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Datum 
2022-04-19 

 

Instans 
Kulturnämnden 

 
 
Kulturnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i 
Sandareds bibliotek, tisdagen den 19 april kl 17.00  
 
Sammanträdet inleds med förvaltningsinformation mellan klockan 17.00-18.15 
följt av nämndsammanträde som startar klockan 18.15 med allmänhetens 
frågestund.  
  
Kulturnämndens sammanträde är öppet för allmänheten. 
 
 
Sara Andersson 
Kulturnämndens Ordförande 

 
 
Ida Burén 
Förvaltningschef 

 

Mitt-S-Samverkan har gruppmöte den 11 april i Portugallien, Kulturhuset 

Moderaterna och Kristdemokraterna har gruppmöte den 12 april i Lill-Knut, 
Klusterhuset. 

 

Förhinder anmäls alltid till Linnea Dahlin, 033 357676 eller via e-post: 
linnea.dahlin@boras.se 

mailto:linnea.dahlin@boras.se
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Ärende 
1. Upprop och val av protokollsjusterare  

  

2. Godkännande av föredragningslista  
  

3. Informationsärenden 
 

4. Information och visning av Sandareds bibliotek 
  

5. Intern kontrollplan och riskanalys 2023 – Workshop 
Handläggare: Catharina Sparre 
Dnr 2022-00044 1.2.3.2 1 

6. Allmänhetens frågestund 
 

7. Delegationsordning 2022 
Handläggare: Ida Burén 
Dnr 2022-00011 1.2.3.1 1 

8. Budgetuppföljning till och med mars 2022 
Handläggare: Markus Liljedahl 
Dnr 2022-00043 1.2.4.1 1 

9. Revisionsrapport - Centralt tillkommande kostnader  
Handläggare: Cecilia Strömberg 
Dnr 2022-00018 1.2.3.3 1 

10. Muntlig dragning om samverkan med Västra Götalandsregionen 
 

11. Redovisning 2021 av de långsiktiga uppdragen till Västra 
Götalandsregionen, Konstmuseet 
Handläggare: Eva Eriksdotter 
Dnr 2022-00033 3.1.1.0 1 

12. Redovisning 2021 av de långsiktiga uppdragen till Västra 
Götalandsregionen, Stadsteatern 
Handläggare: Marie Nyman 
Dnr 2022-00046 3.1.1.0 1 

13. Redovisning 2021 av de långsiktiga uppdragen till Västra 
Götalandsregionen, Textilmuseet 
Handläggare: Ulrika Kullenberg 
Dnr 2022-00047 3.1.1.0 1 

14. Förstudie: scen för populärmusik 2021 
Handläggare: Emma Gerdien 
Dnr 2018-00137 3.6.1.0 1 
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15. Detaljplan för Viskafors, Viskarhult 2:68 m.fl., Åsahagsvägen, Borås Stad 
Handläggare: Johannes Daun 
Dnr 2022-00049 3.1.1.2 1 

16. Uppföljning Program för nationella minoriteter 2022 
Handläggare: Olof Berge Kleber 
Dnr 2022-00034 1.1.3.1 1 

17. Remiss Program för mänskliga rättigheter på lokal nivå 
Handläggare: Ida Burén 
Dnr 2022-00017 1.2.2.0 1 

18. Redovisning av delegationsbeslut 2022 
Handläggare: Linnea Dahlin 
Dnr 2021-00166 1.1.3.0 1 

19. Redovisning av anmälningsärenden 2022 
Handläggare: Linnea Dahlin 
Dnr 2021-00167 2.1.2.1 1 

20. Inkomna och avgivna skrivelser 2022 
Handläggare: Linnea Dahlin 
Dnr 2021-00168 2.1.2.1 1 



Riskanalys - Intern kontroll - 2022 (Kulturnämnden) 
 

 
1) Riskanalys – risker i Kulturnämnden 

• Vilka risker finns i den egna verksamheten? Beskriv kort risken 
• Vilka risker finns utifrån uppdrag, mål och reglemente? 
• Vilka risker finns kopplat till uppdraget som förtroendevald? 
• Vilka risker finns från ex. medborgar-, barn- eller mänskliga rättigheters- perspektiv?  

 
 
 
2) Bedöm konsekvens och sannolikhet 

• Bedöms 1-4 som sedan multipliceras 
• Alla risker över 9 ska till kontrollplanen 

 
 
3) Hur kontrolleras risken? 

• Vilken metod används, hur ofta, och av 
vem?  

• Kontrollmetod, kontrollfrekvens och 
kontrollansvarig 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1) Riskanalys                       2) bedömkonsekvens och sannolikhet (Intern kontrollplan) 
Risker över 9 tas med till Intern kontrollplan              Hur kontrolleras risken? Kontrollmoment, metod och frekvens 
 

Verksam
het / 
Process 

Riskbild Beskrivning Konsek
vens 

Sannoli
khet 

Summa
Till plan 
Ja/Nej 

 Kontrollmoment 
(VAD ska 
kontrolleras?) 

Kontrollmetod 
(HUR ska det 
kontrolleras?) 

Kontrollfrekvens 
(NÄR ska det 
kontrolleras?) 

Ans-
varig 

 
 
 
 
 
 

          

 
 
 
 
 

          

           

           

           

 



Riskanalys - Intern kontroll
Inför 2022

Presenter Notes
Presentationsanteckningar
Här är en neutral sida som kan användas som förstasida i presentationen. All text vänsterställs. 



Riskanalys och intern kontrollplan
Riskanalysen genomförs årligen. 
Risker identifieras och värderas utifrån:
• verksamhets-, medborgar- och ett politiskt/demokratiskt 

perspektiv

Processen är utformad för att kunna uppnå följande mål:
• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om 

verksamheten
• Efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.



Intern kontroll
Steg 1: Riskanalys
• Identifiera verksamhetens olika riskbilder
• Göra en riskbedömning

– Risker värderas utifrån sannolikhet och konsekvens
– Risker över 9 ska ingå i intern kontrollplan

Steg 2: Intern kontrollplan
• Lägg till kontrollmoment
• Ange kontrollmetod, kontrollfrekvens och kontrollansvarig

– Vilken metod används, hur ofta, och av vem? beskrivs noggrant

Steg 3: Uppföljning intern kontroll och åtgärder



Riskmatris – grunden för internkontroll

• Accepterad risk

• Håll under uppsikt

• Åtgärd krävs
– ex. rutin, kontroll

• Direkt åtgärd
– Agera nu



Identifiera risker
• Risk att ……… (händelse) 
• Inträffar på grund av …… (orsak)
• Vilket kan leda till …… (konsekvens) (sannolikhet)



Beskriv kontrollmoment
Hur kontrolleras risken?
• Kontrollmetod, kontrollfrekvens och kontrollansvarig

– Vilken metod används, hur ofta, och av vem? 



Arbeta med att ta fram riskerna!
• 1) Vilka risker finns i den egna verksamheten?

– Beskriv kort risken

• 2) Bedöm konsekvens och sannolikhet
– Bedöms 1-4 som sedan multipliceras
– Alla risker över 9 ska till kontrollplanen

• 3) Hur kontrolleras risken?
– Vilken metod används, hur ofta, och av vem? 
– Kontrollmetod, kontrollfrekvens och kontrollansvarig



 

 

Kulturnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kulturkontoret, P A Halls 
Terrass 2 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
kultur@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Ida Burén 
Handläggare 
033 357596 
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Datum 
2022-04-19 

Instans 
Kulturnämnden 
Dnr KUN 2022-00011 1.2.3.1 
 

  

 

Delegationsordning 2022 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden godkänner delegationsordning 2022 med gjorda justeringar, 
ändringar och tillägg.           

Ärendet i sin helhet 
Delegering innebär att nämnden ger någon i uppdrag att fatta beslut på 
nämndens vägnar i vissa ärenden. Syftet med delegering är att avlasta nämnden 
och möjliggöra en effektivare kommunal förvaltning då beslutsvägarna blir 
kortare och handläggningen snabbare. Kulturnämnden ges då mer utrymme till 
övergripande frågor. 

Ändringar och justeringar har gjorts utifrån perspektivet att komma åt beslut av 
rutinartad karaktär som nämnden normalt inte har anledning att följa. Enligt 
kommunallagen behöver inte samtliga delegationsbeslut anmälas till nämnden.  

Justeringar av beloppskaraktär har även gjorts så att delegationsordningen 
förenklar förvaltningens verkställighet anpassat till nya beloppsgränser för 
upphandling, sponsring och hanteringen av stödgivningen av projekt- och 
evenemangsbidrag.  

Vissa beslut är borttagna eller justerade då de inte längre är aktuella för 
delegation. Tillägg har gjorts när det gäller delegation att göra framställan till 
Lokalförsörjningsförvaltningen gällandes lokalbehov och 
hyresgästanpassningar.  

Alla ändringar är markerade med gul färg. Alla borttagna beslut är dessutom 
överstreckade             

Beslutsunderlag 
1. Ny delegationsordning 2022 
2. Delegationsordning 2021 – antagen av Kulturnämnden 2021-08- 23                                

Samverkan 
FSG 2022-04-06 

Beslutet expedieras till 
1. Kulturförvaltningen 
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Sara Andersson 
Ordförande 

Ida Burén  
Förvaltningschef 
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Kulturnämnden  

Delegationsordning 2022 

Delegationer till förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
Fastställt av:  Kulturnämnden, datum: 2022 xxxx.   
För ev. uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Förvaltningschef  
Dokumentet gäller för: Kulturnämnden och revideras årligen 
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Förklaringar delegation 
Ansvarsområde  
Kulturnämndens ansvarsområden framgår av reglementet.  
 
Syftet med delegation  
Delegering innebär att nämnden ger någon i uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar i vissa 
ärenden. Syftet med delegering är att avlasta nämnden och möjliggöra en effektivare kommunal 
förvaltning då beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare. Kulturnämnden ges då mer 
utrymme till övergripande frågor. 
 
Verkställighet hör till respektive befattnings arbetsuppgifter och tas inte upp i en delegationsordning. 
Exempel på verkställighet är att genomföra förhandlingar, bevilja personal ledighet, besluta om lön, 
fakturera, lämna ut allmän offentlig handling.  
 
Delegater  
En nämnd får uppdra att fatta beslut på nämndens vägnar till  

• Nämndens presidium  
• Ett utskott (avdelning) av nämnden, t.ex. ett arbetsutskott  
• En enskild ledamot eller ersättare, t.ex. ordförande.  
• En anställd hos kommunen.  

Delegatens beslut ses som nämndens beslut och kan överklagas genom laglighetsprövning eller 
förvaltningsbesvär. Nämnden får inte ändra delegatens beslut i efterhand men kan återkalla 
delegeringsuppdraget.  
 
Vidaredelegation  
Nämndens delegation är lägsta beslutsnivå och får inte delegeras vidare. Om förvaltningschefen vill 
förbehålla sig rätten att besluta i ett visst ärende eller i en viss typ av ärenden, ska den som tilldelats 
beslutanderätten underrättas om det i förväg. Förvaltningschef som delegerat beslutanderätten i ett 
ärende får inte ändra ett redan fattat beslut.  

 
Ärenden som inte får delegeras  
I följande slag av ärenden kan beslutanderätten inte delegeras:  

• Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet   
• Framställningar eller yttrande till Kommunfullmäktige, liksom yttranden med anledning av 

att beslut av nämnden i dess helhet eller av Kommunfullmäktige har överklagats   

• Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda om de är av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt, t.ex. när riktlinjer frångås  

• Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.   
 
Anmälan av delegationsbeslut  
Enligt kommunallagen behöver inte samtliga delegationsbeslut anmälas till nämnden. Det gäller 
beslut av rutinartad karaktär som nämnden normalt inte har anledning att följa. 
 
Beslut som fattas med delegation ska anmälas till förvaltningschef, som anmäler till nämnden. 
Genom anmälan får nämnden information om och kan följa hur uppdraget utförs i nämndens ställe. 
Nämnden avgör i vilken utsträckning och i vilken form delegationsbesluten ska anmälas till 
nämnden.   
 
Överklagande av ett delegationsbeslut ska ske inom tre veckor från det datum det justerade 
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protokollet publicerades. Vid förvaltningsbesvär är också överklagningstiden tre veckor, men räknas 
från den dag när den som beslutet rör fått ta del av beslutet.  
 
Verkställighetsbeslut omfattas inte av anmälningsskyldigheten. Yttranden omfattas inte heller av 
anmälningsskyldigheten om det inte anges annat i gällande lagstiftning.  
 
Brådskande ärenden  
Ordföranden, eller annan nämndledamot som nämnden utsett, kan besluta på nämndens vägnar i 
brådskande ärenden. Beslutet ska då anmälas vid nämndens nästa sammanträde.  
 
Nämndens återkallande  
Nämnden kan när som helst återkalla en delegation genom ett generellt eller ett särskilt ärende. 
Nämnden kan också föregripa ett beslut i ett ärende genom att själv ta över ärendet och besluta. 
Däremot kan nämnden inte ändra ett beslut som redan är fattat av en delegat.   
 
Beslut eller ren verkställighet 
Kommunallagen skiljer mellan beslut och ren verkställighet, men gränsen går inte att dra med 
exakthet. Vid beslut finns det utrymme för alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra 
självständiga överväganden och bedömningar.  
Vid ren verkställighet finns inte något större utrymme för självständiga bedömningar och 
beslutsalternativ. Exempel: avgiftsdebitering enligt en fastställd taxa, befogenheter inom ramen för 
löpande arbetsuppgifter.  
 
Övriga förklaringar  
 
Facklig samverkan och MBL  
Beslutsfattaren ansvarar i förekommande fall för samverkan med de fackliga organisationerna enligt 
Borås Stads samverkansavtal. 
 
Kostnadsansvar  
Beslutsfattaren ska säkerställa att nödvändiga anslag finns för de kostnader som beslutet kan 
innebära, att täckning finns i budget samt att beakta anvisningarna för medelsanvändning.  
  
Personalärenden  
Beslutsfattaren i et personalärende ansvarar för att beslutet överensstämmer med författningar, 
föreskrifter i avtal samt övriga riktlinjer på det personaladministrativa området.  
Vid anställning av personal i arbetsledande ställning, eller med arbetsuppgifter av särskild betydelse, 
ska beslutsfattaren samråda med närmaste högre chef före beslut.  
Vid lönesättning av personal fattar högre chef beslutet, förvaltningschef, verksamhetschef, 
enhetschef, medarbetare. 
 
Upphandlingsärenden  
Den som fattar beslutar om inköp, eller träffar avtal om arbeten eller tjänster, ansvarar också för att 
upphandlingen sker enligt Borås Stads regler för upphandling, Beslutsfattarens ska välja den 
upphandlingsform som är lämplig med hänsyn till affärsmässighet och behov av samordning. 
Beslutsärenden ska behandlas i ett sammanhang, dvs. ärendet får inte delas upp i syfte att kringgå 
befogenhetsbestämmelser.  
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  Område Delegat/ 
beslutsfattare 

Anvisningar  Anmäls 
KUN 

 1. Ärendehantering      
1.1 Underteckna skrivelser och 

handlingar 
Ordförande,  
1:e vice ordförande 
2:e vice ordförande 

Kontrasignering 
Förvaltningschef 

Anmäls ej 

1.2 Avge yttrande vid 
bygglovsförfrågningar 

Verksamhetschef 
Handläggare 

 Anmäls 

1.3 Besluta i ärenden som är så 
brådskande att nämndens 
avgörande inte kan avvaktas 

Ordförande,  
1:e vice ordförande (som 
ersättare) 

 Anmäls 
 

1.4  Avslag på begäran om 
utlämnande av allmän handling 
till enskild eller annan 
myndighet i övrigt 

Förvaltningschef   Anmäls 

     
 2. Avtal, hyror, lokaler och 

bidrag 
   

 Avtal    
2.1 Teckna avtal för tjänster, 

material och varor 
Förvaltningschef (15) 
Verksamhetschef (15) 
Enhetschef (5) 

Upp till 15 basbelopp.  
Inom eget ansvars-
område och enligt 
upphandlingsregler 

Anmäls ej 

2.2 Teckna av avtal för 
arrangemang, utställningar, 
föreställningar och 
programverksamhet 

Verksamhetschef 
Enhetschef 
Handläggare 

Avtal upprättas, ska 
rymmas inom budget 

Anmäls ej 

2.3 Teckna avtal för viss 
kulturverksamhet, ex. Stim, 
notkopiering 

Förvaltningschef 
Verksamhetschef 

 Anmäls ej 
 

2.4 Teckna avtal om sponsring eller 
liknande upp till 5 basbelopp  

Förvaltningschef 
Verksamhetschef (5) 

Över 5 basbelopp 
anmäls till presidiet 

Anmäls ej 

2.5 Träffa överenskommelse med 
organisationer och föreningar 

Förvaltningschef 
Verksamhetschef 

Överenskommelse 
upprättas 

Anmäls ej 

 Hyror    
2.6 Hyra av lokaler under högst 2 år Förvaltningschef   Anmäls ej 
2.7 Uthyrning av verksamhetens 

lokaler (hyrestid på högst 2 år) 
Verksamhetschef Enligt KuN fastställda 

riktlinjer och taxor. 
Hyrestid över 2 år 
KuN Presidium 

Anmäls 
 

2.8 Uppsägning av hyres- eller 
arrendeavtal 

Förvaltningschef 
Verksamhetschef 

 Anmäls 

2.9 Framställan till LFF gällande 
olika typer av lokalbehov och 
anpassningar i fastigheter 

Förvaltningschef 
 

Enligt 
lokalbehovsplanen 

Anmäls 

2.10  Besluta om bidrag till 
Kulturskolans elever 

Verksamhetschef  Anmäls ej 

 Bidrag    
2.10 Besluta om bidrag för: 

• En snabb slant (upp till 7 
tkr) 

• Projekt-/arrangemangs-
bidrag (upp till 50 tkr) 

Verksamhetschef 
Handläggare 

Enligt KuN 
bidragsregler och 
bedömningsgrunder 

Anmäls ej 
Redovisas 
en gång per 
år. 
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 3. Personal    
 Anställning/entledigande    
3.1 Annonsering av ledig tjänst Förvaltningschef 

Verksamhetschef 
Enhetschef 

I samråd med HR 
funktion, för alla 
anställningar gäller 
Personalpolitiskt 
program 

Anmäls ej 

3.2 Tillsvidareanställning/entlediga
nde av förvaltningschef 

Kommunstyrelse  Protokoll 
 
 

3.3 Tillsvidareanställning/entlediga
nde av verksamhetschef 
Tillsvidareanställning/entlediga
nde  av enhetschef 
Övrig personal (inkl. 
timanställda och vikariat) 

Förvaltningschef  
 
Verksamhetschef  
 
Verksamhetschef 
Enhetschef 

Efter samråd med 
presidiet 

Anmäls ej 
 
Anmäls ej  
 
Anmäls ej 
 

3.4 Löneinplacering Verksamhetschef (FC) 
Enhetschef (VC) 
Övrig personal (VC/EC) 

I samråd med HR 
funktion, sen med 
SKA Personal- och 
förhandling 

Anmäls ej 

3.5 Tillämpa samverkansavtal, 
förhandla samt tillämpa MBL 

Förvaltningschef 
Verksamhetschef 
Enhetschef 

I samråd med HR 
funktion 

Anmäls ej 

3.6 Rehabilitering och 
arbetsmiljöfrågor 

Verksamhetschef 
Enhetschef 

I samråd med HR 
funktion 

Anmäls ej 

 Åtgärder    
3.7 Uppsägning pga. arbetsbrist 

eller personliga skäl 
Förvaltningschef 
 

I samråd med HR 
funktion, enlig LAS 

Anmäls ej 

3.8 Beslut om disciplinåtgärd eller 
omplacering  
(samtliga personalkategorier) 

Förvaltningschef 
Verksamhetschef 
Enhetschef 

I samråd med HR 
funktion, enligt LAS 

Anmäls ej 

3.9 Semester, avbrytande av 
semester  
 
 

Ordförande, vice 
ordförande (FC) 
Förvaltningschef (VC) 
Verksamhetschef (EC, 
personal)  
Enhetschef (personal) 

I samråd med HR 
funktion 

Anmäls ej 

3.10 Tjänstledighet, avbrytande av 
tjänstledighet 
 
 
 
 
 
Tjänstledighet vid fackligt 
uppdrag 

Ordförande, vice 
ordförande (FC) 
Förvaltningschef (VC) 
Verksamhetschef (EC, 
personal)  
Enhetschef (personal) 
 
Förvaltningschef  
Verksamhetschef 

I samråd med HR 
funktion 
 
 
 
 
 
I samråd med HR 
funktion 

Anmäls ej 
 
 
 
 
 
 
Anmäls ej 

3.11 Beordra övertid, mertid, 
förskjuten arbetstid 
 
 
 
 

Ordförande, vice 
ordförande (FC) 
Förvaltningschef (VC) 
Verksamhetschef (EC, 
personal)  
Enhetschef (personal) 

 
 

Anmäls ej 
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 Övrigt    
3.12 Beslut om att delta på kurser, 

konferenser eller studiedagar 
 
 
 

Ordförande, vice 
ordförande (FC) 
Förvaltningschef (VC) 
Verksamhetschef (EC, 
personal)  
Enhetschef (personal) 

 Anmäls ej 
 

3.13 Tjänsteresor utanför Norden Ordförande, vice 
ordförande (FC) 
Förvaltningschef (övrig 
personal) 

 
 
I samråd med VC/EC 

Anmäls 

3.14 Användande av egen bil i 
tjänsten 

Ordförande, vice 
ordförande (FC) 
Förvaltningschef (VC) 
Verksamhetschef (EC, 
personal)  
Enhetschef (personal) 

Riktlinjer för resor ska 
följas 

Anmäls ej 

3.15 Beslut att förbjuda bisyssla Förvaltningschef 
Verksamhetschef 

Alla bisysslor ska 
anmälas till närmsta 
chef 

Anmäls ej 

3.16 Gratifikation till anställda Förvaltningschef  Anmäls ej 
     
 4. Ekonomi    
 Inköp    
4.1 Inköp till kulturförvaltningens 

verksamheter 
Förvaltningschef 
Verksamhetschef 
Enhetschef 

Inom ramen för 
budget. Ramavtal. 

