

Summa  89 
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Naturtyp 

Barrblandskog 

Myrmark 

 
Beskrivning: 

Skötselområdet består av hela naturreservatet och utgörs av tall- och granskog med 
inslag av lövträd, samt myrmarker med tillhörande randskogar. Området har gott 
om död ved, solbelysta gläntor och hällmarker. 
 
Bevarandemål: 

Det övergripande målet är att låta skogen utvecklas fritt efter naturligt 
förekommande processer. Myrmarkernas hydrologi ska vara ostörd. Hällmarkerna 
ska vara öppna och kala, fria från igenväxning och förna. Skogen ska fortsatt ha en 
varierad åldersstruktur med inslag av död ved, gamla träd och solbelysta gläntor. 
Hällmarkerna ska vara öppna och fria från ris och förna. Trädskiktet ska domineras 
av tall med inslag av lövträd och till viss del gran, speciellt äldre gran. Yngre gran 
finns i små dungar. Naturliga störningar såsom insektsangrepp, stormfällning eller 
brand kan leda till att hela eller delar av reservatet under perioder kan ha en annan 
karaktär.  

Myrmarkerna ska vara öppna (<30% täckningsgrad) förslagsvis kan träd och 
buskar få förekomma i mindre grupper. Igenväxning ska förhindras. De öppna 
ytorna ska ge goda förutsättningar för fågellivet, speciellt för tjäder. 

Engångsåtgärder:  
- 

Underhållsåtgärder: 

I skogen ska en dominans av tall bibehållas och uppslag av gran åtgärdas vid 
behov. Bränning av mindre ytor (0,1–1 ha) kan vara ett alternativ att åtgärda detta 
och ska ske efter häckningsperioden (15 februari – 15 juni). Spara mindre (<0,02 
ha) täta dungar av unggran (<10cm i diameter). Enbart yngre (<30 år) barrträd får 
ringbarkas och endast då det förekommer låga populationer av skadeinsekter som 
exempelvis granbarkborre. Vid större angrepp ska åtgärder vidtas för att förhindra 
att insektsangreppen sprider sig utanför reservatet.  

Vi behov åtgärda eventuell igenväxning av myrmarkerna och hällmarkerna. 

3. Friluftsliv 
Karta med informationsskylt och parkeringsplats finns i bilaga 3b. 

Bevarandemål:  

En väl underhållen informationsskylt med beskrivning av reservatet ska finnas 
samt en väl underhållen parkeringsplats för minst två bilar. På informationsskylten 
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är ett förslag att skriva att visa särskild hänsyn till naturen och speciellt till 
fågellivet under perioden 15 februari – 15 juni.  

Engångsåtgärder: 

En parkeringsplats med plats för minst två bilar ska anläggas på den plats som är 
markerad på karta i bilaga 3b. Markägaren kan komma att flytta parkeringsplatsen i 
samråd med förvaltaren. 

En informationstavla ska sättas upp på den plats som är markerade på karta i bilaga 
3b. Tavlan ska utföras enligt svensk standard och Naturvårdsverkets anvisningar 
”Att skylta skyddad natur”. Den ska bland annat innehålla karta över reservatet 
samt beskriva dess syfte, bevarandevärden och gällande föreskrifter för 
allmänheten. En engelsk text eller en engelsk sammanfattning ska finnas. 

Underhållsåtgärder:  

Parkeringsplatsen ska underhållas vid behov av förvaltaren.  

Informationsskylten ska tillses regelbundet och underhållas vid behov av 
förvaltaren. 

4. Gränsmarkering 
Reservatets gräns ska märkas ut i fält. Gränsmarkeringar ska utföras enligt 
Naturvårdsverkets anvisningar ”Att skylta skyddad natur”. 

5. Uppföljning 

5.1. Dokumentation av skötselåtgärder 

Skötselåtgärder som utförs i reservatet bör dokumenteras av den som utför 
åtgärden. Av dokumentationen bör framgå: 

• åtgärd  
• plats (skötselområde) 
• kostnad 
• tidpunkt 
• utförare 

Åtgärder av restaureringskaraktär bör dokumenteras med foto före och efter åtgärd. 

5.2. Bevarandemål och gynnsamt tillstånd 

Länsstyrelsen ansvarar för att uppföljning av bevarandemål genomförs. 
Uppföljningen ska ske enligt de manualer för skyddade områden som har tagits 
fram av Naturvårdsverket. I en särskild uppföljningsplan kommer målindikatorer 
att anges. Dessa målindikatorer följs sedan upp. Målsättningen är att kunna se om 
de bevarandemål som satts upp i skötselplanen uppfylls och att skötseln fungerar. 
Uppföljningen kommer vara en viktig hjälp för förvaltarens planering av 
skötselarbetet. 
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5.3. Revidering av skötselplanen  

Skötselplanen gäller tills vidare och revideras när uppföljningen indikerar att det 
behövs. 

6. Planerad förvaltning  
Förvaltningen av naturreservatet Pålsbo bekostas av staten och förvaltas av 
Västkuststiftelsen. 

Parkeringsplatsen (se bilaga 3b) anläggs och förvaltas av Västkuststiftelsen. 

Tabell 1. Sammanfattning och prioritering av skötselplanens åtgärder. Prioritering 
inom intervall 1-3 där 1 är högsta prioritet att genomföra. 