Anmäls ej 
 
 

4.2 Inköp av konstverk och föremål 
till Borås konstmuseum och 
Textilmuseets samlingar 

Verksamhetschef Inom ramen för 
anvisade anslag 

Anmäls 
Redovisas 
en gång per 
år 

 Upphandling/avyttring    
4.3 Tilldelningsbeslut och beslut 

om avbrytande av upphandling 
upp till ett tröskelvärde 

Förvaltningschef 
 

Belopp om ett 
tröskelvärde 

Anmäls 

4.4 Tilldelningsbeslut och beslut 
om avbrytande av upphandling 
upp till ett halvt tröskelvärde 

Verksamhetschef 
 

Belopp om ett halvt 
tröskelvärde 

Anmäls 

4.5 Beslut om försäljning av varor 
och tjänster, utrangerat material 
och inventarier 

Förvaltningschef 
Verksamhetschef 
Enhetschef 

 Anmäls ej 
 

     
 5. Verksamhet    
5.1 Öppettider i 

Kulturförvaltningen 
Verksamhetschef Förändringar längre än 

7 dagar anmäls  
Anmäls 
 

5.2 Deposition eller mottagande av 
konstverk eller föremål till 
Borås konstmuseum, 
Textilmuseet och Borås 
Museum Borås Stadsteater 

Verksamhetschef Enligt Spectrum 
(museernas standard), 
eller reglemente. 
 

Anmäls 
Redovisas 
en gång per 
år. 

5.3 Utlån av konstverk eller föremål 
från Borås konstmuseum, 
Textilmuseet och Borås 

Verksamhetschef 
 

Avtal upprättas och 
tillförs en förteckning. 
 

Anmäls 
Redovisas 
en gång per 
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Museum Borås Stadsteater år. 
5.4 Arrangemang, program, 

utställningar och föreläsningar 
inom Kulturförvaltningen 

Verksamhetschef 
Enhetschef 
Handläggare 

 Anmäls ej 

5.5 Försäljning av 
teaterföreställningar 

Verksamhetschef  Anmäls ej 

5.6 Anordna läger och lärares 
tillfälliga kursverksamhet 
(Kulturskolan) 

Verksamhetschef 
Enhetschef 

 Anmäls ej 

5.7 Justering av priser vid tillfälliga 
arrangemang och rabatter 

Verksamhetschef 
 

 Anmäls ej 

     
 
 
Förkortningar: 
KuN Kulturnämnden 
SKA Stadsledningskansliet 
FC Förvaltningschef 
VC Verksamhetschef 
EC Enhetschef 
LAS Lagen om anställningsskydd 
Basbelopp Ett prisbasbelopp är 48 300 kr för 2022 
Tröskelvärde Beloppsgränser som avgör vilka regler en upphandling ska följa 
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Budgetuppföljning 2022 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden godkänner budgetuppföljningen till och med mars 2022.     

Ärendet i sin helhet 
Kulturförvaltningen har erhållit en nämndbidragsökning på 1 050 tkr i 
Nämndbudgeten för lönesatsningar på Biblioteken och Kulturskolan. 
Årets nämndbidrag med denna ökning blir 196 700 tkr. 
 
Prognosavvikelsen är + 1 670 tkr för helåret. 
 
Avvikelser 
Stöd till övrig kulturverksamhet 
-280 tkr på grund av större årsbidrag till kulturföreningar än budget, enligt 
beslut i Kulturnämnden i januari 2022. Bufferten används för att täcka denna 
avvikelse. 
 
Buffert 
+1 950 tkr är avsatta för oförutsedda händelser. 
 

Beslutsunderlag 
1. Budgetuppföljning till och med mars 2022 
 
 

 

Sara Andersson 
Ordförande 

Ida Burén 
Förvaltningschef 

 



 
10-dagars 2022-03  
Kulturnämnden 

Ekonomisk redovisning 
  2021 2022     

 
Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Nämndbudget Periodiserad 
nettobudget 

Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Avvikelse Prognos
avvikelse 

Kulturnämnden 179 1 405 351 300 51  

Kulturadministration 2 436 9 760 2 440 2 045 395  

Biblioteksverksamhet 9 541 55 171 13 793 9 174 4 619  

Museiverksamhet 4 452 23 432 5 858 3 660 2 198  

Konst och utställningsverksamhet 2 710 10 974 2 743 2 423 320  

Teaterverksamhet 3 450 27 360 6 840 4 615 2 225  

Publika möten 7 876 8 534 2 134 1 609 525  

Stöd till studieorganisationerna 0 3 500 3 125 3 190 -65  

Stöd till övrig kulturverksamhet 0 4 459 3 574 3 254 320 -280 

Kulturskolan 8 349 39 823 9 956 6 679 3 277  

Skolbibliotek 2 229 10 332 2 583 2 232 351  

Buffert  1 950 488 0 488 1 950 

Verksamhetens nettokostnader 41 222 196 700 53 885 39 181 14 704 1 670 

Kommunbidrag 52 175 196 700 53 885 53 885   

Resultat jfr med kommunbidrag 10 953 0 0 14 704  1 670 

Godkänt ianspråktagande av ack. resultat       

Godkända "öronmärkta" projekt       

Resultat jfr med tillgängliga medel 10 953   14 704  1 670 

Verksamhetsmått 
Biblioteksverksamhet 

Verksamhetsmått Budget 2022 Årsutfall Mar 
2022 Utfall Mar 2021 Utfall Feb 2022 Utfall Mar 2022 

Antal medialån biblioteken i Borås 900 000 207 748 70 885 67 187 70 492 

Antal besökare biblioteken i Borås 650 000 120 156 24 138 38 888 46 538 

Museiverksamhet och kulturminnesvård 

Verksamhetsmått Budget 2022 Årsutfall Mar 
2022 Utfall Mar 2021 Utfall Feb 2022 Utfall Mar 2022 

Antal besökare Borås museum 25 000 650 129 140 165 

Antal besökare Textilmuseet 55 000 15 731 4 158 5 355 6 391 

Konst och utställningsverksamhet 

Verksamhetsmått Budget 2022 Årsutfall Mar 
2022 Utfall Mar 2021 Utfall Feb 2022 Utfall Mar 2022 

Antal besökare Konstmuseet 25 000 8 825 523 3 035 3 691 

Antal besökare på visningar 
Skulpturbiennalen 

2 000 0 0 0 0 

Antal besökare på visningar No Limit 
streetartfestival 

300 0 0 0 0 

Teaterverksamhet 

Verksamhetsmått Budget 2022 Årsutfall Mar 
2022 Utfall Mar 2021 Utfall Feb 2022 Utfall Mar 2022 

Antal besökare Stadsteatern 15 000 2 379 0 638 649 

Kulturskola 

Verksamhetsmått Budget 2022 Årsutfall Mar 
2022 Utfall Mar 2021 Utfall Feb 2022 Utfall Mar 2022 

Antal elever Kulturskolan 2 100  2 080 1 989 1 992 



 
10-dagars 2022-03  
Kulturnämnden 
Filmverksamhet 

Verksamhetsmått Budget 2022 Årsutfall Mar 
2022 Utfall Mar 2021 Utfall Feb 2022 Utfall Mar 2022 

Antal besökare Röda Kvarn 11 500 2 105 189 870 912 

Kulturhuset 

Verksamhetsmått Budget 2022 Årsutfall Mar 
2022 Utfall Mar 2021 Utfall Feb 2022 Utfall Mar 2022 

Antal besökare Kulturhuset 330 000 59 827 7 967 20 179 21 562 

Kommentarer 
Prognos för helåret  
Kulturförvaltningen har erhållit en nämndbidragsökning på 1 050 tkr i Nämndbudgeten för lönesatsningar på Biblioteken 
och Kulturskolan. 
Årets nämndbidrag med denna ökning blir 196 700 tkr. 
 
Prognosavvikelsen är + 1 670 tkr för helåret. 
 
Avvikelser 
Stöd till övrig kulturverksamhet 
-280 tkr på grund av större årsbidrag till kulturföreningar än budget, enligt beslut i Kulturnämnden i januari 2022. Bufferten 
används för att täcka denna avvikelse. 
 
Buffert 
+1 950 tkr är avsatta för oförutsedda händelser. 



 

 

Kulturnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kulturkontoret, P A Halls 
Terrass 2 

Hemsida 
boras.se 
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kultur@boras.se 
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033-35 70 00 vxl 

 

 

Cecilia Strömberg 
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033 357303 
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Revisionsrapport - Centralt tillkommande kostnader  

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden har tagit del av Stadsrevisionens rapport om ”Centralt 
tillkommande kostnader i Borås Stad”. Kulturnämnden framhåller vikten av att 
det finns riktlinjer för att klargöra beslutsgångarna, och förtydliga 
förutsättningarna att hantera kostnader för tjänster och resurser som anses vara 
centrala/kommunövergripande.  

Ärendet i sin helhet 
Bakgrund 
Stadsrevisionen har granskat centralt tillkommande kostnader i Borås Stad. 
Syftet med granskningen är att kartlägga vilka interna gemensamma kostnader 
som debiteras till nämnderna och granska om hanteringen är ändamålsenlig, 
effektiv och i enlighet med Kommunallagen och Kommunfullmäktiges 
reglementen. 
 
Granskningen visar att de centralt tillkommande kostnaderna totalt sett uppgår 
till betydande belopp och avser en bred flora poster årligen. Principerna för 
fördelning skiljer sig åt och betalande nämnder saknar i stor utsträckning 
inflytande över kostnadernas storlek och utveckling. Hanteringen medför 
administrativt merarbete och det saknas formella beslut när det gäller merparten 
av kostnaderna. 
 
Kommunstyrelsen och berörda nämnder behöver säkerställa att hanteringen av 
de centralt tillkommande kostnaderna sker i enlighet med Kommunfullmäktiges 
reglementen. Kommunstyrelsen behöver därutöver genomföra en 
genomgripande analys av de centralt tillkommande kostnaderna, överväga 
alternativa finansieringsmodeller och se över hur hanteringen kan effektiviseras 
och följas upp. Kommunstyrelsen behöver även säkerställa en tillräcklig uppsikt 
inom området och genomföra en översyn av nämndernas reglementen. I det 
missiv som skickats ut till alla nämnder ska Kommunstyrelsen och berörda 
nämnder lämna svar med planerade åtgärder. 
 
Kulturnämndens slutsatser 
Kulturnämnden har inga kostnader som debiteras andra förvaltningar och som 
faller inom ramen för de områden som granskats. Fokus i denna granskning har 
varit kostnader för tjänster som av debiterande part betraktas som 
kommungemensam/central utifrån beslut i enskild nämnd eller i någon 
styrgrupp. Exempel på kostnader som i denna granskning betraktas som central 
och fördelas till alla nämnder är kostnader för arbetsplatstjänster, 
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försäkringspremier, bemanningsenhet, löneservice, kemikaliehanteringssystem, 
förvaltningsabonnemang, upphandling, tjänstekort, kommunikationstjänster, ny 
förvaltningsorganisation för IT samt andra centralt placerade tjänster så som 
hälsostrateg och dataskyddsombud etc. Därav riktar sig återkopplingen med 
svar om planerade åtgärder till de nämnder som fördelar kostnader till andra 
nämnder. 
 
Kulturförvaltningen redovisar att de centralt fördelade kostnaderna har ökat 
över åren. Detta sker ofta genom beslut som fattas i olika 
förvaltningsövergripande styrgrupper. Precis som nämns i rapporten upplever 
förvaltningen att man i flera fall, inte har någon möjlighet att påverka kostnaden 
eller dess innehåll inför ett införande eller expansion. Kostnaden fördelas 
därefter utifrån fördelningsmodeller som ser olika ut, men i de flesta fall sker 
fördelningen, utifrån nyttjandegrad, vilket bör vara en utgångspunkt.  
 
Kulturförvaltningen delar rapportens uppfattning om att centralt tillkommande 
kostnaderna försvårar budgetplaneringen och att denna form av finansiering av 
kommungemensamma tjänster medför risker för ineffektivitet. Om inte denna 
koppling finns faller anpassningen i sin helhet på de betalande nämnderna och 
incitamenten för att få resurseffektiva organisationer försvinner. 
 
Andra faktorer som påverkar budgetplaneringen är att det är svårt att få en 
samlad bild över de kostnader som betraktas som ”centrala” och fördelas ut. 
Kommande debiteringar informeras på olika sätt och ibland inte alls. Detta som 
en konsekvens av att fördelningsmodellerna ser olika ut. 
 
Kulturnämnden konstaterar att central samordning av vissa tjänster och 
resurser behövs. Men i flera fall hade det, precis som nämns i rapporten, varit 
bättre att finansiera dessa kostnader på annat sätt, exempelvis genom en årlig 
budget till den part som är ansvarig för tillhandahållandet av tjänsten. Det skulle 
minimera administrationen i flera fall och förutsättningarna vid tilldelade 
anpassningskrav blir lika för alla. 
 
För att beslut om fördelning av kostnader ska fattas utifrån lagliga 
förutsättningar samt för att få beslutsgång och hantering mer transparant och 
likvärdig bör det tas fram riktlinjer som förtydligar förutsättningarna. 
 

Beslutsunderlag 
1. Revisionsrapport – Centralt tillkommande kostnader 
                        

Beslutet expedieras till 
1. SRE.diarium@boras.se 
 

Sara Andersson  
Ordförande 

Ida Burén 
Förvaltningschef 



Borås Stads Revisionskontor

Postadress  Besöksadress Webbplats E-Post Tel 

501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se/revisionskontoret revisionskontoret@boras.se  033-35 71 56 

Centralt  tillkommande kostnader i Borås Stad  
Stadsrevisionen har granskat centralt tillkommande kostnader i Borås Stad. Syftet med granskningen  
var att kartlägga vilka interna gemensamma kostnader som debiteras till nämnderna och granska om  
hanteringen är ändamålsenlig, effektiv och i enlighet med Kommunallagen och Kommunfullmäktiges 
reglementen. 

Granskningen visar att de centralt tillkommande kostnaderna totalt sett uppgår till betydande belopp och 
avser en bred flora poster årligen. Principerna för fördelning skiljer sig åt och betalande nämnder saknar i 
stor utsträckning inflytande över kostnadernas storlek och utveckling. Hanteringen medför administrativt 
merarbete och det saknas formella beslut när det gäller merparten av kostnaderna.  
Det saknas även en samlad analys över kostnadernas utformning och omfattning. Konsekvensanalyser 
genomförs inte när nya centralt tillkommande kostnader införs. Hanteringen av de centralt tillkommande 
kostnaderna bedrivs till stor del inte i enlighet med Kommunfullmäktiges beslutade reglementen. 

Förhållandena försvårar nämndernas budgetarbete, medför risker för ineffektivitet och att inte  
oväsentliga delar av kommunbidraget måste avdelas från nämndernas grunduppdrag årligen.

Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att Servicenämndens hantering av de centralt till kommande 
kostnaderna till största delen är ändamålsenlig. Grundskolenämndens hantering bedöms som delvis 
ändamålsenlig. Kommunstyrelsens och Samhällsbyggnadsnämndens hantering inom området  bedöms 
inte vara ändamålsenlig. Kommunstyrelsens uppsikt inom området bedöms därutöver som  otillräcklig. 
Stadsrevisionens bedömning är att bristerna inom området är så pass omfattande att hanteringen totalt sett 
inte kan ses som ändamålsenlig och effektiv.

Kommunstyrelsen och berörda nämnder behöver säkerställa att hanteringen av de centralt tillkommande 
kostnaderna sker i enlighet med Kommunfullmäktiges reglementen. Kommunstyrelsen behöver därutöver 
genomföra en genomgripande analys av de centralt tillkommande kostnaderna, överväga alternativa 
finansieringsmodeller och se över hur hanteringen kan effektiviseras och följas upp. Kommunstyrelsen 
behöver även säkerställa en tillräcklig uppsikt inom området och genomföra en översyn av nämndernas 
reglementen. 

Nämndernas ekonomiska förutsättningar för att genomföra sina grunduppdrag anges årligen i Borås Stads 
budget. Stadsrevisionen vill i sammanhanget påtala att de centralt tillkommande kostnaderna riskerar att 
urholka Kommunfullmäktiges budgetbeslut.

I övrigt hänvisar Stadsrevisionen till resultat och rekommendationer i bilagd rapport.

Missiv med bilagd rapport och rapportsammandrag tillställs Kommunstyrelsen och nämnderna.  
Svar från Kommunstyrelsen och nämnderna med planerade åtgärder emotses senast 2022-04-30. 

Bill Johansson    Boris Preijde 
Ordförande första revisorsgruppen  Ordförande andra revisorsgruppen

Missiv
  2022-01-24

Samtliga nämnder i Borås Stad 
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Centralt tillkommande kostnader

1 PROJEKTBESKRIVNING
1.1 Bakgrund
Inom de flesta kommuner avsätts en del av resurserna till administration till stöd för kärnverk-
samheten. Hit räknas ofta olika administrativa uppgifter för att stödja kärnverksamheten till 
exempel ifråga om ekonomi-, personal- och juridiska frågor.

Borås Stad har en del gemensamma centrala kostnader som är fördelade på alla nämnder  beroende 
på nämndens storlek. Det finns ingen möjlighet att påverka kostnaderna utan de är direkt- 
debiterade i ekonomisystemet.

1.2 Syfte och frågeställning
Granskningens syfte är att kartlägga vilka interna gemensamma kostnader som finns fördelade 
till nämnder/förvaltningar och att granska om Borås Stads hantering är ändamålsenlig, effektiv 
och sker i enlighet med kommunallagen.  

Huvudsakliga frågeställningar är:

1. Sker hantering av de centrala kostnaderna i enlighet med kommunallagen och  
fullmäktiges reglementen? 

2. Finns det några styrdokument som avser hur de centrala kostnaderna ska hanteras? 

3. Hur många centralt tillkommande kostnader finns i Borås Stad? 

4. Finns det beslut/avtal som avser centralt tillkommande kostnader?

5. Hur stora belopp avser de centralt tillkommande kostnaderna?

6. Hur fördelas de centralt tillkommande kostnaderna?

7. Vilken möjlighet har berörda nämnder att påverka kostnadsutvecklingen när det gäller 
centrala kostnader?

8. Vilken möjlighet har berörda nämnder att påverka innehållet i de centrala kostnaderna? 

9. Vilka planeringsförutsättningar har berörda nämnder i sitt budgetarbete när det gäller 
införande av nya centrala kostnader?

10. Hur sker effektivisering och utveckling av de tjänster som de centralt tillkommande 
kostnaderna avser? 

11. Genomförs någon samlad analys över de centralt tillkommande kostnaderna av 
Kommunstyrelsen? 

12. Hur bedriver Kommunstyrelsen uppsikt över de centralt tillkommande kostnaderna?

1.3 Avgränsningar 
Granskningen omfattar Borås Stads nämnder förutom Överförmyndarnämnden, Valnämnden 
och Krisledningsnämnden. Kommunala bolag omfattas inte av granskningen. 
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1.4 Revisionskriterier 
Revisionskriterier är kommunallag (2017:725) (KL). Utöver det utgör interna styrdokument, 
regelverk och beslut revisionskriterier liksom riktlinjer och rekommendationer från statliga verk/
styrelser.

1.5 Granskningsansvariga
Granskningsledare för projektet är Anna Duong vid Revisionskontoret. Projektmedarbetare är 
Anna Sandström vid Revisionskontoret.

1.6 Metoder  
Metoderna för granskningen är dokumentstudier samt intervjuer med tjänstepersoner vid berörda 
förvaltningar. Inom ramen för granskningen har även en sammanställning av kostnader som 
avser centralt tillkommande kostnader genomförts. 

2 GRANSKNINGSRESULTAT
2.1 Lagstiftning och interna styrdokument 

2.1.1 Kommunallagen (2017:725)  
Kommunstyrelsens arbetsuppgifter 
Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 1 § KL, leda och samordna förvaltningen av kommunens 
eller regionens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma 
nämnders verksamhet.1

Kommunfullmäktige får besluta att Kommunstyrelsen får fatta beslut om särskilt angivna för-
hållanden som rör andra nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen får dock inte ges rätt att fatta 
beslut som rör andra nämnders myndighetsutövning, tillämpningen av lag eller ärenden som i 
övrigt rör enskilda.2

Kommunfullmäktige får enligt 6 kap. 8 § i vissa fall ge styrelsen rätt att fatta beslut om förhållanden 
i andra nämnders verksamhet. Bestämmelserna innebär inte att Kommunstyrelsen blir överordnad 
andra nämnder eller att vissa frågor med automatik alltid ska beslutas om av Kommunstyrelsen. 
Bestämmelsen innebär endast att Kommunfullmäktige kan ge Kommunstyrelsen rätt att besluta 
i vissa särskilt angivna frågor som annars hade ankommit på en eller flera andra nämnder. Det 
kan exempelvis vara övergripande och strategiska frågor som berör flera nämnder.3

Nämndernas arbetsuppgifter 
Nämnderna beslutar enligt 6 kap. 3 § KL i frågor som rör förvaltningen och i frågor som de 
enligt lag eller annan författning ska ha hand om. Nämnderna beslutar också i frågor som 
Kommunfullmäktige har delegerat till dem.4

1 Kommunallagen 6 kap 1 §
2 Kommunallagen 6 kap 8 §
3 Kastberg, Patrik; Kommunallagen – En kommentar, 2021
4 Kommunallagen 6 kap 3 §
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Nämnderna har inom ramen för sin förvaltande verksamhet en självständig beslutanderätt. Detta 
innebär att nämnderna själva bestämmer inom förvaltningen och fattar beslut om t.ex. inköp av 
utrustning, annan materiellt och anställning av personal. I nämndernas uppgifter kan också ingå 
att bestämma formerna för hur vissa tjänster ska tillhandahållas kommunens medlemmar t.ex. 
vilka bibliotek som ska finnas, hur vatten och elektricitet ska distribueras och hur kommunens 
fritidsanläggningar ska nyttjas.5 

Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med 
de mål och riktlinjer som Kommunfullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller 
annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är 
tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.6

Nämnderna har ett ansvar för att se till att nämndernas egen verksamhet bedrivs i överens-
stämmelse med de övergripande mål som Kommunfullmäktige har ställt upp och i enlighet med 
de föreskrifter som finns för verksamheten. Hur denna kontroll ska gå till och hur nämnderna 
ska säkerställa att de får den information de behöver för att kunna genomföra sådan kontroll är 
upp till nämnderna själva att bestämma.7

Beställar- och utförarnämnder 
Enligt kommunallagen 6 kap. 2 § fjärde punkten, ska Kommunfullmäktige, om inte något annat 
anges i lag eller annan författning, bestämma nämndernas verksamhetsområde och inbördes 
förhållanden. Kommunfullmäktige får även besluta att en nämnd ska tillhandahålla tjänster åt 
en annan nämnd.8

Det är enligt samma paragraf möjligt att fördela uppgifter mellan nämnderna på sådant sätt att 
en eller flera nämnder svarar för produktionen av vissa tjänster åt andra nämnder s.k. beställar- 
utförarnämnder. I dessa fall är det möjligt, och i vissa fall lämpligt, att upprätta ett system för 
intern debitering. Organisationen måste vara utformad så att den kan möta krav på rättsenlighet 
och på likabehandling av kommunmedlemmarna.9

Enligt kommunallagen 11 kap. 7 § får Kommunfullmäktige besluta att inte anvisa några medel 
till en nämnd.10 Förfarandet att inte anvisa medel till nämnd kan bli aktuellt i bl.a. de fall då en 
kommun valt att inrätta s.k. beställar- och utförarnämnder. Utförarnämnderna kommer i dessa 
fall att finanserna sin verksamhet genom den ersättning som kommer in via beställarnämnderna.11

5 Kastberg, Patrik; Kommunallagen – En kommentar, 2021
6 Kommunallagen 6.kap 6 §
7 Kastberg, Patrik; Kommunallagen – En kommentar, 2021
8 Kommunallagen 6 kap 2 §, 4:e punkten
9  Kastberg, Patrik; Kommunallagen – En kommentar, 2021
10  Kommunallagen 11 kap 7 §
11  Kastberg, Patrik; Kommunallagen – En kommentar, 2021
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2.1.2 Borås Stads reglementen för nämnderna 
Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder 
I det gemensamma reglementet för Kommunstyrelsen och övriga nämnder framgår att 
Kommunstyrelsen och övriga nämnder, inom sina respektive verksamhetsområden, ska följa 
vad som anges i lag eller annan författning. De ska följa det fullmäktige - i reglemente, i samband 
med budget eller i annat särskilt beslut - har bestämt att Kommunstyrelsen/nämnden ska fullgöra, 
samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.

Kommunstyrelsen/nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med 
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för 
verksamheten. Nämnden skall vidta åtgärder i syfte att verksamheten inom ansvarsområdet kan 
bedrivas så rationellt som möjligt. Åtgärderna skall avse såväl inre organisation och arbetsformer 
som förhållandet till allmänhet och andra myndigheter.12

Stadsrevisionen noterar att det inte framgår någon information i det gemensamma reglementet 
som avser hantering av centralt tillkommande kostnader. 

Kommunstyrelsens reglemente 
I Kommunstyrelsens reglemente framgår det att styrelsen ska ansvarar för beslut om samordning 
mellan nämnderna och gränsdragning mellan nämndernas ansvarsområden. Styrelsen ansvarar 
för att en effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålls. Styrelsen är kommunens ledande 
politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling 
och ekonomiska ställning.13

Stadsrevisionen noterar att det inte framgår någon information i Kommunstyrelsens reglemente 
som avser hantering av centralt tillkommande kostnader. 

Servicenämndens reglemente 
I Servicenämndens reglemente framgår det att Servicenämndens huvudarbetsuppgifter är att 
utföra tjänster rörande bl.a. administrativ service till kommunens nämnder (IT, redovisning, 
personal-och löneadministration). Det framgår även att de ska utföra tjänster avseende om-och 
tillbyggnad samt underhållsarbeten av kommunens fastigheter, fastighetsservice och tillhanda-
hålla service beträffande utskriftsenheter, kopiering och dylikt.14

Stadsrevisionen noterar att det inte framgår någon övrig information i Servicenämndens 
 reglemente som avser hantering av centralt tillkommande kostnader. 

Samhällsbyggnadsnämndens reglemente 
Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet 
och har det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten enligt PBL (plan- och bygglagen). 
Nämnden fullgör också de övriga uppgifter som enligt annan lag skall fullgöras av den kommu-
nala nämnden inom plan- och byggväsendet.15

Stadsrevisionen noterar att det inte framgår någon övrig information i Samhällsbyggnadsnämndens 
reglemente som avser hantering av centralt tillkommande kostnader. 

12  Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-06-19,  

Reviderad av Kommunfullmäktige: 2020-03-19
13 Reglemente för Kommunstyrelsen, Fastställd av Kommunfullmäktige: 2020-02-20, Reviderad av Kommunfullmäktige: 2021-03-18
14 1 § Reglemente för Servicenämnden, Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-06-19. 
15 1 § Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden, Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-06-19.
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Grundskolenämndens reglemente 
Grundskolenämnden har hand om de uppgifter avseende kommunal förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola och fritidshem samt övriga uppgifter som åligger kommunen enligt skollagen 
och andra skolförfattningar. Ansvarar för Bemanningsenheten Pedagogik. Gäller från och med 
2020-01-01.16

Stadsrevisionen noterar att det inte framgår någon övrig information i Grundskolenämndens 
reglemente som avser hantering av centralt tillkommande kostnader. 

2.1.3 Borås Stads styr-och ledningssystem 
Budgetprocessen
Enligt Borås Stads styr- och ledningssystem framgår det att Kommunstyrelsen i juni månad 
fastställer de ekonomiska planeringsramar som är grunden för nämndernas förslag till budget. 
Nämnder gör förslag på budget på verksamhetsnivå, som skickas till Kommunfullmäktige för 
prövning. Förslaget är samtidigt grunden för förvaltningens utarbetande av verksamhetsplaner och 
detaljbudgetar. Kommunstyrelsen bereder nämndernas budgetförslag inför Kommunfullmäktiges 
beslut i november, under valår sker det i december. Nämnderna uppdaterar sina budgetförslag 
efter Kommunfullmäktiges beslut och tar egna beslut senast i december. Kommunstyrelsen 
fastställer nämndernas budgetar senast i februari.

Kommunbidrag
Kommunfullmäktige ger varje nämnd ett eller flera kommunbidrag. För vissa nämnder sker 
detta med en resursfördelningsmodell som bygger på befolkningsstrukturen som rör respektive 
nämnd. Nämnderna beslutar sedan om en nämndbudget som fördelar kommunbidraget på 
verksamheterna. Kommunstyrelsen ger anvisningar om hur detaljerad denna fördelning ska vara. 
Utifrån målområden, indikatorer samt uppdragen fastställer nämnden sina mål för respektive 
verksamhet. 17

Revidering av Borås Stads styr- och ledningssystem 
Den 22 november 2021 skickades en revidering av Borås Stads styr- och ledningssystem till 
samtliga nämnder och bolag m.fl. Remissvaren ska senast den 31 januari 2022 kommit in till 
Kommunstyrelsens diarium. Ur remissversionen noterar följande;

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige representerar invånarna och beslutar om Borås Stads inriktning, verksamhet 
och ekonomi. Detta görs genom att besluta om styrdokument, skattesats, budget och ärenden 
av principiell beskaffenhet eller ärenden som enligt lag Kommunfullmäktige ska besluta om 
formerna för deras arbete regleras i en arbetsordning.

Kommunfullmäktige bestämmer även hur den politiska organisationen och dess verksamhets-
former ska se ut, väljer ledamöter och ersättare till Kommunstyrelsen, nämnder och bolags-
styrelser.

16 1-2 §§ Reglemente för Grundskolenämnden, Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-06-19, Reviderad av Kommun- 

fullmäktige: 2019-11-29
17 Borås Stads Styr- och ledningssystem, fastställt av Kommunfullmäktige, senast revidering 2020-10-15
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Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har samma uppdrag och ansvar som nämnderna, men har enligt kommunal-
lagen ett särskilt ansvar för ledning och samordning.

Styrelsen bereder och yttrar sig i ärenden till fullmäktige, det så kallade beredningstvånget.

Kommunstyrelsen ska stödja och ha uppsikt över nämndernas, de kommunala bolagens och 
kommunalförbundens verksamheter samt leda och samordna planering och uppföljning av 
 kommunens ekonomi och verksamhet.

I Kommunstyrelsens styrfunktion ingår att:

• leda arbetet i övergripande principiella frågor,

• leda, styra och samordna kommunens ekonomi och verksamhet

• lämna förslag till budget och tillse att nämndernas verksamhet bedrivs enligt de 
 ekonomiska ramar och mål som Kommunfullmäktige beslutat om

• följa upp den ekonomiska förvaltningen och föreslå Kommunfullmäktige ompriori-
teringar eller åtgärder om det bedöms att så krävs

• Kommunstyrelsen har ansvar för att bedriva verksamhet enligt reglemente (det 
 gemensamma reglementet och det egna reglementet) och utifrån Kommunfullmäktiges 
mål, riktlinjer, budget och beslut i övrigt. Kommunstyrelsen ska se till att den interna 
kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande 
sätt, det vill säga är ändamålsenlig och kostnadseffektiv.

Nämnderna
Nämnderna har ansvar för att bedriva verksamhet enligt reglemente (det gemensamma  reglementet 
och de nämndsunika) och utifrån Kommunfullmäktiges mål, riktlinjer, budget och beslut i övrigt. 
Nämnderna ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på 
ett i övrigt tillfredsställande sätt, det vill säga är ändamålsenlig och kostnadseffektiv.

2.1.4 Borås Stads Budget 2021 
Budgeten är en ekonomisk plan som skall visa kommunens samlade inkomster och  utgifter 
samt hur den finansiella ställningen förändras under året. Budgeten är också ett internt 
resursfördelnings instrument då ekonomiska ramar fördelas och resurser ges till olika verksam-
hetsområden. Budgeten skall vara utformad och kopplad till de olika verksamheterna på ett 
sådant sätt att den utgör en bra grund för styrning och uppföljning på alla nivåer.

Genom lydelsen i KL om ”god ekonomisk hushållning” kopplas budgeten nära till övergripande 
verksamhetsmål, utvärdering och effektivitet. Allt viktigare blir då att se budgeten som en del i 
kommunens samlade styrsystem. Begreppet ekonomistyrning har en fortsatt klar prioritet men 
måste ses tillsammans med en avancerad uppföljning av verksamhetsmålen.
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Borås Stad har länge haft strategin att ”det ekonomiska målet är överordnat andra verksam-
hetsmål”. Detta markerar tydligt att ekonomin ytterst ger förutsättningarna för verksamheten 
men också utgör grunden till ett förhållningssätt som framgångsrikt präglat organisationen. 
Som beskrivits ovan ger de ekonomiska ramarna, och antagandena i dessa, förutsättningarna 
för verksamheten. Verksamheten blir mest effektiv om den har stabila förutsättningar och lång-
siktighet. Därför bör den finansiella strategin, som påverkar ramarna, kunna utformas så att de 
ekonomiska målen kan ha ett både långsiktigt och kortsiktigt perspektiv. Utgångspunkten måste 
vara att  ramarna i möjligaste mån, och över en konjunkturfas, kan stötta en jämn och planerad 
verksamhet. Förutsättningarna för att kunna göra avsteg från de långsiktiga målen måste tydligt 
redovisas.

I driftbudgeten budgeteras nämndernas planerade intäkter och kostnader. Nettokostnaderna täcks 
när det gäller anslagsfinansierad verksamhet med kommunbidrag. Kommunbidraget motsvarar 
normalt den budgeterade nettokostnaden per nämnd.

Det ekonomiska målet för respektive nämnd är det budgeterade resultatet efter kommunbidrag i 
den av Kommunfullmäktige fastställda årsbudgeten. Det budgeterade resultatet är i normalfallet 
noll, det vill säga budgeten baseras normalt på att kommunbidraget motsvarar nettokostnader-
na. Vissa undantag förekommer dock. Det handlar då främst om att nämnderna i budgeten 
 finansierar verksamheten med överskott från tidigare år eller arbetar in underskott från tidigare år. 

Nämnderna har i årets budgetarbete fått ett effektiviseringskrav på 1,0 % motsvarande 63  miljoner 
för kommunen som helhet. 

Servicenämnden ansvarar för tjänster inom teknik, service och administration, som utförs 
på uppdrag av Stadsledningskansliet, övriga förvaltningar i Borås Stad samt de kommunala 
 bolagen. Servicenämndens verksamhet budgeteras med ett resultatkrav på 7,0 mnkr för 2021. 
Servicenämnden är en utförarnämnd som helt finansieras med uppdragsersättningar från andra 
nämnder och bolag.18

2.1.5 Remiss - Riktlinjer för beställar-/ -utförarmodellen
Den 3 december 2021 skickades en remissversion av Riktlinjer för beställar-/-utförarmodellen 
till samtliga nämnder och bolag. Remissvaren ska senast den 28 februari 2022 kommit in till 
Kommunstyrelsens diarium. Ur remissversionen noterar Stadsrevisionen följande;

I remissversionen av riktlinjerna framgår det att syftet med riktlinjen är att tydliggöra ett likartat 
arbetssätt för köp av verksamhet där Servicenämnden är utförare. Riktlinjerna gäller i första hand 
de tjänster som Servicenämnden utför till beställande nämnder och bolag, men kan även tillämpas 
för interna beställningar av tjänster mellan andra nämnder och bolag. Köp av verksamhet inom 
kommunen behöver inte föregås av någon form av upphandling eftersom kommunen räknas 
som en gemensam koncern, om än uppdelad på olika nämnder och helägda bolag. Det finns två 
typer av verksamheter som nämnder och bolag köper av Servicenämnden: verksamhet som kan 
konkurrensutsättas (t.ex. snöröjning, entreprenad) och annan verksamhet som inte är föremål 
för konkurrensutsättning (t.ex. IT, löneadministration och ekonomiredovisning). 

I remissversionen framkommer även att Kommunstyrelsen har rätt att fördela kostnader genom 
så kallade fördelningsnycklar för köp av verksamheter som är kommungemensamma från olika 
interna utförare eller typer av tjänster.

18 Borås Stad Styr- och ledningssystem, fastställt av Kommunfullmäktige, senast revidering 2020-10-15
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2.1.7 Övrigt 
Internpriser 
Kommunstyrelsen beslutade 21 mars 2005 om regler för interndebitering. Ambitionen var att 
ha hög kvalitet i den ekonomiska uppföljningen genom att skapa ett gott underlag för bl.a. 
arbetet med prognoser. Avsikten var att skapa spärrar mot att fakturor sänts långt efter det 
att  prestationen har utförts. Det finns exempel på sen fakturering av stora summor, som varit 
 oväntade för mottagaren.19

Stadsrevisionen noterar att reglerna inte finns att tillgå bland stadens styrdokument. Det framgår 
inte heller vem som är ansvarig för reglerna och vem som har i uppgift att uppdatera reglerna. Det 
som finns under internpriser avser endast tre centralt tillkommande kostnader (förvaltningsa-
bonnemang för redovisning och koncerninköp samt digital arbetsplats).    

Granskning av beställar- och utförarmodellen i Borås Stad
I en tidigare revisionsrapport från 2019 har Stadsrevisionen konstaterat att det inte fanns några 
beslut om riktlinjer som avsåg beställar- och utförarmodellen i Borås Stad. Avsaknaden av tydliga 
regler gjorde att processen med beställningar inte var transparent och förutsägbar. Denna brist 
påverkade Servicekontoret och deras möjlighet till långsiktig planering.

I rapporten framgår det även att inom det administrativa området (IT-service, löneservice, 
 redovisningstjänster och telefoni) var tillämpningen av beställar- och utförarmodellen likartad i 
hela kommunen. Samtidigt konkurrensutsätts inte det administrativa området, utan modellen 
var en interorganisatorisk lösning för hur de berörda tjänsterna hanterats i kommunen. Det 
saknades kunskap om den externa marknaden och om prisbilden, både hos beställarna och hos 
Servicenämnden. Därför bedömde Stadsrevisionen att det inte tillämpades en tydlig beställar- och 
utförarmodell med syfte att främja kostnadsmedvetenhet och effektivitet inom det administrativa 
området.20

Stadsrevisionens iakttagelser av lagstiftning och interna styrdokument 
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen leda och samordna förvaltningen av kommunens   
angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Kommunfullmäktige får 
 besluta om att Kommunstyrelsen får fatta beslut om särskilt angivna förhållanden som rör andra 
 nämnders verksamhet. Det innebär inte att Kommunstyrelsen blir överordnad andra nämnder 
eller att vissa frågor med automatik alltid ska beslutas om av Kommunstyrelsen. Stadsrevisionen 
konstaterar att Kommunstyrelsen har i uppdrag att ha uppsikt över andra nämnder och att leda 
och samordna kommunens angelägenheter. Stadsrevisionen noterar att Kommunfullmäktige inte 
har beslutat om att Kommunstyrelsen får besluta om särskilt angivna förhållanden som avser 
centralt tillkommande kostnader som debiteras till andra nämnder. 

Nämnderna ska enligt kommunallagen själva besluta om verksamheten som rör förvaltningen. 
Att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv. Stadsrevisionen konstaterar att det 
är nämnderna själva som beslutar om hur kommunbidraget ska användas. Stadsrevisionen kan 
även konstatera att det är Kommunfullmäktige som beslutar om varje nämnds kommunbidrag.  

19  https://intranet.boras.se/styrningochledning/handbockermetodermodellerochrutiner/ekonomihandbok/

internpriser.4.366f0c6a148c124dedd2211d.html
20 https://www.boras.se/download/18.2e9ba05316de13f985d25f0c/1571736660115/Rapport%20Bor%C3%A5s%20Stad%20

Granskning%20av%20best%C3%A4llar-%20och%20utf%C3%B6rarmodellen.pdf
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Kommunfullmäktige har i budgeten 2021 beslutat om att Servicenämnden ska utföra tjänster. 
Servicenämnden är en utförarnämnd som helt finansieras med uppdragsersättningar från andra 
nämnder och bolag. Stadsrevisionen kan konstatera att Kommunfullmäktige har beslutat att 
Servicenämnden har uppdraget att utföra tjänster åt andra nämnder och bolag. Ingen annan 
nämnd har tilldelats ett sådant uppdrag. 

Stadsrevisionen noterar att det saknas stöd i reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder 
att debitera centrala kostnader. Det finns i Servicenämndens reglemente att de ska utföra tjänster 
inom redovisningsservice, IT-service och löneservice. I övrigt finns inte några andra styrande 
dokument som reglerar centrala kostnader som beslutats av Kommunfullmäktige. Det finns en 
remiss om Riktlinjer för beställar-/-utförarmodellen utskickad till nämnder och bolag. 

2.2 Centralt tillkommande kostnader  
Stadsrevisionen har sammanställt 23 centralt tillkommande kostnader som sammanlagt uppgår 
till ca 160 miljoner, se bilaga 1. De förvaltningar som debiterar kostnaderna framgår nedan.  

2.2.1 Stadsledningskansliet/Kommunstyrelsen
Stadsledningskansliet består av tio avdelningar. Gemensamt för avdelningarna är att de arbetar 
med övergripande strategiska uppdrag och stöder Kommunstyrelsen i ledningen av kommunen.21

Kommunikationstjänster 
Kommunikationstjänsterna som debiteras ut till förvaltningarna omfattar Borås Stads intranät, 
Borås Stads externa nät, boras.se och andra tjänster och program som förvaltningarna använder 
som stöd i kommunikationsarbetet. 

Stadsledningskansliets avdelning Kommunikation debiterar förvaltningarna en årlig kostnad på ca 
964 tkr. Det finns en fördelningsnyckel. I den årliga kostnaden ingår dels tjänsteförvaltningen av 
Sitevision, som är kommunens upphandlade plattform för webbpublicering och som används för 
intranätet, boras.se, och för några ytterligare webbplatser, exempelvis inom Kulturförvaltningen, 
samt kostnader för andra tjänster inom kommunikationsområdet. Kostnad för intranätet är bland 
annat baserad på en grundavgift, antal tillsvidareanställda och antal skribenter. Kostnad för webb-
platsen boras.se är baserad på en grundavgift, antal redaktörer och antal skribenter. Kostnaden 
för ytterligare webbplatser inom Sitevision är baserad på en grundavgift, storlek på webbplatsen 
och hur mycket trafik den genererar. I kostnadsposten avseende tjänster inom  kommunikation 
ingår bl.a. bildbank, pressrum, verktyg och program kopplat till digital tillgänglighet samt tjänster 
och program som stöd i kommunikationsarbetet.

Beslut 
Det finns inga formella beslut om fördelning av kostnader avseende kommunikationstjänster i 
Kommunstyrelsen eller Kommunfullmäktige. 

Det finns enligt vidtalade i granskningen en praxis där Borås Stads kostnader för kommunens  
gemensamma administrativa stöd (redovisning, personal m.fl.) fördelas på förvaltning-
arna. Kommunikationsavdelningen följer den. Avdelningen menar att man i dialog med 
 kommunikatörer och med information till förvaltningschefer 2013 (Sitevision) och 2019 (övriga 
tjänster för kommunikation) har förankrat och informerat om att dessa kostnader kommer att 
fördelas.