Åtgärd Skötselområde När/intervall Prioritet 

Gränsmarkering - År 1 1 

Informationsskylt Utanför reservatet År 1 1 

Parkeringsplats Utanför reservatet År 1 1 

Åtgärda uppslag av gran för 
att bibehålla en talldominans 

1 Vid behov 2 

Åtgärda igenväxning av 
myrmarkerna 

1 Vid behov 2 

Uppföljning av skötselåtgärd 1 Efter åtgärd 3 

Inventering av fågel 1 Vid behov 3 

7. Referenser 
Referenser specifikt för detta naturreservat: 

Tjädern – Sammanställning. Birdlife Sverige 

Förslag reviderad vägledning för tjäder – Birdlife Sverige 

Förslag till artvis vägledning – Tjäder. Birdlife Sverige 

Våtmarksinventeringen. Naturvårdsverket 2009 

Mer träd på myrarna – igenväxning de senaste 20 åren. Rapport 2010:04 Dalarnas 
län och Gävleborgs län. 

Allmänna referenser: 

EU:s art- och habitatdirektiv (direktiv 92/43/EEG) annex 2 och 4. 

EU:s fågeldirektiv (direktiv 79/409/EEG) annex 1. 
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Gärdenfors, U. (red.). 2010. Rödlistade arter i Sverige 2010- The 2010 Red List of 
Swedish Species. ArtDatabanken, SLU, Uppsala. 

Naturvårdsverket, 2003. Att skylta skyddad natur. Naturvårdsverket, Stockholm. 

Naturvårdsverket, 2003. Kartering av skyddade områden – skogstyper i 
naturreservat och nationalparker. Rapport 5282, Naturvårdsverket, Stockholm.  

Naturvårdsverket, 2016. Tillgängliga koder för attributet ”Naturtyp” i NNK-IT 
systemet (Ärendenr: NV-08177-15). Naturvårdsverket, Stockholm. 

Nitare, J. (red.), 2010. Signalarter - indikatorer på skyddsvärd skog. Flora över 
kryptogamer. Skogsstyrelsens förlag, Jönköping. 

Påhlsson, L. (red.). 1998. Vegetationstyper i Norden. TemaNord 1998:510, 
Nordiska Ministerrådet, Köpenhamn. 
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Bilaga 3a  

Tabell 1 Arter 

Förekomst av  

• signalarter (S), arter som används för att lokalisera och urskilja skogar med 
höga naturvärden (Skogsstyrelsen, Nitare 2010) 

• arter (EU) som är listade i EUs fågeldirektiv (direktiv 79/409/EEG) annex 
1och art- och habitatdirektiv (direktiv 92/43/EEG) annex 2 och 4. 

• Källa/uppgiftslämnare. Helena Bager (HB), Skogsstyrelsen (SKS), 
Västergötlands Ornitologiska förening (VgOF) 

Art Kategori Skötselområde  Inventerings- 

datum 

Källa/ 
Uppgiftslämnare 
 

Lavar     

Gammelgranslav S 1 2019 HB 

Svampar      

Rödgul 
trumpetsvamp 

S 1 2019 HB 

Fåglar     

Tjäder 
 

1 2016 SKS, VgOF 

Göktyta 
 

1 2016 VgOF 

Större hackspett 
 

1 2019 VgOF 

Svartmes 
 

1 2016 VgOF 

Talltita  1 2016 VgOF 

Tofsmes  1 2016 VgOF 

Trädkrypare  1 2016 VgOF 

Skalbaggar 
    

Granbarksgnagare S 1 2019 HB 
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Tabell 2 Naturtyper 

Markslag och naturtyper. Målarealerna är de som förväntas efter eventuella 
restaurerings- och skötselåtgärder. 

1 Kartering av skyddade områden (KNAS), (Naturvårdsverket 2003) 
2 Våtmarksinventeringen (Naturvårdsverket 2009) 

 

Markslag och Naturtyp Areal år 2019 (ha) Målareal (ha) 

Barrskog: 
  

Barrblandskog1 53 53 

Våtmark2: 

Myrmark 

 

36 

 

36 
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IA) P-plats

I-) Informationsskylt 

Naturreservatets gräns

Skötselområde 1

Bilaga 3b, Skötselområdeskarta
Naturreservatet Pålsbo, Borås kommun
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Naturreservatets gräns

Barrblandskog

Myrmark

Bilaga 3c, Naturtypskarta
Naturreservatet Pålsbo, Borås kommun



Bilaga 5. Sändlista beslut 

Markägare/sakägare 
Beslutet skickas till samtliga markägare och sakägare, se bilaga 4 sakägarförteckning. 
 
Myndigheter/organisationer/föreningar 
Borås kommun 
Skogsstyrelsen 
Distrikt Göteborg 
SGU 
Trafikverket 
Statens Geotekniska Institut 
Göteborgs Ornitologiska Förening 
Västkuststiftelsen 
LRF Västra Götaland 
Naturskyddsföreningen i Borås 
Naturskyddsföreningen regionkansli Väst 
Christer Nyström (förhandlare) 
Friluftsfrämjandet 
Västsvenska Entomologklubben 
Göteborgs Svampklubb 
Sandhults Kraftstation 
 
Fastigheter som gränsar till naturreservatet 

  
  

 


