21 https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/forvaltningar/stadsledningskansliet.4.64737d1d14502edf3956191e.html
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Hälsostrateg och företagshälsovård 
Borås Stad har en central hälsostrateg som arbetar bl.a. med strategiska hälso- och arbetsmiljö-
arbetet övergripande för staden. I det ingår stöd till alla förvaltningar i det hälsofrämjande arbets-
miljöarbetet, personalekonomisk redovisning, SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete)-modulen i 
Stratsys, företagshälsovård, samverkan med Försäkringskassan, nätverk hälsoinspiratörer, centrala 
utbildningar för chefer, skyddsombud och hälsoinspiratörer, friskvårdsförmåner, arbetsgivarroll 
i MerKrafts (Borås Stads personalklubb)22 styrelse m.m. och även uppföljning av avtalet med 
företagshälsovård som är utlagd på en extern utförare. 

Stadsledningskansliets avdelning för Personal och förhandling debiterar förvaltningarna en årlig 
kostnad på ca 1,4 mnkr. Det finns en fördelningsnyckel som är baserad på antalet tillsvidare-
anställda och provanställda per förvaltning. I den årliga kostnaden ingår en tjänst som hälsostrateg 
och företagshälsovård för hela kommunen som är upphandlad och utförs av extern utförare. I 
kostnadsposten för företagshälsovård ingår det en summa för basservice (som innebär att alla 
medarbetare, chefer och HR kan ringa till företagshälsovården utan kostnad) och en summa för 
strategiska/förvaltningsövergripande insatser som inkluderar utbildningar m.m.  

Beslut 
Det finns inga formella beslut om fördelning av kostnader avseende hälsostrateg eller företags-
hälsovård i Kommunstyrelsen eller Kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen beslutade den 7 juni 2005 om att Borås Stad även i fortsättningen skall upp-
handla företagshälsovården externt. Hälsoutvecklaren placerades även i fortsättningen inom 
Stadsledningskansliets personal- och förhandlingsenhet.23

Enligt vidtalade har hälsostrategen varit inbjuden till ett koncernledningsmöte och informerat 
kring kostnader för företagshälsovård m.m. 

Grundlicens lönekartläggning 
Borås Stad genomför sedan flera år lönekartläggningar varje år. Lönekartläggningen fokuserar på 
att granska Borås Stads lokala individuell och differentierad lönesättning baserad på  kommunens 
lönebestämmelser. Är de könsneutrala och följer lönerna de könsneutrala bestämmelser som 
finns? Om det kommer fram avvikelser kring detta vid lönekartläggningen ska dessa justeras 
omedelbart eller senast tre år efter det att avvikelsen upptäckt.24

Stadsledningskansliets avdelning för Personal och förhandling debiterar förvaltningarna en årlig 
kostnad på ca 96 tkr. Det finns en fördelningsnyckel som är baserad på antalet anställda per 
förvaltning. I den årliga kostnaden ingår licensen till ett digitalt verktyg som heter SYSARB.

Beslut 
Det finns inga formella beslut om fördelning av kostnader avseende grundlicens för lönekart-
läggning i Kommunstyrelsen eller Kommunfullmäktige. 

Enligt vidtalade är fördelningen av kostnaderna avseende licensen beslutad på ett HR-chefsmöte 
(2010/2011) att kostnaden skulle fördelas per förvaltning eftersom alla förvaltningar är berörda.

22 https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/personalforeningar/merkraft.4.239252af146060404499cf05.html
23  Borås Stad, Kommunstyrelsen, Protokoll 2005-06-07
24  https://intranet.boras.se/anstalldocharbetsgivare/loneoversyn/loneoversynsprocess/lonekartlaggning/

lonekartlaggning2020.4.2b148b21162ef2a8e299f8c4.html



13

Centralt tillkommande kostnader

Fördelning av fackliga företrädare 
Fördelning av fackliga företrädare består av två olika kostnadsposter. Den ena avser centralt 
fackliga motparter för de fackliga organisationerna. Den andra avser övriga förtroendemän med 
facklig tid som representerar fackförbunden. Stadsledningskansliets avdelning för Personal- och 
förhandling fördelar ut en årlig kostnad på ca 5,3 mnkr avseende central fackliga företrädare 
och en årlig kostnad avseende enskilda förtroendemän som representerar fackförbunden på ca 
3,9 mnkr genom en fördelningsnyckel. 

Löneadministrationskostnaden är 0,65 % på bruttolönekostnaden och omfattar alla  anställda 
i Borås Stad, varav 0,51 % går till Löneservice på Servicekontoret och 0,14 % går till 
Stadsledningskansliets avdelning Personal- och förhandling och avser centralt fackliga företrädare. 
0,14 % motsvarar ca 5,3 mnkr årligen och avser centralt fackliga motparter i sju fackförbund. 
Personal- och förhandlingsavdelningen betalar för lönekostnaderna 2021 vad gäller ordförande i 
Vision, Lärarförbundet, LR, Vårdförbundet SACO och Kommunal. Det finns ingen fördelnings-
nyckel utan debiteringarna kommer från lönesystemet Heroma. Fördelningen av fackliga före-
trädare ska gå med ett nollresultat och reglering sker genom återbetalning av budgeterad kostnad 
vid överskott till förvaltningarna.

De lokala fackliga organisationerna tecknar centralt kollektivavtal årligen om hur mycket tid de 
förfogar över. Den centrala tiden beräknas utifrån fyra timmar/medlem och år (enligt förtroende-
mannalagen). Den fackliga tiden fördelas av fackförbunden på de enskilda förtroendemännen 
och schemaläggs. Eftersom de fackliga organisationerna utser fackliga företrädare som ska 
 representera medlemmarna i staden, fördelas deras kostnader per förvaltning/antalet anställda/
facklig  organisation. Den fackliga kostnaden avseende enskilda förtroendemän uppgår till ca 3,9 
mnkr och fördelas ut på alla förvaltningar genom en fördelningsnyckel. 

Beslut 
Det finns inga formella beslut om fördelning av kostnader avseende fördelning av fackliga 
 företrädare i Kommunstyrelsen eller Kommunfullmäktige.

Tjänstekort 
Borås Stads IT-styrgrupp beslutade 2018 om att etablera en tjänstekortsorganisation för att öka 
säkerheten och tillförlitligheten för anställda och brukare. Därtill även för att möta de krav som 
ställs gällande IT- och informationssäkerhet samt säkerhetsskydd.

Stadsledningskansliets avdelning för Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) debiterar 
 förvaltningarna en årlig kostnad på ca 4,8 mnkr. Det finns en fördelningsnyckel som är baserad 
på antalet tillsvidareanställda per förvaltning. I den årliga kostnaden ingår organisationen för 
fyra årsanställda och innefattar personalkostnader, lokaler, support- och serviceavtal, licenser, 
utrustning, material m.m.25

Beslut 
Det finns inga formella beslut om fördelning av kostnader avseende tjänstekort i Kommunstyrelsen 
eller Kommunfullmäktige. 

Enligt vidtalade är fördelningen av kostnaderna avseende CKS Kortteam beslutad av Borås 
Stads IT-styrgrupp där alla förvaltningschefer utom Revisionschefen finns representerad. Från 
och med år 2020 interndebiteras CKS Kortteam förvaltningarna. Detta i enlighet med vad som 
kommunicerats ut på IT-styrgruppsmöten.
25  Internt PM - Utdebitering av CKS Kortteam, 2021-02-20
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Försäkringspremie 
Stadsledningskansliets avdelning för Centrum för kunskap och säkerhet debiterar  förvaltningarna 
en årlig kostnad på ca 11 mnkr. Det finns en fördelningsnyckel. Premien ska täcka stadens 
 försäkringskostnader, uttag ur skaderegleringskontot och central administration. Utdebiteringen 
av försäkringspremien fördelas solidariskt för de ”gemensamma” försäkringarna, de förvaltnings-
specifika försäkringarna bekostas av förvaltningarna själva. 

I den interna premien ingår overheadkostnader (OH-kostnader) som i samråd, 2019-11-04, med 
Ekonomistyrning på Stadsledningskansliet och avser följande områden; 

• Självriskkostnad vid inbrott, brand och vattenskada

• Försäkringsförmedlare Söderberg & Parter

• Lönekostnad säkerhetschef, säkerhetssamordnare 50 %

• SLA-tjänster CCTV

• SRT-larm i beredskap (personlarm)

• Portabelt brandlarm

• Svartfiber SLA-tjänst för bevakningsföretagets kamerabilder

• Leasing av stadens tjänstebilar

• Licenser CCTV

• V-lan serviceavtal

Diskussion har påbörjats med Stadsledningskansliets avdelning för Ekonomistyrning gällande 
nedbrytning av OH-kostnader i förvaltningsspecifika debiteringar.

Borås Stad har för närvarande ett ramavtal med försäkringsförmedlare Söderberg & Partners.

Den interna självrisken är för närvarande två prisbasbelopp och gentemot försäkringsbolaget en 
miljon kronor för brand, vatten och inbrott. Fonden bör innehålla medel som täcker minst två 
fullskaliga skador. Eventuellt över-/underskott vid året slut regleras i fond och eventuell återbe-
talning till förvaltningarna sker om det blir överskott. Borås Stads interna premier fastställs så 
nära årsskiftet det går för att få skadeutfallet fullt ut.

Beslut 
Kommunstyrelsen har den 17 juni 2002 beslutat om en försäkringsstrategi. Stadsledningskansliet 
(tidigare Administrativa kontoret) har upprättat en försäkringsstrategi för att fastställa vem som har 
försäkringsansvaret, vad som skall försäkras, omfattningen av försäkringarna samt vilka självrisker 
som skall gälla internt och externt. Då den berör samtliga kommunens förvaltningar har strategi 
fastställts genom ett beslut i Kommunstyrelsen. För att eliminera effekterna vid förvaltningarna 
av höga, externa självriskkostnader finns ett skaderegleringskonto på Stadsledningskansliet. Till 
detta konto inbetalar förvaltningarna en årlig ”premie”. Från kontot utgår ersättningar mellan den 
interna självrisken och den externa självrisken. Genom detta system delar samtliga förvaltningar 
solidarisk på självriskkostnaderna.26

26  Borås Stad, Kommunstyrelsen, Protokoll 2002-06-17
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Esmaker, Canea och stödfunktioner 
EsMaker är ett webbaserat enkät- och analysverktyg där man kan skräddarsy enkäter och Canea 
är ett processhanteringsverktyg. Andra stödfunktioner är bl.a. e-tjänster plattformen som innebär 
egen plattform för utveckling av tjänster både internt och externt.27

Stadsledningskansliets avdelning för Kvalitet och utveckling debiterar förvaltningarna en årlig 
kostnad på ca 1,9 mnkr. Det finns en fördelningsnyckel som är baserad på antalet tillsvidare 
anställda per förvaltning och antal användare i olika stödsystem. Esmaker, Canea, e-tjänsteplatt-
form, Synpunktshantering, Selfpoint, Infracontroll och Entergate ingår i fördelningskostnaden.   

Beslut 
Det finns inga formella beslut om fördelning av kostnader avseende Esmaker, Canea och stöd-
funktioner i Kommunstyrelsen eller Kommunfullmäktige. 

Enligt vidtalade har stödsystemet Canea tagits upp på ett möte med IT-styrgruppen och 
 koncernledningen där det fattades beslut om att köpa in ett system och att kostnaden skulle 
fördelas mellan förvaltningarna. Sedan fattades det ett beslut på mötet med koncernledningen 
att säkerställa förvaltningen av Canea och e-tjänster med en centralt placerad resurs. Det saknas 
minnesanteckningar från IT-styrgruppsmöten. 

E-handel, upphandling och hållbarhet 
E-handel innebär att hela inköpsprocessen, från beställning till fakturering, sker elektroniskt 
och att information om priser och avtalade produkter finns tillgänglig i beställningssystemet 
Agresso (Unit 4). Med e-handel effektiviseras hela inköpsprocessen och för varje inköp Borås 
Stads verksamheter gör via e-handeln blir resultatet högre avtalstrohet.28 I kostnaden för e-handel 
ingår drift av e-handelssystemet (innefattar support till användare, löpande uppdatering av priser 
från olika avtal mm.)

Upphandling och koncerninköp finansieras med upphandlingar och abonnemang. De skapar 
avtal som ger rätt förutsättningar för förvaltningarna/bolagens köp. De kan medverka i olika 
faser av en upphandling beroende på organisationens kompetens och förmåga.29 I kostnaden för 
upphandling ingår rådfrågning, upphandlingsjuridik, upphandling av centrala avtal, avtalsför-
valtning av centrala avtal, drift av system för upphandling, drift av system för direktupphandling, 
drift av system för avtalsdatabas samt drift av system för spendanalys.

I kostnaden för hållbarhet ingår samordning av hållbarhetsfrågor relaterade till inköp, drift av 
system för hållbarhetsuppföljning samt samordning av Borås Stads fairtradearbete.

Stadsledningskansliets avdelning för Koncerninköp debiterar förvaltningarna en årlig kostnad på 
ca 10,6 mnkr som avser förvaltningsabonnemang för upphandling, e-handel och hållbarhet. Det 
finns en fördelningsnyckel som är baserad på antal transaktioner, antal kundfakturor, budget, 
omsättning, antal användare och antal leverantörsfakturor. 

27  https://intranet.boras.se/serviceochstod/administrativasystemochittjanster/esmaker.4.7d95a87b1495219af9752fe9.html

https://intranet.boras.se/serviceochstod/administrativasystemochittjanster/canea.4.5c09fa0516a59d42b021a561.html
28  https://intranet.boras.se/serviceochstod/hjalpochsupport/upphandlingochinkop/ehandel.4.6795eb7415d0329975fad8a8.html
29  https://intranet.boras.se/serviceochstod/hjalpochsupport/upphandlingochinkop.4.613655ff148a1209d2d92ab.html
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Enligt flertalet intervjuade framgår att utöver de abonnemangskostnaderna ovan faktureras också 
direkta kostnader för specifika upphandlingsuppdrag till förvaltningarna. De direkta kostnaderna 
består av en minimikostnad om 15 000 kr samt ett timpris 750 kr/timme. Dessa kostnader är ej 
med i sammanställningen i bilaga 1.30

Beslut 
Det finns inga formella beslut om fördelning av kostnader avseende e-handel, upphandling och 
hållbarhet i Kommunstyrelsen eller Kommunfullmäktige. 

Ny förvaltningsorganisation (PM3)
För att säkerställa att Borås Stads IT-system effektivt bidrar till att uppfylla verksamheternas och 
invånarnas behov under hela sin livstid finns en kommungemensam systemförvaltningsmodell 
som ger stöd i de aktiviteter som ska genomföras för att upprätthålla nytta, kvalitet, hantera 
verksamhetskrav och vidareutveckla systemen. Borås Stad har hösten 2018 antagit PM3 som sin 
systemförvaltningsmodell. Strategisk IT vid Stadsledningskansliet är ägare av modellen. 

Stadsledningskansliets avdelning för Ekonomistyrning debiterar förvaltningarna en årlig kostnad 
på ca 1,1 mnkr. Det finns en fördelningsnyckel som är baserad på antal fastanställda 1 januari 
2021. 

Beslut 
Det finns inga formella beslut om fördelning av kostnader avseende ny förvaltningsorganisation 
(PM3) i Kommunstyrelsen eller Kommunfullmäktige. 

Borås Stads IT-styrgrupp beslutade den 14 september 2018 om att en utdebiteringsmodell för 
2020 och framåt ska tas fram. Summan som IT-styrgrupp beslutat om är 1 085 tkr och den 
summan kommer att index uppräknas till 2021. Summan för 2021 är 1 107 tkr.31

Mediapoolen 
Mediapoolen är ett kommunalägt bolag som ägs av kommunalförbunden Skaraborg, Sjuhärad 
och Fyrbodal samt Uddevalla kommun. Tillsammans delar 37 kommuner på kostnaderna för att 
säkerställa att man har det bredaste mediepedagogiska innehållet tillgängligt för skola, förskola 
och äldreomsorg. Huvudkontor finns i Skövde. Här finns bland annat försäljningsavdelning där 
du kan pröva på SMART Boards, dokumentkameror och andra spännande teknikprylar. I Borås 
ligger ett lokalkontor för Sjuhärad. Här sitter redaktionen och bygger teman till Digital Pedagogik 
och det är också Borås som har ansvar för Mediapoolens kursverksamhet samt kundservice. I 
Uddevalla finns Fyrbodals lokalkontor. Här finns marknads- och kommunikationsavdelning 
och en del av filmhanteringen för Digital Pedagogik.

Stadsledningskansliets avdelning för Ekonomistyrning har upprättat fördelningsnyckeln 
för Mediapoolen. Grundskoleförvaltningen debiterar förvaltningarna en årlig kostnad på ca 
1,8 mnkr. Det finns en fördelningsnyckel där varje förvaltning betalar mellan 2 % till 12 %. 
Grundskoleförvaltningen betalar mest och betalar 40 %.32

30 https://intranet.boras.se/serviceochstod/hjalpochsupport/upphandlingochinkop/

bestallningavupphandlingsuppdrag.4.6a33a9c61494be7358459386.html
31  Internt PM - Utdebitering av ny förvaltningsorganisation, 2019-04-29
32  Internt PM – Mediapoolen – information och intern kostnadsfördelning, 2019-09-04
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Beslut 
Det finns inga formella beslut om fördelning av kostnader avseende Mediapoolen i 
Kommunstyrelsen, Grundskolenämnden eller Kommunfullmäktige. 

Det finns ett internt PM från Borås Stads IT-strateg om Mediapoolen – information och intern 
kostnadsfördelning där fördelningsnyckeln ingår.33 

Dataskyddsombud 
Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) innehåller krav på dataskyddsombud. I de fall 
 personuppgiftsbehandling utförs av en myndighet eller offentligt organ ska personuppgiftsan-
svarig utse ett dataskyddsombud. Eftersom nämnderna är personuppgiftsansvariga behöver de 
utse ett dataskyddsombud. 34 

Stadsledningskansliets avdelning för Ekonomistyrning debiterar förvaltningarna en årlig kostnad 
på ca 764 tkr. Det finns en fördelningsnyckel som är baserad på en fast kostnad på 25 475 kr/
förvaltning och sedan en rörlig kostnad baserad på antal anställda.  

Beslut 
Det finns inga formella beslut om fördelning av kostnader avseende dataskyddsombud i 
Kommunstyrelsen eller Kommunfullmäktige. 

Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund har den 23 februari 2018 beslutat att inrätta en 
delregional funktion för dataskyddsombud inom Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund 
där kostnaden fördelas mellan deltagande kommuner.35

Kommunstyrelsen har den 18 juni 2018 beslutat om organisationen för arbetet med den nya data-
skyddsförordningen gäller från och med den 25 maj 2018. Kommunstyrelsen föreslår respektive 
nämnd, tillika personuppgiftsansvarig, utse Magnus Blomqvist och Dan Bodin vid Boråsregionen, 
Sjuhärads kommunalförbund till Dataskyddsombud från och med den 25 maj 2018.36

Respektive nämnd i Borås Stad har beslutat om dataskyddombud från Sjuhärads kommunal-
förbund.

Licens Stratsys 
Stratsys är ett webbaserat verktyg som används för att underlätta och förenkla planerings- och 
uppföljningsprocessen i Borås Stad.37

Stadsledningskansliets avdelning för Ekonomistyrning debiterar förvaltningarna en årlig kostnad 
som är baserad på hur många licenser varje förvaltning använder.

33 Ibid
34 PM – Dataskyddsombud inom Borås regionen, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, 2017-12-12
35  Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, Protokoll, 2018-02-23
36  Borås Stad, Kommunstyrelsen, Protokoll 2018-06-18 § 339
37  https://intranet.boras.se/styrningochledning/handbockermetodermodellerochrutiner/ekonomihandbok/

stratsys.4.366f0c6a148c124dedd225fc.html
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År 2021 kostar användarlicenserna för Borås Stad ca 1,1 mnkr varv en användarlicens 1 625 kr. 
Priset för en licens ska täcka den årliga kostnaden för support och underhåll. För att ha möjlighet 
att utveckla Stratsys med ny funktionalitet kan licenspriset ändras utöver den årliga kostnaden för 
support och underhåll. Innan ny funktionalitet, som har en betydande påverkan på licenspriset, 
köps in stäms behov och kostnad av med förvaltningarna. Sådana avstämningar kan till exempel 
ske på Stratsys förvaltningsadministratörsmöten som hålls fyra gånger per år.

Beslut 
Det finns inga formella beslut om fördelning av kostnader avseende licenser i Stratsys i 
Kommunstyrelsen eller Kommunfullmäktige. 

Stadsrevisionens sammantagna iakttagelser för Stadsledningskansliet/Kommunstyrelsen 
Stadsledningskansliet debiterar förvaltningarna sammanlagt ca 45 mnkr per år. Det finns tretton 
olika kostnadsposter som avdelningarna på Stadsledningskansliet fördelar ut på förvaltningarna. 
De två största kostnadsposten är försäkringspremier och förvaltningsabonnemang av e-handel, 
hållbarhet och upphandling som vardera uppgår till ca 11 mnkr. Det finns sammanlagt sju olika 
fördelningsnycklar varav fem fördelningsnycklar är baserade på antal anställda. En kostnadspost 
saknar fördelningsnyckel och det är centralt fackliga företrädare där debiteringarna kommer 
från lönesystemet Heroma. Kostnadsposten som avser försäkringspremie finns det beslut om 
i Kommunstyrelsen där kostnaden ska fördelas ut till förvaltningarna. Kostnadsposten som 
avser dataskyddsombud finns det beslut i respektive nämnd om att utse dataskyddsombud från 
Sjuhärads kommunalförbund. De elva kostnadsposter som återstår finns det inget beslut om 
att fördela ut kostnaderna till nämnderna/förvaltningarna varken i Kommunstyrelsen eller i 
Kommunfullmäktige. 

2.2.2 Servicekontoret/Servicenämnden
Servicekontoret utför servicetjänster, tekniska och administrativa tjänster till Borås Stads 
 förvaltningar och bolag. Servicekontoret har ingen traditionell kommunal budgettilldelning 
utan arbetar enligt beställar-/utförarmodellen.38

Förvaltningsabonnemang avseende Redovisningsservice
Redovisningsservice är Borås Stads kvalificerade resurs för redovisningsfrågor.39

Redovisningsservice på Servicekontoret debiterar förvaltningarna en årlig kostnad på ca 12,7 
mnkr. Det finns en fördelningsnyckel som är baserad på antal transaktioner, antal kundfakturor, 
budget, omsättning, antal användare och antal leverantörsfakturor. Redovisningsservice ska 
gå med ett nollresultat per år vilket påverkar utfallet av förvaltningsabonnemanget över åren. 
Reglering sker genom återbetalning av budgeterad kostnad vid överskott till förvaltningarna. 

Beslut 
Kommunfullmäktige har den 19 juni 2019 beslutat om Servicenämnden reglemente. I § 1  målet 
med verksamheten, framgår det att Servicenämndens huvudarbetsuppgifter är att utföra tjänster 
rörande administrativ service till kommunens nämnder (IT, redovisning, personal- och löne-
administration)40

38 https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/forvaltningar/servicekontoret.4.3025bc80148884464ed46f6.html
39  https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/forvaltningar/servicekontoret/organisation/affarsstod/

redovisningsservice.4.66d3dae0154ddf7317e9afee.html
40  Borås Stad, Kommunfullmäktige, protokoll, 2019-06-19
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Det finns ett avtal/beställning avseende tjänsten Borås Stads redovisningsfunktion från den 
31 maj 2021. Avtalet är undertecknat av Borås Stads Ekonomichef, Redovisningschefen och 
Chefen för ekonomifunktionen på Servicekontoret. I avtalet framgår det beställarens uppdrag 
till utföraren, prioriterade utvecklingsinsatser samt prissättning m.m.41

Löneadministration (0,51 % av bruttolönekostnaden) 
Löneservice hanterar kvalificerad löneadministration för framför allt Borås stads förvaltningar 
och sköter den administrativa delen av anställningsavtal, löneavtal, löneunderlag.42

Löneservice på Servicekontoret debiterar förvaltningarna en årlig kostnad på ca 18,3 mnkr. 
Löneadministrationskostnaden är 0,65 % på bruttolönekostnaden och omfattar alla  anställda 
i Borås Stad, varav 0,51 % går till Löneservice på Servicekontoret och 0,14 % går till 
Stadsledningskansliets avdelning Personal- och förhandling och avser centralt fackliga  företrädare. 
0,51 % motsvarar ca 18,3 mnkr och går till löneservice för löneadministration.  Det finns 
 ingen fördelningsnyckel utan debiteringarna kommer från lönesystemet Heroma. Fördelningen 
av  löneadministration ska gå med ett nollresultat och reglering sker genom återbetalning av 
 budgeterad kostnad vid överskott till förvaltningarna.

Beslut 
Kommunfullmäktige har den 19 juni 2019 beslutat om Servicenämnden reglemente. I § 1  målet 
med verksamheten, framgår det att Servicenämndens huvudarbetsuppgifter är att utföra tjänster 
rörande administrativ service till kommunens nämnder (IT, redovisning, personal- och löne-
administration)43

Digital Arbetsplats (DAP)
Digital arbetsplats är den grundläggande IT-tjänsten för medarbetare i Borås Stad. Det innebär 
bland annat ett användarkonto, tillgång till nätet, lagring, e-post samt ett antal standardprogram.

Dataservice på Servicekontoret debiterar förvaltningarna en årlig kostnad på ca 57,2 mnkr. Det 
finns en fördelningsnyckel. Digital ArbetsPlats (DAP) består av tre olika områden, varav två av 
områdena, Användarkonto och Infrastruktur är obligatoriska. Det tredje området som är med 
i DAP är anslutningsavgiften för Hyr-PC och denna kostnad är samma för både Administrativ 
personal och Pedagogisk personal. Denna tillkommer för varje Hyr-PC som förvaltningarna 
hyr genom dataservice. De datorer så kallade 1-1-datorer som hyrs av extern part, för elever 
och lärare, belastas inte av anslutningsavgift. Själva Hyr-PC-hyran är inte med i de centrala 
 kostnaderna. Denna ligger utanför då förvaltningarna själva kan styra i vilken omfattning och 
i vilket prissegment man vill hyra.

Användarkonto och Infrastruktur är obligatoriska för alla medarbetare i Borås Stad och genereras 
automatiskt via Heroma. Prissättning av dessa tjänster går till enligt följande: I samråd med 
Tjänsteägaren, Borås Stads Ekonomichef, Förvaltningsledaren på Servicekontoret och några till 
kommer de överens om ambitionsnivån på DAP. Därefter beräknas den totala kostnaden för 
DAP av stf avdelningschef på Dataservice. Ett lärarkonto har värdet 1 och en elev har värdet 0,5 
och en administrativ har värdet 3. 

41  Internt avtal/beställning 2022 avseende tjänsten Borås Stads redovisningsfunktion, 2021-05-31
42 https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/forvaltningar/servicekontoret/organisation/personalochkontorsservice/

loneservice.4.55993df81490ebd407c1053f.html
43  Borås Stad, Kommunfullmäktige, Protokoll, 2019-06-19
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Sedan beräknas det fram ett styckpris för dessa tre varianter av användarkonto. När det gäller 
Infrastruktur har Servicekontoret en annan nyckel och den innebär att elev F-4 har värdet 0,5 
övriga användare har värdet 1. Sedan beräknas det fram ett styckpris inom Infrastruktur. För 
tredje området är det samma pris som gäller och då beräknas priset ut från totala kostnadsmassan 
i förhållande till antal Hyr-PC som hyrs. 

Att alla anställda ska ha ett konto i DAP har sedan länge beslutats i den tvärfunktionella IT-
styrgruppen någon gång på 2000-talet. Det har förändrats med åren och för närvarande innebär 
det att alla medarbetare ska samma möjlighet att ta del av Borås Stads information via Intranät. 

Dataservice sköter debiteringen för Tjänsteägarens räkning. De fångar upp var användaren har 
sin anställning i det organisatoriska trädet i Heroma. Därefter så placeras användaren in på det 
avtalet de skapat som har rätt ansvar och verksamhet, under förutsättning att slutkunden inte valt 
någon annan kontering. Dataservice förmedlar inte den summariska budgetsiffran för kommande 
år till förvaltningarna utan vi publicerar styckpriset för respektive tjänst på Intranätet. Utifrån 
dessa priser har respektive kund själv möjlighet att beräkna sina kostnader kommande år. Priser 
presenteras under våren inför budget 1.

Beslut 
Kommunfullmäktige har den 19 juni 2019 beslutat om Servicenämnden reglemente. I § 1  målet 
med verksamheten, framgår det att Servicenämndens huvudarbetsuppgifter är att utföra tjänster 
rörande administrativ service till kommunens nämnder (IT, redovisning, personal- och löne-
administration)44

Digitala nämndhandlingar 
Begreppet Digitala nämndhandlingar innebär att man per nämnd/styrelse beslutar att ersätta 
pappershandlingar med digitala nämndhandlingar.45

Dataservice på Servicekontoret debiterar förvaltningarna en årlig kostnad på ca 1,9 mnkr. 
Det finns en fördelningsnyckel som är baserad på antal förtroendevalda politiker per nämnd. 
Kommunfullmäktige betalar den största delen som motsvarar 26,1 %. 

Beslut 
Det finns inga formella beslut om fördelning av kostnader avseende digitala nämndhandlingar 
i Kommunstyrelsen, Servicenämnden eller Kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen har den 19 november 2012 beslutat om att Digitala nämnd handlingar 
övergår från försök till ordinarie drift i Kommunstyrelsens nämndadministration.  
Digitala nämndhandlingar införs även för Kommunfullmäktige.46

Respektive nämnd i Borås Stad har beslutat att införa digitala nämndhandlingar.

44  Borås Stad, Kommunfullmäktige, protokoll, 2019-06-19
45 https://intranet.boras.se/serviceochstod/administrativasystemochittjanster/digitalanamndhandlingar.4.366f0c6a148c124dedd4421a.html
46 Borås Stad, Kommunstyrelsen, Protokoll 2012-11-19



21

Centralt tillkommande kostnader

Det finns en överenskommelse avseende digitala nämndehandlingar från den 15 april 2019. 
Överenskommelsen är undertecknad av Kommunsekreteraren på Stadsledningskansliet och 
Dataservice på Servicekontoret. I överenskommelsen framgår det beställarens uppdrag till 
 utföraren, tjänstens omfattning, servicegrad, kvalitet och fördelningsnyckel.47 

Telefonservice och växel
Telefonservice ansvarar driftsmässigt för alla anknytningar och tjänster under växeln samt för 
hänvisningssystemet CMG. 48

Personal och kontorsservice på Servicekontoret debiterar förvaltningarna en årlig kostnad på 
ca 11,7 mnkr. Kostnaden är baserad på antal inlagda poster i den elektroniska telefonkatalogen 
CMG. Det finns ingen fördelningsnyckel till kostnaderna utan underlagen finns i Servicekontorets 
försystem Komma. 

Beslut 
Det finns inga formella beslut om fördelning av kostnader avseende Telefonservice och växel i 
Kommunstyrelsen, Servicenämnden eller Kommunfullmäktige. 

Det finns ett avtal avseende Telefonservice och växel från den 27 november 2018. Avtalet är 
undertecknat av Borås Stads Ekonomichef, Avdelningschef på Servicekontoret för Personal- och 
kontorsservice, Telefonservice och växel, och Arbetschef på Servicekontoret. I avtalet framgår det 
beställarens uppdrag till utföraren, tjänstens omfattning, servicegrad och kvalitet.49 Det finns ett 
internt PM från den 6 maj 2019 där det framgår att Stadsledningskansliet och Servicekontoret 
har upprättat en ny debiteringsmodell för Telefonservice och Växel från 2019.50

Budbil och posthantering 
Budbil och posthantering innebär tjänsten för intern och extern posthantering på samtliga 
 förvaltningar. 

Personal och kontorsservice på Servicekontoret debiterar förvaltningarna en årlig kostnad på 
ca 2,6 mnkr. Det finns en fördelningsnyckel som är baserad på antal hämtställen för intern 
respektive extern debitering, kostnad för internpostsortering, internposthantering inom stads-
huskvarteret, avgifter per streckkordskund och postadress 501 80. Kostnaden för budbil räknas 
årligt upp enligt index.51 

Beslut 
Det finns inga formella beslut om fördelning av kostnader avseende budbil och posthantering i 
Kommunstyrelsen, Servicenämnden eller Kommunfullmäktige. 

Det finns ett internt PM från den 4 mars 2020 med information om kostnad för budkörning 
och posthantering, streckkoder och postavtal 501 80. I PM:et framgår fördelningsnyckel och 
höjning enligt index m.m. Förvaltningarna ska sedan fylla i bokföringsordern och skicka tillbaka 
till Servicekontoret.52

47  Internt PM – Överenskommelse Digitala nämndhandlingar, 2019-04-15
48  https://intranet.boras.se/serviceochstod/hjalpochsupport/telefonservice5070.4.613655ff148a1209d2d9209.html
49  Internt PM – Avtal Telefonservice och Växel, 2018-11-27
50  Internt PM - Information om ny debiteringsmodell för Telefonservice och Växel, 2019-05-06
51 Internt PM - Kostnad för budkörning och posthantering, streckkoder och postavtal 501 80, 2020-03-04
52  Ibid. 
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Stadshusservice 
Stadshusservice samlar flera olika resurser för stadshuskvarteren. Det ingår bl.a. fastighetsskötsel, 
kontorsvaktmästeri med verksamhetsstöd och reception Stadshuset. Följande förvaltningar 
ingår i Stadshusservice; Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Lokalförsörjningsförvaltningen, 
Miljöförvaltningen, Revisionskontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Stadsledningskansliet, 
Servicekontoret och Tekniska förvaltningen.53  

Personal och kontorsservice på Servicekontoret debiterar förvaltningarna en årlig kostnad på ca 
826 tkr. Det finns en fördelningsnyckel som är baserad på antal anställda på respektive förvaltning 
som ingår i Stadshuskvarteret.54 

Beslut 
Det finns inga formella beslut om fördelning av kostnader avseende Stadshusservice i 
Kommunstyrelsen, Servicenämnden eller Kommunfullmäktige.

Det finns ett serviceavtal avseende Stadshusservice från den 7 februari 2020. Avtalet är 
 undertecknad av respektive förvaltningschef och Arbetschef på Servicekontoret för Personal- 
och  kontorsservice. I serviceavtalet framgår det beställarens uppdrag till utföraren, tjänstens 
omfattning, servicegrad, kvalitet och fördelningsnyckel.55

Stadsrevisionens sammantagna iakttagelser för Servicekontoret/Servicenämnden
Servicekontoret debiterar förvaltningarna sammanlagt ca 105 mnkr per år. Det finns sju olika 
kostnadsposter som avdelningarna på Servicekontoret fördelar ut på förvaltningarna. Den största 
kostnadsposten är digital arbetsplats som uppgår till ca 57 mnkr. Det finns sammanlagt fem 
olika fördelningsnycklar och två kostnadsposter saknar fördelningsnyckel. Det är löneservice 
där debiteringarna kommer från lönesystemet Heroma och telefonservice som enligt vidtalan-
de uppger att underlagen finns i Servicekontorets försystem KomMa. Avseende tre kostnads-
poster som avser löneservice, IT-service och redovisningsservice framgår det i Servicenämndens 
 reglemente att nämnden ska utföra tjänster inom de tre områdena. Gällande kostnadsposten som 
avser digitala nämndhandlingar finns det beslut om införandet av digitala nämndhandlingar 
i respektive nämnd. De återstående tre kostnadsposterna finns det inga formella beslut om att 
fördela ut kostnader till nämnderna/förvaltningarna i Kommunstyrelsen, Servicenämnden eller 
Kommunfullmäktige. 

2.2.3 Samhällsbyggnadsförvaltningen/Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för frågor om byggande, detaljplanering, mätning och 
kartframställning. I Samhällsbyggnadsförvaltningen ingår även lantmäteriavdelningen.56

Intramap 
Intramap är stadens interna tittskåp för geografisk information. I programmet ser man vilken 
geografisk information som stadens verksamheter vill göra tillgängliga för andra anställda inom 
Borås Stad. Anställda kan i Intramap välja att presentera informationen för andra inom Borås 
Stad och på så sätt samordna information i en karta för att hjälpa andra med att dela information 
och ta mer korrekta beslut. 

53 https://intranet.boras.se/serviceochstod/bokaochbestalla/stadshusservice.4.35c58f2b1488e52a8428ea63.html
54  Internt PM – Serviceavtal Stadshusservice 2020-02-07
55  Ibid. 
56  https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/forvaltningar/samhallsbyggnadsforvaltningen/

uppdragochansvar.4.e3d1d811486bb2d2efab845.html
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Varje objekt i kartan kan även innehålla information om vad som finns på platsen, även länkar 
till dokument, rapporter eller hemsidor. 57

Samhällsbyggnadsförvaltningen debiterar förvaltningarna en årlig kostnad på ca 1,7 
mnkr. Det finns en fördelningsnyckel där varje förvaltning betalar mellan 2 % till 15 %.  
Samhällsbyggnadsförvaltingen betalar mest och betalar 20 %. 

Beslut 
Det finns inga formella beslut om fördelning av kostnader avseende intramap i Kommunstyrelsen, 
Samhällsbyggnadsnämnden eller Kommunfullmäktige. 

Enligt vidtalade på Samhällsbyggnadsförvaltningen finns det beslut i Kommunstyrelsen om att 
Intramap ska fördelas på varje förvaltning men det finns inga dokumenterade beslut. 

Projektstudio för Samhällsbyggnad 
Projektstudions mål är att bättre och snabbare lösa komplexa frågor inom samhällsbyggnads-
processen. Projektstudion beskrivs bäst som ett arbetsformat där Samhällsbyggnadsförvaltningen 
tillsammans med andra förvaltningar arbetar intensivt med en uppgift. I studion samverkar 
olika kompetenser och professioner i komplexa frågor i syfte att gemensamt lösa problem och nå 
fram till en gemensamma målbilder. Här finns utrymme att kreativt arbeta med innovativa idéer 
och utbyta kunskap samt erfarenheter med varandra. Projektstudioarbete har förtur gentemot 
ordinarie arbete så länge det annonserats i god tid. Arbetsmodellen är förankrad i Borås Stads 
högsta ledning.58

Samhällsbyggnadsförvaltningen debiterar Stadsledningskansliets avdelning för samhällsplanering, 
Tekniska förvaltningen, Miljö- och konsumentförvaltningen, Lokalförsörjningsförvaltningen 
samt Fritids- och folkhälsoförvaltningen en årlig kostnad på ca 53 tkr. Det finns en fördelnings-
nyckel där samtliga förvaltningar som ingår i projektstudion betalar lika mycket. 

Beslut 
Det finns inga formella beslut om fördelning av kostnader avseende projektstudio i 
Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden eller Kommunfullmäktige. 

Den strategiska gruppen som består av förvaltningschefer för respektive förvaltning har den 
28 januari beslutat om att internfakturera varje förvaltning för hyra av lokal och IT-drift för 
 projektstudio och intäkterna ska gå till plan och bygglovsavdelningen. Den strategiska gruppen har 
den 17 juni 2020 beslutat om förvaltning och utveckling av projektstudio för samhällsbyggnads-
processen. I dokumentet framgår det att Projektstudio för samhällsbyggnadsprocessen finansieras 
för närvarande gemensamt av de deltagande förvaltningarna. Kostnader för studioarbete, material 
och lokal faktureras samhällbyggnadsförvaltningen som i sin tur fördelar kostnaderna mellan 
de olika förvaltningarna.59

57  https://intranet.boras.se/styrningochledning/handbockermetodermodellerochrutiner/gisochgeografiskinformation/

intramap.4.5c09fa0516a59d42b02a5a05.html
58  https://intranet.boras.se/styrningochledning/kvalitetochutvecklingsarbeten/

projektstudioforsamhallsbyggnad.4.4516944915fdebb937ec5c8a.html
59  https://intranet.boras.se/download/18.5b4fa15a177cda291b058c/1614067861350/F%C3%B6rvaltning%20och%20utveckling%20av%20

projektstudio%20f%C3%B6r%20samh%C3%A4llsbyggnadsprocessen.pdf
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Stadsrevisionens sammantagna iakttagelser för Samhällsbyggnadsförvaltningen/
Samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsförvaltningen debiterar förvaltningarna sammanlagt ca 1,7 mnkr per år. Det 
finns två olika kostnadsposter som Samhällsbyggnadsförvaltningen fördelar ut på förvaltningarna. Den 
största kostnadsposten är Intramap som uppgår till ca 1,7 mnkr. Det finns två olika fördelnings-
nycklar. Det finns inga beslut om att fördela ut kostnader till nämnderna/förvaltningarna i 
Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden eller Kommunfullmäktige. 

2.2.4 Grundskoleförvaltningen/Grundskolenämnden  
Bemanningsenhet inom pedagogik 
Bemanningsenheten är en del i förvaltningarnas samlade arbete med att säkerställa personal- 
och kompetensförsörjningen samt att stärka arbetsgivarvarumärket Borås Stad. Ytterst syftar 
verksamheten till att möta kommuninvånarnas behov av stöd och service i olika verksamheter.

Bemanningsenhetens mål är att sträva för 100 % täckning av verksamheternas behov (beställ- 
ningar) men med rådande personalläge är en rimlig förväntad täckning mellan 90-100%. 
Beroende på förvaltningarnas behov av personer till vikariat kan det leda till en lägre täcknings-
grad av korttidsbemanningen.

Täckningsgraden för respektive verksamhet påverkas bl.a. av möjligheten att rekrytera tim-
avlönade, timavlönades tillgängliga tid, verksamhetens förmåga att rekrytera tillsvidareanställda 
och arbetsmarknadsläge. För bästa resultat ska Bemanningsenheten och förvaltningarna ha 
fortlöpande dialog. 

Grundskoleförvaltningen debiterar Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Kulturförvaltningen, 
Förskoleförvaltningen, Grundskoleförvaltningen, Gymnasie- och utbildningsförvaltningen, 
Vård- och äldreförvaltningen och Servicekontoret en årlig kostnad på ca 8,6 mnkr avseende 
2021. Det finns en fördelningsnyckel och kostnaden och fördelas till de förvaltningar som an-
vänder bemanningsenheten. Fördelning görs utifrån tidigare års nyttjandegrad. Inför 2021 års 
fördelning har antal beställningar mellan 2018-01 och 2020-10 tagits fram och använts som 
fördelningsbas. Avstämning mellan utfördelad kostnad och aktuell kostnad kommer att göras i 
april, september samt december.60

Beslut 
Det finns inga formella beslut om fördelning av kostnader avseende bemanning pedagogik i 
Kommunstyrelsen, Grundskolenämnden eller Kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige har den 20-21 november 2019 beslutat att Bemanning Pedagogik 
övergår från Kommunstyrelsen till Grundskolenämnden från och med 1 januari 2020.  
I Grundskolenämndens reglemente under § 2 Verksamhet och uppdrag läggs Ansvarar för 
 bemanningsenheten Pedagogik till.61

60 Internt PM - Uppdrag för Borås Stads bemanningsenhet inom pedagogik, 2020-12-08
61  Kommunfullmäktige Borås Stad, Protokoll, 2019-11-20-2019-11-21 
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2.3 Intervjuer med verksamheten 

2.3.1 Intervjuer med chef för ekonomifunktion på förvaltningarna 
Befintlig ram 
Flertalet intervjuade uppger att det saknas samordning av centralt tillkommande kostnader, 
det finns ingen som har överblick över hur mycket kostnader det är som cirkulerar runt. På 
intranätet finns det tre kostnadsposter och det är digital arbetsplats, e-handel, upphandling och 
hållbarhet samt förvaltningsabonnemang för redovisningsservice. Enligt flera intervjuade saknas 
det information om kostnader som debiteras ut centralt, det bara kommer en intern faktura i 
ekonomisystemet som ska betalas. Flera intervjuade uppger att några av kostnaderna har belastat 
förvaltningarna under flera år som ska inrymmas med den tilldelade budgeten. Flera kostnader kan 
betraktas som relativt nya där förvaltningarna inte fått någon kompensation i budget för dessa 
ökade kostnader. Frågor som flertalet av de intervjuade uppger är exempelvis om det  genomförs 
några konsekvensanalyser vad det innebär för förvaltningarna innan man fördelar ut de centrala 
kostnaderna? 

Effektivisering 
Enligt intervjuade är flertalet av de administrativa system som fördelas genom centrala kostnaderna 
relevanta. System behövs i förvaltningen för att genomföra sitt uppdrag och man ser fördelarna 
med att kostnaderna hanteras centralt. De intervjuade ställer sig samtidigt frågande till vilket 
incitament det finns för att effektivisera. Många förvaltningar har i de flesta fall inte möjlighet 
att påverka kostnaderna eller innehållet i de resurser/system som fördelas ut. Flertalet intervjuade 
menar att när det gäller några av systemen/centrala kostnaderna som debiteras ut, har det i många 
förvaltningar inte efterfrågats något system. I dessa fall används inte heller  systemen. Det blir en 
dyr kostnad när man inte använder system man betalar för. Ingen tar något effektiviseringsansvar 
för kostnadsposterna, menar de intervjuade. 

Effektiviseringskrav från Kommunfullmäktige i samband med budget uppges inte heller slå 
igenom på de centralt fördelade kostnaderna. 

Ramfinansiera och fördelningsnycklar 
I flera fall har centrala kostnader räknats upp mer än den indexuppräkning som nämnderna 
erhåller i budgetram, vilket leder till att det blir anpassningar i verksamheten, beskriver de 
 intervjuade. Flera intervjuade anser att man bör se över möjligheten att ramfinansiera flera av de 
centrala funktionerna. Dessa tjänster skulle då också bli mer transparenta och genomgå samma 
budgetuppföljning som andra ramfinansierade verksamheter, menar de intervjuade.

Enligt flera intervjuade menar de att fördelningsnycklarna i några fall är ologiska. De menar att 
behovet eller användandet av tjänsten/programmet behöver ligga till grund för fördelningen och 
inte baserat på exempelvis antalet anställda som några av fördelningsnycklarna är baserade på. 
Flera intervjuade menar att fördelningsnycklarna borde vara påverkbara, att varje förvaltning 
ska själv kunna värdera kostnaden och därmed kunna påverka kostnaden efter behoven samt att 
fördelningsnycklarna bör ses över med jämna mellanrum. 

Merarbete och administration 
Enligt intervjuade är det viktigt att poängtera att även om vissa kostnader som debiteras ut vid 
införande av tjänster central inte är särskilt höga så genererar dessa tjänster merarbete på förvalt-
ningarna. Ofta förväntas förvaltningarna ta fram kontaktpersoner till dessa centrala tjänster. 
Detta genererar i slutändan en slags dold kostnad i arbetstid för förvaltningarna, menar de intervjuade. 
Därutöver tillkommer kostnader för att hantera alla internfakturor som ska betalas som en 
följd av fördelningssystemet. Underlagen till interndebiteringarna från Servicekontoret finns i 
försystemet KomMa, där flertalet av intervjuade upplever att det är svårt att hitta rätt underlag 
i KomMa och att man i flera fall inte vet vad man betalar för.  
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Planeringsförutsättningarna vid införande av nya centrala kostnader är dessutom undermåliga, 
menar man. Det kan komma ett mail till en tjänsteperson på förvaltningen om att det kommer 
en internfaktura, under innevarande år, som inte meddelats innan budget är fastställd.

Beslut 
Flertalet av de centralt tillkommande kostnaderna är beslutade av IT-styrgruppen, uppger de 
 intervjuade. Man är samtidigt frågande till vilket mandat den gruppen har att besluta om kostnader 
för andra nämnder? Det är Kommunfullmäktige som har beslutat om budgeten till nämnderna, 
framhåller de intervjuade. Hela budgeten går ju inte till nämnderna egentligen. Detta då de 
centralt tillkommande kostnaderna inte går att säga nej till eller påverka. Dessa kostnader måste 
man betala oavsett och de går därmed först, menar man. I slutändan innebär detta anpassningar 
i kärnverksamheten.  

2.3.2 Intervjuer med Servicekontoret 
Enligt flertalet intervjuade på Servicekontoret har de sedan omorganisationen 2011 (beslut i 
Kommunfullmäktige 18 november 2010) fått fler administrativa avdelningar. Det var bl.a. 
Löneservice, Dataservice, Redovisningsservice, Telefonservice som tidigare var organiserad 
under Administrativa kontoret under Kommunstyrelsen. Avdelningarna har anpassat sig efter 
Servicekontorets modell för interndebitering och upplever inte någon administrativ merkostnad 
vid debitering. Underlagen till majoriteten av debiteringar finns i Servicekontorets försystem 
KomMa. Det finns några beställare på Stadsledningskansliet för samtliga administrativa avdelningar 
där de minst en gång per år går igenom Servicekontorets tjänster och ändrar och justerar i den 
mån som det behövs.

När det gäller nämndens reglemente har förvaltningen tolkat det så att de ska utföra tjänster 
avseende om- och tillbyggnad samt underhållsarbeten av kommunens fastigheter och fastighets-
service till att de ska utföra tjänster inom stadshusservice till vissa förvaltningar. När det gäller 
service beträffande utskriftsenheter, kopiering och dylikt har förvaltningen gjort tolkningen att 
de omfattar tjänster avseende tryckeri, post, brev- och budhantering.   

2.3.3 Intervjuer med Stadsledningskansliet 
Enligt flertalet intervjuade på Stadsledningskansliet finns det en intern debiteringsmodell som 
Stadsledningskansliet använder för debitering av interna tjänster och program. Några av kostnads-
posterna har tillkommit på senare tid av olika politiska beslut om att införa systemet eller tjänsten 
och kostnaden har sedan fördelats ut på förvaltningarna. Det administrativa kringarbetet med att 
hantera interna debiteringar tar arbetstid från personalen på Stadsledningskansliet. Det behöver 
enligt de intervjuade genomföras en genomlysning av de centralt tillkommande kostnaderna för 
att hitta alternativa finansieringsmöjligheter för flertalet av dem. 

Stadledningskansliet är beställare av olika tjänster som Servicekontoret utför. Digital infrastruktur,  
försäkringar, löneservice, telefoniservice och redovisningsservice är centrala kostnader som varje 
förvaltning behöver ha för att kunna genomföra uppdraget från Kommunfullmäktige. Borås 
Stad har löst det genom gemensamma kostnader för alla förvaltningar och det har varit ett sätt 
att finansiera den gemensamma lösningen. 

Det finns ingen central sammanställning av centralt tillkommande kostnader som 
Stadsledningskansliet har utformat. Det har inte heller genomförts någon konsekvensanalys 
vid införande av nya centralt tillkommande kostnader. Det finns inga beslut om riktlinjer för 
beställar-/utförarmodellen men en remissversion har skickats ut till nämnderna.
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3 STADSREVISIONENS BEDÖMNINGAR 
Stadsrevisionen har granskat interna och gemensamma kostnader som är fördelade på förvaltningar  /
nämnder. Syftet med granskningen är att bedöma om Borås Stads hantering är ändamålsenlig, 
effektiv och i enlighet med kommunallagen och Kommunfullmäktiges reglementen. 

Centralt tillkommande kostnader i Borås Stad
Inom Borås Stad finns gemensamma kostnader som fördelas på alla nämnder. Som en del av 
granskningen har dessa gemensamma centrala kostnaders antal och omfattning kartlagts. 
Kartläggningen visar det finns sammantaget 23 olika typer av kostnader som interndebiteras 
nämnderna. Kostnaderna uppgår sammantaget till ca 160 miljoner kronor årligen. Kostnaderna 
fördelas företrädesvis från Kommunstyrelsen och Servicenämnden men även andra nämnder 
ansvarar för delar av kostnaderna. Kostnaderna avser olika former av tjänster, så som ex. IT-
arbetsplatstjänst, upphandling, försäkringspremie och tjänstekort m.m. De fördelas oftast genom 
olika former av fördelningsnycklar till de nämnder som nyttjar tjänsterna. De nämnder som ska 
nyttja tjänsterna kan i många fall inte styra över hur stor kostnad det blir för nämnden, påverka 
tjänstens innehåll eller avstå från en tjänst som man inte nyttjar. 

Granskningen visar att mängden kostnader växt över tid. Uppgifter som framkommer i 
 granskningen ger för handen att det - framför allt i Kommunstyrelsen - är ett etablerat arbetssätt 
att finansiera nya centrala tjänster genom s.k. fördelningsnycklar där kostnaden för tjänsterna 
internfaktureras andra nämnder i staden. Samtidigt framkommer i granskningen att betalande 
nämnder i vissa fall inte efterfrågat eller använder tjänsterna, att fördelningsnycklarna varierar och 
att hanteringen skapar ett administrativt merarbete i både debiterande och betalande nämnder.

Det framkommer även i granskningen att de centralt tillkommande kostnaderna försvårar 
budgetplaneringen för nämnderna och att denna form av finansiering av kommungemensamma 
tjänster medför risker för ineffektivitet. Effektivitetsriskerna består främst av att av 
effektiviseringskrav i det ordinarie budgetarbetet inte slår igenom för dessa kostnader och att 
incitamenten för effektivisering riskerar att bli lägre när tjänster inte genomgår samma uppföljning 
som ramfinansierad verksamhet. Det finns till största delen heller inga regler, riktlinjer eller 
andra styrande dokument som reglerar hur hantering eller uppföljning av centralt tillkommande 
kostnader ska gå till.

De centralt tillkommande kostnaderna avser i flera fall, sett till var varje enskild kostnad, 
ringa belopp. Mängden kostnader totalt för betalande nämnder medför dock enligt vidtalade i 
 granskningen, att inte oväsentliga delar av kommunbidraget måste avsättas årligen. Förhållanden 
som medför att kostnaderna betalas på bekostnad av nämndernas kärnverksamhet. 

Ingen vidtalad i granskningen har kunnat presentera en heltäckande bild av kostnadernas antal, 
omfattning och utformning. Vare sig Kommunstyrelsen eller någon annan nämnd har genom-
fört någon analys över de centralt tillkommande kostnadernas omfattning eller dess inverkan på 
nämndernas förutsättningar att genomföra sina grunduppdrag. Det genomförs inte heller några 
konsekvensanalyser i dessa avseenden när nya centrala kostnader införs. När det gäller 17 av de 23 
centralt tillkommande kostnaderna finns inte några formellt fattade beslut avseende själva tjänsten, 
dess kostnad eller dess fördelning. Betalande nämnder har såvitt framkommer i granskningen inte 
heller vidtalats vid införseln när det gäller merparten av de centralt tillkommande kostnaderna.

Samtidigt visar granskningen att delar av de centralt tillkommande kostnaderna avser tjänster 
som många menar behövs och som det är rationellt att finansiera och administrera centralt. Här 
uppger intervjuade samstämmigt att det i flera fall hade varit väsentligt bättre att hitta andra 
former för tjänstens finansiering. Detta ex. genom tilldelning i årlig budget för Kommunstyrelsen 
eller den nämnd som tillhandahåller tjänsten. 
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Lagliga förutsättningar
Som en del av granskningen har Stadsrevisionen gått igenom de lagliga förutsättningarna för 
en Kommunstyrelse eller en kommunal nämnd att tillhandahålla tjänster åt andra nämnder. 

Enligt kommunallagen 6 kap. 2 § fjärde punkten, ska Kommunfullmäktige, om inte något annat 
anges i lag eller annan författning, bestämma nämndernas verksamhetsområde och inbördes 
förhållanden. Kommunfullmäktige får även besluta att en nämnd ska tillhandahålla tjänster åt 
en annan nämnd. 

Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 1 § Kommunallagen, leda och samordna förvaltningen av 
kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma 
nämnders verksamhet.   

Kommunfullmäktige får enligt 6 kap. 8 § kommunallagen i vissa fall ge Kommunstyrelsens rätt 
att fatta beslut om förhållanden i andra nämnders verksamhet. Bestämmelserna innebär inte att 
Kommunstyrelsen blir överordnad andra nämnder eller att vissa frågor med automatik alltid ska 
beslutas om av Kommunstyrelsen. Bestämmelsen innebär endast att Kommunfullmäktige kan 
ge Kommunstyrelsen rätt att besluta i vissa särskilt angivna frågor som annars hade ankommit 
på en eller flera andra nämnder. Det kan exempelvis vara övergripande och strategiska frågor 
som berör flera nämnder. 

Nämnderna beslutar enligt 6 kap. 3 § kommunallagen i frågor som rör förvaltningen och i frågor 
som de enligt lag eller annan författning ska ha hand om. Nämnderna beslutar också i frågor som 
Kommunfullmäktige har delegerat till dem. Nämnderna har inom ramen för sin förvaltande 
verksamhet en självständig beslutanderätt.

Kommunstyrelsens och nämndernas uppgift och möjlighet att tillhandahålla tjänster åt andra 
nämnder behöver enligt kommunallagen regleras i respektive nämnds reglemente, som ska  beslutas 
av Kommunfullmäktige. 

Stadsrevisionens genomgång av Kommunstyrelsens och de debiterande nämndernas reglementen 
visar att inget reglemente, förutom Servicenämndens och Grundskolenämndens, ger i uppgift 
från Kommunfullmäktige att tillhandahålla tjänster åt andra nämnder. I Servicenämndens fall 
avser uppgiften bl.a. att tillhandahålla tjänster som avser IT, redovisning samt personal- och 
löneadministration. I Grundskolenämndens fall avser uppgiften ansvar för bemanningsenheten 
pedagogik. Det framgå dock inte i Grundskolenämndens fall att detta är en tjänst till andra 
nämnder eller att nämnden har rätt att debitera andra nämnder. Kommunstyrelsen och övriga 
nämnder har inget stöd i reglementet för att införa, debitera eller tillhandahålla tjänster åt  andra 
nämnder. Respektive nämnd har dessutom inom ramen för sin förvaltande verksamhet en själv-
ständig beslutanderätt. 

Stadsrevisionens bedömning är med utgångspunkt i de lagliga förutsättningarna i kommunal-
lagen och Kommunfullmäktiges reglementen, att Kommunstyrelsen och övriga nämnder inte 
har befogenhet eller mandat att debitera eller tillhandahålla tjänster åt andra nämnder. Endast 
Servicenämnden och Grundskolenämnden har vissa av dessa befogenheter och då för de tjänster 
som anges i respektive nämnds reglemente.

Mot bakgrund av ovanstående bedömer Stadsrevisionen även att förslaget till lydelse i remiss-
versionen av riktlinjer för beställar-/-utförarmodellen om att ”Kommunstyrelsen har rätt att fördela 
kostnader genom så kallade fördelningsnycklar för köp av verksamheter som är kommungemensamma 
från olika interna utförare eller typer av tjänster” inte är förenligt med Kommunstyrelsens reglementen. 
Detta då befintliga reglementen för Kommunstyrelsen inte medger denna typ av befogenheter.



29

Centralt tillkommande kostnader

Stadsrevisionens bedömning är, mot bakgrund av genomgången av berörda nämnders  reglementen, 
att de delar som reglerar Servicenämndens och Grundskolenämndens möjligheter att tillhanda-
hålla och debitera för tjänster till andra nämnder är mycket vagt formulerade. Kommunstyrelsen 
behöver mot bakgrund av detta och andra granskningsresultat i innevarande rapport genomföra 
en översyn av nämndernas reglementen i dessa delar.  

Med utgångspunkt i områdets lagliga förutsättningar och övriga granskningsresultat gör 
Stadsrevisionen även nedanstående bedömningar för respektive nämnd som ansvarar för  debitering 
av en eller flera centralt tillkommande kostnader.

Samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden debiterar övriga nämnder sammanlagt ca 1,7 mnkr per 
år  fördelade på två kostnadsposter. Det finns inga beslut om att fördela ut kostnader till 
 nämnderna i Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden eller i Kommunfullmäktige. 
Samhällsbyggnadsnämnden har inget stöd i reglementet för att debitera eller tillhandahålla 
tjänster åt andra nämnder. 

Stadsrevisionens bedömning är att Samhällsbyggnadsnämndens hantering av centralt tillkommande 
kostnader inte är ändamålsenlig. Nämnden behöver säkerställa att hanteringen sker i enlighet 
med de reglementen som gäller för nämnden. 

Grundskolenämnden 
Grundskolenämnden debiterar sju nämnder sammantaget ca 8,6 mnkr per år. Det finns 
inga  formella beslut om debitering eller fördelning av kostnader avseende bemannings-
enheten  pedagogik i Kommunstyrelsen, Grundskolenämnden eller Kommunfullmäktige. I 
Grundskolenämndens reglemente framgår att nämnden har ansvaret för bemanningsenheten 
pedagogik, det framgå dock inte att detta är en tjänst till andra nämnder eller att nämnden har 
rätt att debitera andra nämnder. 

Stadsrevisionens bedömning är att Grundskolenämndens hantering av kostnaden för bemannings-
enheten pedagogik delvis är ändamålsenlig. Nämnden behöver säkerställa att hanteringen sker 
i enlighet med de reglementen som gäller för nämnden.

Servicenämnden
Servicenämnden debiterar nämnderna sammanlagt ca 105 mnkr per år fördelade på sju  olika 
kostnadsposter. Servicenämnden utför tjänster inom områdena löneservice, IT-service och 
 redovisningsservice och i enlighet med nämndens reglemente. När det gäller kostnadsposten 
som avser digitala nämndhandlingar finns det beslut i respektive nämnd om införandet av 
digitala nämndhandlingar. Gällande tre kostnadsposter (telefonservice, post- och budhante-
ring samt stadshusservice) finns det inga beslut om att fördela ut kostnader till nämnderna i 
Kommunstyrelsen, Servicenämnden eller Kommunfullmäktige. 

I Servicenämndens reglemente framgår att nämnden har i huvuduppgift att utföra tjänster rörande 
bl.a. om- och tillbyggnad samt underhållsarbeten av kommunens fastigheter och fastighets service 
samt tillhandahålla service beträffande utskriftsenheter, kopiering och dylikt. I reglementet 
framgår inte att de ska tillhandahålla tjänster inom post, budhantering eller stadshuservice. 
Förvaltningen har dock gjort denna tolkning av reglementet. Det framgår inte i reglementet 
att nämnden har rätt att debitera andra nämnder. Det framgår dock av Kommunfullmäktiges 
 budgetbeslut att Servicenämnden är en utförarnämnd som helt finansieras med uppdrags-
ersättningar från andra nämnder och bolag. 
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Stadsrevisionens bedömning är att Servicenämndens hantering av de centralt tillkommande 
kostnaderna till största delen är ändamålsenlig. Nämnden behöver säkerställa att hanteringen 
sker i enlighet med de reglementen som gäller för nämnden.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen debiterar nämnderna sammanlagt ca 45 mnkr per år fördelat på  
tretton  olika kostnadsposter. Kostnadsposten som avser försäkringspremie finns det beslut om 
i Kommunstyrelsen om att kostnaden ska fördelas ut till nämnderna. Kostnadsposten som 
 avser  dataskyddsombud finns det beslut i respektive nämnd om att utse dataskyddsombud 
från Sjuhärads kommunalförbund. När det gäller de elva kostnadsposter som återstår finns 
det inget beslut om att fördela ut kostnaderna till nämnderna varken i Kommunstyrelsen eller 
i Kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har inget stöd i reglementet för att debitera eller till-
handahålla tjänster åt andra nämnder

Stadsrevisionens bedömning är att Kommunstyrelsens hantering av de centralt tillkommande 
kostnaderna inte är ändamålsenlig. Bristerna avser ett stort antal kostnadsposter om samman-
taget större belopp. Därutöver visar granskningen att det i Kommunstyrelsen finns ett etablerat 
arbetssätt att finansiera centrala tjänster genom s.k. fördelningsnycklar vilket påverkar övriga 
nämnders förutsättningar att genomföra sina grunduppdrag. Kommunstyrelsen behöver säker-
ställa att hanteringen sker i enlighet med de reglementen som gäller för styrelsen.

Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 1 § kommunallagen, leda och samordna förvaltningen av 
kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen 
ansvarar enligt reglementet dessutom för beslut om samordning mellan nämnderna och 
gränsdragning mellan nämndernas ansvarsområden och för att en effektiv och ändamål-
senlig organisation upprätthålls. Granskningen visar att det saknas en samlad analys av de 
centralt tillkommande kostnaderna. Det finns inte heller någon övergripande sammanställning 
över dessa kostnaders förekomst, utformning eller omfattning. Kostnaderna är tills största delen 
inte heller föremål för övergripande och systematisk uppföljning eller utvärdering. 

Stadsrevisionens bedömning är att förhållandena medför att Kommunstyrelsens uppsikt över 
området inte är tillräcklig. 

Sammanfattande bedömning
Granskningen visar att de centralt tillkommande kostnaderna totalt sett uppgår till betydande 
belopp och avser en bred flora poster årligen. Principerna för fördelning skiljer sig åt och betalande 
nämnder saknar i stor utsträckning inflytande över kostnadernas storlek och utveckling. Hanteringen 
medför administrativt merarbete och det saknas formella beslut när det gäller merparten av 
kostnaderna. Det saknas även en samlad analys över kostnadernas utformning och omfatt-
ning. Konsekvensanalyser genomförs inte när nya centralt tillkommande kostnader införs. 
Hanteringen av de centralt tillkommande kostnaderna bedrivs till stor del inte i enlighet med 
Kommunfullmäktiges beslutade reglementen. 

Förhållandena försvårar nämndernas budgetarbete, medför risker för ineffektivitet och att inte 
oväsentliga delar av kommunbidraget måste avdelas från nämndernas grunduppdrag årligen.
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Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att Servicenämndens hantering av de centralt 
 tillkommande kostnaderna till största delen är ändamålsenlig. Grundskolenämndens  hantering 
bedöms som delvis ändamålsenlig. Kommunstyrelsens och Samhällsbyggnadsnämndens 
 hantering inom området bedöms inte vara ändamålsenlig. Kommunstyrelsens uppsikt inom 
området  bedöms därutöver som otillräcklig. Stadsrevisionens bedömning är att bristerna inom 
området är så pass omfattande att hanteringen totalt sett inte kan ses som ändamålsenlig och 
effektiv.

Kommunstyrelsen och berörda nämnder behöver säkerställa att hanteringen av de centralt tillkommande 
kostnaderna sker i enlighet med Kommunfullmäktiges reglementen. Kommunstyrelsen behöver 
därutöver genomföra en genomgripande analys av de centralt tillkommande kostnaderna, överväga 
alternativa finansieringsmodeller och se över hur hanteringen kan effektiviseras och följas upp. 
Kommunstyrelsen behöver även säkerställa en tillräcklig uppsikt inom området och genomföra 
en översyn av nämndernas reglementen. 

Nämndernas ekonomiska förutsättningar för att genomföra sina grunduppdrag anges årligen i 
Borås Stads budget. Stadsrevisionen vill i sammanhanget påtala att de centralt tillkommande 
kostnaderna riskerar att urholka Kommunfullmäktiges budgetbeslut.

Andreas Ekelund
Revisionschef

Anna Duong
Certifierad kommunal yrkesrevisor
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4 KÄLLFÖRTECKNING 
Lagar och förordningar
Kommunallag (2017:725)

Kommunala styrdokument och rapporter
Gemensamt regemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder, Fastställd av 
Kommunfullmäktige: 2019-06-19, Reviderad av Kommunfullmäktige: 2020-03-19

Reglemente för Kommunstyrelsen, Fastställd av Kommunfullmäktige: 2020-02-20, Reviderad 
av Kommunfullmäktige: 2021-03-18

Reglemente för Servicenämnden, Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-06-19. 

Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden, Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-06-19.

Reglemente för Grundskolenämnden, Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-06-19, Reviderad 
av Kommunfullmäktige: 2019-11-29

Borås Stad Styr- och ledningssystem, fastställt av Kommunfullmäktige, senast revidering  
2020-10-15

Borås Stad Styr- och ledningssystem, fastställt av Kommunfullmäktige, senast revidering  
2020-10-15

Protokoll 
Borås Stad, Kommunfullmäktige, Protokoll, 2019-11-20-2019-11-21

Borås Stad, Kommunstyrelsen, Protokoll 2005-06-07

Borås Stad, Kommunstyrelsen, Protokoll 2002-06-17

Borås Stad, Kommunfullmäktige, Protokoll, 2019-06-19

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, Protokoll, 2018-02-23

Borås Stad, Kommunstyrelsen, Protokoll 2012-11-19

Avtal
Internt avtal/beställning 2022 avseende tjänsten Borås Stads redovisningsfunktion, 2021-05-31

Internt PM – Överenskommelse Digitala nämndhandlingar, 2019-04-15

Internt PM – Avtal Telefonservice och Växel, 2018-11-27

Intervjuer
Intervju 1 med representant för Stadsledningskansliet. 2021-09-03

Intervju 2 med representant för Stadsledningskansliet. 2021-09-08 

Intervju 3 med representant för Grundskoleförvaltningen. 2021-09-22

Intervju 4 med representant för Servicekontoret. 2021-11-06

Intervju 5 med representant för Stadsledningskansliet. 2021-10-21
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Intervju 6 med representant för Grundskoleförvaltningen. 2021-12-07

Intervju 7 med representant för Vård- och äldreförvaltningen. 2021-12-08

Intervju 8 med representant för Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. 2021-12-10

Intervju 9 med representant för Förskoleförvaltningen. 2021-12-14

Intervju 10 med representant för Stadsledningskansliet. 2021-12-15

Intervju 11 med representanter för Servicekontoret. 2021-12-16

Intervju 12 med representant för Fritids- och folkhälsonämnden. 2022-01-04

Mailkorrespondens 
Mailkorrespondens med representant 1 för Stadsledningskansliet. 

Mailkorrespondens med representant 2 för Stadsledningskansliet. 

Mailkorrespondens med representant 3 för Stadsledningskansliet.

Mailkorrespondens med representant 4 för Stadsledningskansliet.

Mailkorrespondens med representant 5 för Stadsledningskansliet.

Mailkorrespondens med representant 6 för Stadsledningskansliet.

Mailkorrespondens med representant 7 för Stadsledningskansliet.

Mailkorrespondens med representant 8 för Stadsledningskansliet.

Mailkorrespondens med representant 9 för Stadsledningskansliet.

Mailkorrespondens med representant 10 för Stadsledningskansliet.

Mailkorrespondens med representant 11 för Stadsledningskansliet.

Mailkorrespondens med representant 12 för Stadsledningskansliet.

Mailkorrespondens med representant 13 för Stadsledningskansliet.

Mailkorrespondens med representant 14 för Stadsledningskansliet.

Mailkorrespondens med representant 15 för Stadsledningskansliet.

Mailkorrespondens med representant 16 för Stadsledningskansliet.

Mailkorrespondens med representant 17 för Stadsledningskansliet.

Mailkorrespondens med representant 18 för Servicekontoret.

Mailkorrespondens med representant 19 för Servicekontoret.

Mailkorrespondens med representant 20 för Servicekontoret.

Mailkorrespondens med representant 21 för Servicekontoret.

Mailkorrespondens med representant 22 för Servicekontoret.

Mailkorrespondens med representant 23 för Servicekontoret.

Mailkorrespondens med representant 24 för Servicekontoret.

Mailkorrespondens med representant 25 för Servicekontoret.

Mailkorrespondens med representant 26 för Servicekontoret.

Mailkorrespondens med representant 27 för Arbetslivsförvaltningen. 
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Mailkorrespondens med representant 28 för Fritids- och folkhälsonämnden.

Mailkorrespondens med representant 29 för Förskoleförvaltningen.

Mailkorrespondens med representant 30 för Grundskoleförvaltningen.

Mailkorrespondens med representant 31 för Grundskoleförvaltningen 

Mailkorrespondens med representant 32 för Grundskoleförvaltningen 

Mailkorrespondens med representant 33 för Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

Mailkorrespondens med representant 34 för Individ- och familjeomsorgsförvaltningen. 

Mailkorrespondens med representant 35 för Kulturförvaltningen

Mailkorrespondens med representant 36 för Lokalförsörjningsförvaltningen.

Mailkorrespondens med representant 37 för Miljö-och konsumentförvaltningen.

Mailkorrespondens med representant 38 för Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Mailkorrespondens med representant 39 för Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Mailkorrespondens med representant 40 för Sociala omsorgsförvaltningen. 

Mailkorrespondens med representant 41 för Tekniska förvaltningen. 

Mailkorrespondens med representant 42 för Vård- och äldreförvaltningen.

Övrigt
Kastberg, Patrik; Kommunallagen – En kommentar, tredje upplagan 2021

Promemoria (PM) 
Internt PM - Utdebitering av CKS Kortteam, 2021-02-20

Internt PM - Utdebitering av ny förvaltningsorganisation, 2019-04-29

Internt PM – Mediapoolen – information och intern kostnadsfördelning, 2019-09-04

PM – Dataskyddsombud inom Borås regionen, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, 
2017-12-12

Internt PM - Information om ny debiteringsmodell för Telefonservice och Växel, 2019-05-06

Internt PM - Kostnad för budkörning och posthantering, streckkoder och postavtal 501 80, 
2020-03-04

Internt PM - Uppdrag för Borås Stads bemanningsenhet inom pedagogik, 2020-12-08

Internetkällor
Internpriser 

https://intranet.boras.se/styrningochledning/handbockermetodermodellerochrutiner/ekonom-
ihandbok/internpriser.4.366f0c6a148c124dedd2211d.html

Granskning av beställar- och utförarmodellen i Borås Stad
https://www.boras.se/download/18.2e9ba05316de13f985d25f0c/1571736660115/Rapport%20
Bor%C3%A5s%20Stad%20Granskning%20av%20best%C3%A4llar-%20och%20ut-
f%C3%B6rarmodellen.pdf
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Stadsledningskansliet 
https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/forvaltningar/stadsledningskans-
liet.4.64737d1d14502edf3956191e.html

Merkraft
https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/personalforeningar/merkraft.4.239252af146
060404499cf05.html

Lönekartläggning 2020
https://intranet.boras.se/anstalldocharbetsgivare/loneoversyn/loneoversynsprocess/lonekartlagg-
ning/lonekartlaggning2020.4.2b148b21162ef2a8e299f8c4.html

Esmaker 
https://intranet.boras.se/serviceochstod/administrativasystemochittjanster/esmaker.4.7d95a-
87b1495219af9752fe9.html

Canea
https://intranet.boras.se/serviceochstod/administrativasystemochittjanster/canea.4.5c-
09fa0516a59d42b021a561.html

E-handel 
https://intranet.boras.se/serviceochstod/hjalpochsupport/upphandlingochinkop/ehan-
del.4.6795eb7415d0329975fad8a8.html

Upphandling och inköp 
https://intranet.boras.se/serviceochstod/hjalpochsupport/upphandlingochin-
kop.4.613655ff148a1209d2d92ab.html

Beställning av upphandlingsuppdrag 
https://intranet.boras.se/serviceochstod/hjalpochsupport/upphandlingochinkop/bestallningav-
upphandlingsuppdrag.4.6a33a9c61494be7358459386.html

Stratsys 
https://intranet.boras.se/styrningochledning/handbockermetodermodellerochrutiner/ekonom-
ihandbok/stratsys.4.366f0c6a148c124dedd225fc.html

Servicekontoret 
https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/forvaltningar/servicekontoret.4.3025b-
c80148884464ed46f6.html

Redovisningsservice 
https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/forvaltningar/servicekontoret/organisation/
affarsstod/redovisningsservice.4.66d3dae0154ddf7317e9afee.html

Löneservice 
https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/forvaltningar/servicekontoret/organisation/
personalochkontorsservice/loneservice.4.55993df81490ebd407c1053f.html
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Digitala nämndhandlingar 
https://intranet.boras.se/serviceochstod/administrativasystemochittjanster/digitalanamndhand-
lingar.4.366f0c6a148c124dedd4421a.html

Telefonservice 
https://intranet.boras.se/serviceochstod/hjalpochsupport/telefonservice5070.4.613655ff148a1
209d2d9209.html

Stadshusservice 
https://intranet.boras.se/serviceochstod/bokaochbestalla/stadshusservice.4.35c58f2b1488e52a-
8428ea63.html

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/forvaltningar/samhallsbyggnadsforvaltningen/
uppdragochansvar.4.e3d1d811486bb2d2efab845.html

Intramap 
https://intranet.boras.se/styrningochledning/handbockermetodermodellerochrutiner/gisoch-
geografiskinformation/intramap.4.5c09fa0516a59d42b02a5a05.html

Projektstudio för samhällsbyggnads
https://intranet.boras.se/styrningochledning/kvalitetochutvecklingsarbeten/projektstudiofor-
samhallsbyggnad.4.4516944915fdebb937ec5c8a.html

Förvaltning och utveckling av projektstudio för samhällsbyggnadsprocessen 
https://intranet.boras.se/download/18.5b4fa15a177cda291b058c/1614067861350/F%C3%B6r-
valtning%20och%20utveckling%20av%20projektstudio%20f%C3%B6r%20samh%C3%A4lls-
byggnadsprocessen.pdf



SLK Kommunikationstjänster 964 409

SLK Hälsostrateg och företagshälsovård 1 442 550

SLK Grundlicens lönekartläggning 95 760

SLK Facklig fördelning (0,14 % av bruttolönekostnaden) 5 272 760

SLK Fördelning av fackliga företrädare 3 932 015

SLK Tjänstekort 4 797 296

SLK Försäkringspremie 10 994 309

SLK Esmaker, Canea och stödfunktioner 1 922 287

SLK E-handel, upphandling, hållbarhet 10 636 300

SLK Ny förvaltningsorganisation (PM3) 1 110 700

SLK Mediapoolen 1 800 000

SLK Dataskyddsombud 764 270

SLK Licens Stratsys 1 135 700

SK Förvaltningsabonnemang (redovisningsservice) 12 733 000

SK Löneadministration (0,51 % av bruttolönekostnaden) 18 258 296

SK Digital Arbetsplats 57 178 498

SK Digitala Nämndhandlingar 1 873 583

SK Telefonservice och växel 11 702 340

SK Budbil 2 616 300

SK Stadshusservice 825 820

SBF Intramap 1 683 376

SBF Projektstudio 52 674

GF Bemanningsenhet inom pedagogik 8 553 000
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Centralt tillkommande kostnader - Bilaga 1

Förkortningar 

SLK = Stadsledningskansliet 
SK = Servicekontoret 
SBF = Samhällsbyggnadsförvaltningen 
GF = Grundskoleförvaltningen  
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Centralt tillkommande kostnader i 
Borås Stad
Stadsrevisionen har granskat interna och gemensamma 
kostnader som är fördelade på förvaltningar/nämnder. 
Syftet med granskningen är att bedöma om Borås Stads 
hantering är ändamålsenlig, effektiv och i enlighet med 
kommunallagen och Kommunfullmäktiges reglementen. 

Centralt tillkommande kostnader i Borås Stad
Inom Borås Stad finns gemensamma kostnader som 
 fördelas på alla nämnder. Som en del av granskningen 
har dessa gemensamma centrala kostnaders antal och 
omfattning kartlagts. Kartläggningen visar det finns 
sammantaget 23 olika typer av kostnader som intern- 
 debiteras nämnderna. Kostnaderna uppgår sammantaget 
till ca 160 miljoner kronor årligen. Kostnaderna fördelas 
företrädesvis från Kommunstyrelsen och Servicenämnden 
men även andra nämnder ansvarar för delar av kostnaderna. 
Kostnaderna avser olika former av tjänster, så som ex. IT-
arbetsplatstjänst, upphandling, försäkringspremie och 
tjänstekort m.m. De fördelas oftast genom olika former av 
fördelningsnycklar till de nämnder som nyttjar tjänsterna. 
De nämnder som ska nyttja tjänsterna kan i många fall 
inte styra över hur stor kostnad det blir för nämnden, 
påverka tjänstens innehåll eller avstå från en tjänst som 
man inte nyttjar. 

Granskningen visar att mängden kostnader växt över 
tid. Uppgifter som framkommer i granskningen ger för 
 handen att det - framför allt i Kommunstyrelsen - är ett 
etablerat arbetssätt att finansiera nya centrala tjänster 
 genom s.k. fördelningsnycklar där kostnaden för  tjänsterna 
internfaktureras andra nämnder i staden. Samtidigt fram-
kommer i granskningen att betalande nämnder i vissa 
fall inte efterfrågat eller använder tjänsterna, att fördel-
ningsnycklarna varierar och att hanteringen skapar ett 
administrativt merarbete i både debiterande och betalande 
nämnder.

Det framkommer även i granskningen att de centralt 
tillkommande kostnaderna försvårar budgetplaneringen 
för nämnderna och att denna form av finansiering 
av kommungemensamma tjänster medför risker för 
ineffektivitet. Effektivitetsriskerna består främst av att 
av effektiviseringskrav i det ordinarie budgetarbetet inte 
slår igenom för dessa kostnader och att incitamenten 
för effektivisering riskerar att bli lägre när tjänster inte 
genomgår samma uppföljning som ramfinansierad 
verksamhet. Det finns till största delen heller inga regler, 
riktlinjer eller andra styrande dokument som reglerar 
hur hantering eller uppföljning av centralt tillkommande 
 kostnader ska gå till.

De centralt tillkommande kostnaderna avser i flera fall, 
sett till var varje enskild kostnad, ringa belopp. Mängden 
kostnader totalt för betalande nämnder medför dock 
 enligt vidtalade i granskningen, att inte oväsentliga delar 
av kommun bidraget måste avsättas årligen. Förhållanden 
som medför att kostnaderna betalas på bekostnad av 
nämndernas kärnverksamhet. 

Ingen vidtalad i granskningen har kunnat presentera en 
heltäckande bild av kostnadernas antal, omfattning och 
utformning. Vare sig Kommunstyrelsen eller någon annan 
nämnd har genomfört någon analys över de centralt till-
kommande kostnadernas omfattning eller dess inverkan 
på nämndernas förutsättningar att genomföra sina grund-
uppdrag. Det genomförs inte heller några konsekvens-
analyser i dessa avseenden när nya centrala kostnader 
införs. När det gäller 17 av de 23 centralt tillkomman-
de kostnaderna finns inte några formellt fattade beslut 
 avseende själva tjänsten, dess kostnad eller dess fördelning. 
Betalande nämnder har såvitt framkommer i granskningen 
inte heller vidtalats vid införseln när det gäller merparten 
av de centralt tillkommande kostnaderna.

Samtidigt visar granskningen att delar av de centralt till-
kommande kostnaderna avser tjänster som många menar 
behövs och som det är rationellt att finansiera och adminis-
trera centralt. Här uppger intervjuade samstämmigt att det 
i flera fall hade varit väsentligt bättre att hitta andra former 
för tjänstens finansiering. Detta ex. genom tilldelning i 
årlig budget för Kommunstyrelsen eller den nämnd som 
tillhandahåller tjänsten. 

Lagliga förutsättningar
Som en del av granskningen har Stadsrevisionen gått  igenom 
de lagliga förutsättningarna för en Kommunstyrelse eller en 
kommunal nämnd att tillhandahålla tjänster åt andra nämnder. 

Enligt kommunallagen 6 kap. 2 § fjärde punkten, ska 
Kommunfullmäktige, om inte något annat anges i lag eller 
annan författning, bestämma nämndernas verksamhets-
område och inbördes förhållanden. Kommunfullmäktige 
får även besluta att en nämnd ska tillhandahålla tjänster 
åt en annan nämnd.

Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 1 § Kommunallagen, 
leda och samordna förvaltningen av kommunens ange-
lägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och 
 eventuella gemensamma nämnders verksamhet. 
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Kommunfullmäktige får enligt 6 kap. 8 § kommunallagen 
i vissa fall ge Kommunstyrelsens rätt att fatta beslut om för-
hållanden i andra nämnders verksamhet. Bestämmelserna 
innebär inte att Kommunstyrelsen blir överordnad andra 
nämnder eller att vissa frågor med automatik alltid ska 
beslutas om av Kommunstyrelsen. Bestämmelsen innebär 
endast att Kommunfullmäktige kan ge Kommunstyrelsen 
rätt att besluta i vissa särskilt angivna frågor som annars 
hade ankommit på en eller flera andra nämnder. Det kan 
exempelvis vara övergripande och strategiska frågor som 
berör flera nämnder. 

Nämnderna beslutar enligt 6 kap. 3 § kommunallagen i 
frågor som rör förvaltningen och i frågor som de enligt 
lag eller annan författning ska ha hand om. Nämnderna 
 beslutar också i frågor som Kommunfullmäktige har 
 delegerat till dem. Nämnderna har inom ramen för sin 
förvaltande verksamhet en självständig beslutanderätt.

Kommunstyrelsens och nämndernas uppgift och  möjlighet 
att tillhandahålla tjänster åt andra nämnder behöver enligt 
kommunallagen regleras i respektive nämnds reglemente, 
som ska beslutas av Kommunfullmäktige. 

Stadsrevisionens genomgång av Kommunstyrelsens 
och de debiterande nämndernas reglementen  visar 
att inget reglemente, förutom Servicenämndens 
och Grundskolenämndens, ger i uppgift från 
Kommunfullmäktige att tillhandahålla tjänster åt andra 
nämnder. I Servicenämndens fall avser uppgiften bl.a. 
att tillhandahålla tjänster som avser IT, redovisning samt 
 personal- och löneadministration. I Grundskolenämndens 
fall avser uppgiften ansvar för bemanningsenheten 
 pedagogik. Det framgå dock inte i Grundskolenämndens 
fall att detta är en tjänst till andra nämnder eller att nämn-
den har rätt att debitera andra nämnder. Kommunstyrelsen 
och övriga nämnder har inget stöd i reglementet för att 
införa, debitera eller tillhandahålla tjänster åt andra 
 nämnder. Respektive nämnd har dessutom inom ramen 
för sin förvaltande verksamhet en självständig beslut-
anderätt. 

Stadsrevisionens bedömning är med utgångspunkt 
i de lagliga förutsättningarna i kommunallagen och 
Kommunfullmäktiges reglementen, att Kommunstyrelsen 
och övriga nämnder inte har befogenhet eller mandat att 
debitera eller tillhandahålla tjänster åt andra nämnder. 
Endast Servicenämnden och Grundskolenämnden har 
vissa av dessa befogenheter och då för de tjänster som 
anges i respektive nämnds reglemente.

Mot bakgrund av ovanstående bedömer Stadsrevisionen 
även att förslaget till lydelse i remissversionen av riktlinjer 
för beställar-/-utförarmodellen om att ”Kommunstyrelsen 
har rätt att fördela kostnader genom så kallade fördelnings-
nycklar för köp av verksamheter som är kommungemensam-
ma från olika interna utförare eller typer av tjänster” inte är 
förenligt med Kommunstyrelsens reglementen. Detta då 
befintliga reglementen för Kommunstyrelsen inte medger 
denna typ av befogenheter.

Stadsrevisionens bedömning är, mot bakgrund av genom-
gången av berörda nämnders reglementen, att de delar 
som reglerar Servicenämndens och Grundskolenämndens 
 möjligheter att tillhandahålla och debitera för  tjänster  
till andra nämnder är mycket vagt formulerade. 
Kommunstyrelsen behöver mot bakgrund av detta och 
andra granskningsresultat i innevarande rapport genom-
föra en översyn av nämndernas reglementen i dessa delar. 

Med utgångspunkt i områdets lagliga förutsättningar och 
 övriga granskningsresultat gör Stadsrevisionen även 
nedanstående bedömningar för respektive nämnd som 
 ansvarar för debitering av en eller flera centralt till-
kommande kostnader.

Samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden debiterar övriga  nämnder 
sammanlagt ca 1,7 mnkr per år fördelade på två 
kostnads poster. Det finns inga beslut om att  fördela 
ut kostnader till nämnderna i Kommunstyrelsen, 
Samhällsbyggnadsnämnden eller i Kommunfullmäktige. 
Samhällsbyggnadsnämnden har inget stöd i reglementet 
för att debitera eller tillhandahålla tjänster åt andra nämnder. 

Stadsrevisionens bedömning är att Samhällsbyggnads-
nämndens hantering av centralt tillkommande kostnader 
inte är ändamålsenlig. Nämnden behöver säkerställa att 
hanteringen sker i enlighet med de reglementen som gäller 
för nämnden. 

Grundskolenämnden 
Grundskolenämnden debiterar sju nämnder samman-
taget ca 8,6 mnkr per år. Det finns inga formella beslut 
om debitering eller fördelning av kostnader avseende 
bemanningsenheten pedagogik i Kommunstyrelsen, 
Grundskolenämnden eller Kommunfullmäktige. I 
Grundskolenämndens reglemente framgår att nämnden 
har ansvaret för bemanningsenheten pedagogik, det fram-
gå dock inte att detta är en tjänst till andra nämnder eller 
att nämnden har rätt att debitera andra nämnder. 
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Stadsrevisionens bedömning är att Grundskolenämndens 
hantering av kostnaden för bemanningsenheten pedagogik 
delvis är ändamålsenlig. Nämnden behöver säkerställa att 
hanteringen sker i enlighet med de reglementen som gäller 
för nämnden.

Servicenämnden
Servicenämnden debiterar nämnderna sammanlagt ca 
105 mnkr per år fördelade på sju olika kostnadsposter. 
Servicenämnden utför tjänster inom områdena  löneservice, 
IT-service och redovisningsservice och i enlighet med 
nämndens reglemente. När det gäller kostnads posten som 
avser digitala nämndhandlingar finns det beslut i respek-
tive nämnd om införandet av digitala nämndhandlingar. 
Gällande tre kostnadsposter (telefonservice, post- och bud-
hantering samt stadshusservice) finns det inga beslut om att 
fördela ut kostnader till nämnderna i Kommunstyrelsen, 
Servicenämnden eller Kommunfullmäktige. 

I Servicenämndens reglemente framgår att nämnden 
har i huvuduppgift att utföra tjänster rörande bl.a. om- 
och tillbyggnad samt underhållsarbeten av kommunens  
fastig heter och fastighetsservice samt tillhanda hålla 
 service  beträffande utskriftsenheter, kopiering och 
 dylikt. I  reglementet framgår inte att de ska tillhanda-
hålla tjänster inom post, budhantering eller stadshus-
service. Förvaltningen har dock gjort denna tolkning av 
 reglementet. Det framgår inte i reglementet att nämnden 
har rätt att debitera andra nämnder. Det framgår dock av 
Kommunfullmäktiges budgetbeslut att Servicenämnden 
är en utförarnämnd som helt finansieras med uppdrags-
ersättningar från andra nämnder och bolag. 

Stadsrevisionens bedömning är att Servicenämndens 
 hantering av de centralt tillkommande kostnaderna till 
största delen är ändamålsenlig. Nämnden behöver säker-
ställa att hanteringen sker i enlighet med de reglementen 
som gäller för nämnden.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen debiterar nämnderna sammanlagt ca 
45 mnkr per år fördelat på tretton olika kostnadsposter. 
Kostnadsposten som avser försäkringspremie finns det 
 beslut om i Kommunstyrelsen om att kostnaden ska för-
delas ut till nämnderna. Kostnadsposten som avser data-
skyddsombud finns det beslut i respektive nämnd om att 
utse dataskyddsombud från Sjuhärads kommunalförbund. 
När det gäller de elva kostnadsposter som återstår finns det 
inget beslut om att fördela ut kostnaderna till nämnderna 
varken i Kommunstyrelsen eller i Kommunfullmäktige. 
Kommunstyrelsen har inget stöd i reglementet för att 
 debitera eller tillhandahålla tjänster åt andra nämnder

Stadsrevisionens bedömning är att Kommunstyrelsens 
hantering av de centralt tillkommande kostnaderna inte 
är ändamålsenlig. Bristerna avser ett stort antal kostnads-
poster om sammantaget större belopp. Därutöver  visar 
granskningen att det i Kommunstyrelsen finns ett 
 etablerat arbetssätt att finansiera centrala tjänster genom 
s.k. fördelningsnycklar vilket påverkar övriga nämn-
ders förutsättningar att genomföra sina grunduppdrag. 
Kommunstyrelsen behöver säkerställa att hanteringen sker 
i enlighet med de reglementen som gäller för styrelsen.

Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 1 § kommunallagen, 
leda och samordna förvaltningen av kommunens ange-
lägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksam-
het. Kommunstyrelsen ansvarar enligt reglementet dess-
utom för beslut om samordning mellan nämnderna och 
gränsdragning mellan nämndernas ansvars områden 
och för att en effektiv och ändamålsenlig organisation 
upprätthålls. Granskningen visar att det saknas en  samlad 
analys av de centralt tillkommande kostnaderna. Det finns 
inte heller någon övergripande samman ställning över 
dessa kostnaders förekomst, utformning eller omfattning. 
Kostnaderna är tills största delen inte heller föremål för 
övergripande och systematisk uppföljning eller utvärdering. 

Stadsrevisionens bedömning är att förhållandena med-
för att Kommunstyrelsens uppsikt över området inte är 
tillräcklig.

Sammanfattande bedömning
Granskningen visar att de centralt tillkommande kost-
naderna totalt sett uppgår till betydande belopp och avser 
en bred flora poster årligen. Principerna för fördelning 
skiljer sig åt och betalande nämnder saknar i stor utsträck-
ning inflytande över kostnadernas storlek och utveckling. 
Hanteringen medför administrativt merarbete och det 
 saknas formella beslut när det gäller merparten av kost-
naderna. Det saknas även en samlad analys över kostna-
dernas utformning och omfattning. Konsekvensanalyser 
genomförs inte när nya centralt tillkommande kostna-
der införs. Hanteringen av de centralt tillkommande 
kostnaderna bedrivs till stor del inte i enlighet med 
Kommunfullmäktiges beslutade reglementen. 

Förhållandena försvårar nämndernas budgetarbete, med-
för risker för ineffektivitet och att inte oväsentliga delar av 
kommunbidraget måste avdelas från nämndernas grund-
uppdrag årligen.

Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är 
att Servicenämndens hantering av de centralt till-



5

Kortrapport – Centralt tillkommande kostnader i Borås Stad 

kommande kostnaderna till största delen är ända-
målsenlig. Grundskolenämndens hantering bedöms 
som delvis ändamålsenlig. Kommunstyrelsens och 
Samhällsbyggnadsnämndens hantering inom området 
bedöms inte vara ändamålsenlig. Kommunstyrelsens 
uppsikt inom området bedöms därutöver som otillräcklig. 
Stadsrevisionens bedömning är att bristerna inom området 
är så pass omfattande att hanteringen totalt sett inte kan 
ses som ändamålsenlig och effektiv.

Kommunstyrelsen och berörda nämnder behöver säkerställa  
att hanteringen av de centralt tillkommande kostnaderna 
sker i enlighet med Kommunfullmäktiges  reglementen. 
Kommunstyrelsen behöver därutöver  genomföra en 
 genomgripande analys av de centralt tillkommande 
 kostnaderna, överväga alternativa finansieringsmodeller 
och se över hur hanteringen kan effektiviseras och följas 
upp. Kommunstyrelsen behöver även säkerställa en till-
räcklig uppsikt inom området och genomföra en översyn 
av nämndernas reglementen. 

Nämndernas ekonomiska förutsättningar för att 
 genomföra sina grunduppdrag anges årligen i Borås Stads 
 budget. Stadsrevisionen vill i sammanhanget påtala att de 
centralt tillkommande kostnaderna riskerar att urholka 
Kommunfullmäktiges budgetbeslut.
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Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden godkänner Rapport av Långsiktigt uppdrag för Borås 
Konstmuseum 2021.          

Ärendet i sin helhet 
Konstmuseet har skrivit en sammanfattande rapport om sitt arbete med LSU, 
Långsiktigt uppdrag 2021 som redovisas till Västra Götalandsregionens 
kulturnämnd före 1 april.                
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Sammanfattning av 2021 

År 2021 har varit ett händelserikt och mycket speciellt år, samtidigt som stora 
delar av samhället varit hårt drabbat av Coronapandemin, genomförde Borås 
Konstmuseum sitt största arrangemang någonsin. Den tidigare Skulptur
biennalen växte och blev nu till en biennal som inkluderade alla konstformer och 
med det nya namnet Borås Art Biennial. Möjligheten att låta biennalen växa  
förverkligades genom Borås 400årsfirande och extra medel från kommunfull
mäktige samt samarbeten med Textilmuseet och Borås TME. Att satsa på en 
stor konstbiennal med stort fokus utomhus visade sig vara ett lyckokast, efter  
en vinter i isolering fanns ett stort uppdämt behov av upplevelser utomhus och 
museet har fått mycket positiv respons för sin satsning. Borås Art Biennial 
invigdes i slutet av maj av Kultur och demokratiminister Amanda Lind. Biennalen 
presenterade en mängd konstnärliga uttryck som kunde upplevas i det offentliga 
rummet runt omkring i stadskärnan, på Viskan, i luftrummet ovanför Stora  
Torget, på Borås Konstmuseum, på Textilmuseet, i Gustav Adolfs Kyrka samt i 
serviceorterna Dalsjöfors, Viskafors, Sandared och Fristad. Den sträckte sig 
även utanför kommunens gränser i ett regionalt samarbete med kommunerna 
Bollebygd och Vårgårda under namnet Moving Out. Konstbiennalen genom
fördes i nära samarbete med många av stadens olika aktörer som kommunala 
förvaltningar, bolag, civilsamhället och näringslivet.

På Borås 400årsdag, invigdes den magnifika skulpturen Devil Whirls av den 
amerikanska konstnären Alice Aycock. Skulpturen donerades av Paul  
Frankenius, Joakim Hedin och Sparbanken Sjuhärad. Samarbetet med närings
livet har uppmärksammats nationellt och Skulpturstaden Borås blev 2021 års 
vinnare av Swedish Arts & Business Awards, Kultur & Näringslivs tävling för 
affärsmässigt grundade kultursamarbeten.

I anda med Borås stads 400årsfirande öppnade under hösten den största  
Lars Tunbjörkutställningen någonsin. Med I LOVE BORÅS! har världsfotografen 
Lars Tunbjörks berömda fotografier återvänt till hemstaden. Från och med 2021 
delas det prestigefyllda Lars Tunbjörkpriset ut på konstmuseet, i samarbete med 
Tore G Wärenstams stiftelse och Lars Tunbjörks stiftelse. 

Att Sverige firade 100 år av demokrati med allmän och lika rösträtt, uppmärk
sammade museet med utställningen Kvinnor, konst, kollektivitet med verk från 
samlingen. I denna utställning lyftes kvinnan ur olika perspektiv, men symboliserade 
underrepresenterade grupper i stort. 

Såväl konstbiennalen som museets övriga utställningar har under året varit väl
besökta, vilket är anledning till de höga besökssiffrorna. Även den mediala upp
märksamheten har varit mycket stor med totalt 476 redaktionella artiklar och 
omnämnanden i nationell och internationell press.

På uppdrag av Kommunfullmäktige och Kulturnämnden har en större konst
utredning presenterats under året (Utvecklingsstrategi för Borås Stad) där 
fokus är nya lokaler för Borås Konstmuseum och ett Lars Tunbjörk Center.
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Borås Art Biennial - Deep listening for longing 

Detta var den sjunde biennalen som Borås Konstmuseum arrangerade, årets 
biennal bar titeln Deep listening for longing och curaterades av Stockholms 
baserade Ulrika Flink och Londonbaserade Amanprit Sandhu. Titeln anspelade 
på värdet av att vara lyhörda och lyssna på djupet, på varandra, på oss själva,  
på vår omgivning och på vår miljö. I biennalens tematik undersöktes nya former  
av kollektivitet, något som i den situation världen befinner sig i är högaktuellt.  
I biennalen presenterades ett tjugotal internationella och svenska konstnärskap. 
Konstnärerna speglar samhällets mångfald och kommer från ett femtontal länder 
där många har flera nationaliteter och bland de svenska konstnärerna är de flesta 
utlandsfödda. Biennalen satte fingret på angelägna frågor om etnicitet och här
komst samt representation av svarta i svensk historia och samtida kultur genom 
kritikerrosade konstnären Salad Hilowle som hörde till biennalens yngre konst
närskap. Även nationella minoriteter fanns representerade genom den samiska 
konstnären Anders Sunna som utförde en stor målning till kulturhusets fasad. 
För att överraska och få stadens invånare att uppleva befintliga skulpturer på 
ett nytt sätt bjöd museet in den prisbelönta skrivarskolan Qalam. Via poeten och 
författarens blick lyftes nya aspekter och infallsvinklar fram i dialogen mellan 
text och skulptur. Qalam leds av den prisbelönade författaren Johannes Anyuru 
som utgår från tanken att skrivande och språk är viktiga i processen för att 
avkolonisera sinnena och samhället.

Shilpa Gupta, I Live Under Your Sky Too Foto: Hendrik Zeitler
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Som en del av biennalen genomfördes en arkitektutlysning med uppdraget att 
utveckla och förverkliga en paviljong, placerad i Viskan. Paviljongen skulle fungera 
som en mötesplats under biennalen och återspegla biennalens tematik om det 
djupa lyssnandet. Uppdraget tilldelades Okidoki arkitekter som skapade verket 
Megafon, utformad som en flätad megafon i trä, vänd mot himlen. Genom att 
uppföra paviljongen sammanfördes konst och arkitektur till en form med många 
facetter som även manade till ett vidgat konstbegrepp.

I linje med biennalens tematik bjöds konstnären Joe Namy in att i en medskapande 
process skapa ett av konstverken. Resultatet blev ett stort offentligt verk i form av 
en ridå tillverkad av återvunna plagg och textilier som Borås invånare uppmanats 
att bidra med. Skapandeprocessen medverkade till ett vidgat deltagande, då 
konstnären samarbetade med en klass nyanlända elever via högskolans Textilhub, 
som under ledning av konstnären sydde ena sidan av ridån. 

En av biennalens större satsningar var den amerikanska konstnärens Janet 
Echelman spektakulära skulpturinstallation 1.78 Borås som kunde beskådas över 
Stora Torget och blev en stor succé. Janet Echelmans konst sker alltid i enorm 
skala och hennes skulpturer är stora som byggnader eller hela kvarter. Hennes 
konstverk har blivit landmärken för urbant liv på flera kontinenter. Skulpturen 
1.78 har hittills visats i exempelvis Madrid, Spanien (2018); Dubai, Förenade  
Arabemiraten (2018); och Beverly Hills, Kalifornien, USA (2019) och under  
sommaren fick Borås den stora äran. 

Joe Namy, The Curtain of the Sky, 2021 Foto: Hendrik Zeitler
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För att sprida konstbiennalen och föra ut samtidskonst till offentliga platser i 
regionen genomfördes projektet Moving Out i samarbete med Vårgårda och 
Bollebygd, med stöd av Boråsregionen. De tre internationellt verksamma konst
närerna Akinbode Akinbiyi, Nina Mangalanayagam och Santiago Mostyn deltog 
i projektet och visade fotografier i Bollebygd, Borås och Vårgårda. Konstverken 
bröt av mot stadens vardagliga struktur och uppmanade till annan typ av betrak
tande och lyssnande, och avbildade rum och platser både i och utanför Sverige. 
Människor kunde stöta på fotografierna på gatan eller på väg till mataffären.  
I Bollebygd var Boy Konsthall en viktig aktör och fungerade som informations
hubb. Projektet mottogs väl och samarbetet kommer att fortsätta framöver.

Under hela biennalen har museet arrangerat gratis biennalvisningar i det offentliga 
rummet och som vanligt har det varit fri entré till konstmuseets utställningar. 
Ett sätt att bredda, öppna dörrar och sänka trösklar till verksamheten för så 
många människor som möjligt. Detta har mottagits oerhört positivt av såväl  
Boråsare som tillresta besökare.

Den mediala uppmärksamheten har varit omfattande och övervägande positiv 
publicitet. Under biennalen skedde en otursam händelse när konstnären Joe 
Namys ridå över Viskan eldades upp i samband med studentfirandet. Verket hade 
engagerat många personer och denna händelse fick stor medial uppmärksamhet i 
såväl nationell som internationell press.

För att spegla några av besökarnas upplevelse av biennalen kommer här några 
citat hämtade från besöksundersökningen samt rubriker från recensioner: 

”Kul att det arrangeras trots pandemin”

”Stan lever upp med konstverken, kul att det händer något”

”Favoriten var den som hänger över torget, väldigt häftig. Borde alltid  
hänga där!”

”Skickligt sammansatt biennal bjuder in till lyhördhet”,  
Agnes Brusk Jahn, Borås Tidning, 2021.06.03

”Fängslande mothistorier på närliggande biennaler”,  
Dan Jönsson, Dagens Nyheter, 2021.06.10

”Public sculptures by Joe Namy and Shilpa Gupta vandalized”, 
Chloe Morrisey, Art Asia Pacific, 2021.06.09
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Offentlig konst 

Borås Konstmuseum aktualiserar och vitaliserar kontinuerligt stadens offent
liga rum genom nya offentliga konstverk och genom den internationella konst
biennalen. Under biennalen låter museet kommuninvånare och tillresande ta del 
av samtidskonst på oväntade platser som exempelvis i luftrummet ovanför torget 
och på Viskan. Att Borås fyllde 400 år firades över hela kommunen och bland  
annat uppförde museet fyra nya muralmålningar skapade av kvinnliga konstnärer 
på platserna Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors. De utvalda konstnärer 
var Saadia Hussein, Shora Dehnavi, Stina Folkebrant och Valeria Montti Colque, 
som med sina olika uttryck berikade och gav nya perspektiv på platserna. Att 
museet utförde konstprojekt utanför centrum uppskattades och invigningarna 
var välbesökta. Utöver muralmålningarna kommer även flera av biennalverken att 
finnas kvar i det offentliga rummet då konstmuseet köpt in dem. De nya verken 
är den samiska konstnären Anders Sunnas gigantiska målning på kulturhuset, 
en bronsskulptur av den indiska konstnären Shilpa Gupta och ett ljudverk av Jin 
Mustafa, konstnär och musiker baserad i Stockholm. Mustafa har med inspi
ration hämtad från Borås historia, dess samhällsgrupper och möjliga framtid 
skapat ett alternativt soundtrack för staden. 

Vid resecentrum har ett nytt offentligt verk möjliggjorts genom en stor donation. 
Många av stadens skulpturer har kommit till genom donerade medel och i avtal 
med donatorerna tar Borås Stad genom konstmuseet på sig ansvaret för vård 
och underhåll av skulpturerna. 

Den nyligen upprättade vård och underhållsplanen visar på ett stort underhålls
behov och en konservator är anlitat för att konservera ett flertal skulpturer. 
Detta är ett långsiktigt arbete som kommer att fortsätta under kommande år. 

Alice Aycock, Devil Whirls, 2021 Foto: Ulrika Göransson
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Konstmuseet arbetar kontinuerligt med nya gestaltningsprojekt genom  
enprocentsmedlen vid ny och ombyggnation av kommunala miljöer runt om i  
Borås Stad. För närvarande pågår flera projekt på skolor och i parker där  
konstnärer upphandlas enligt LOU.

Museet arbetar i nuläget med att sammanställa en ny och efterlängtad uppdaterad 
trycksak över stadens samtliga offentliga verk och att utveckla arbetet med den 
digitala tillgängligheten av stadens skulpturer.

Konstsamlingen 

Museet arbetar med att tillgängliggöra och aktualisera konstsamlingen genom 
utställningar som bidrar med nya perspektiv på samlingen när den visas i nutida 
sammanhang. Under perioden visades Decennium som utformades i relation till 
Generation – En spegling av 1990-talets konstscen och visade ett urval verk ur 
samlingen som producerats och förvärvats under och i nära anslutning till den 
aktuella tidsperioden. I anslutning till Borås Art Biennial visades Kvinnor, konst, 
kollektivitet, skapad med anledning av 100årsjubileet av kvinnlig och allmän röst
rätt, och knöt även an till biennalens tematik om kollektivitet.

Utöver att producera och visa två utställningar pågår ett fortlöpande arbete 
med att göra samlingen tillgänglig och sökbar digitalt genom tjänsten Digitalt 
Museum. Digitalt Museum är en webbplats där museers samlingar görs till
gängliga för allmänheten och besökare kan utforska, dela och föra dialog om 
konst och kulturarv. Delar av samlingen finns nu tillgänglig och publiceringen 
av konstverk sker kontinuerligt. Här finns även möjlighet att ta del av bilder från 
samlingsutställningarna som presenterats på museet.

Salad Hilowle, Passion of Remembrance, 2020 Foto: Hendrik Zeitler
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Konstsamlingen är efterfrågad och konstverk lånas regelbundet ut till andra 
institutioner nationellt, men även till övriga Norden och under året även  
Europa. Vid ett flertal tillfällen har de utlånade konstverken även blivit publice
rade i utställningskataloger och publikationer som producerats i samband med 
utställningarna. Att konst från museets samling visas på institutioner runtom i 
Europa är bra marknadsföring för museet och för Borås som syns i internationella 
sammanhang.

Konstmuseets samling förvaras i dagsläget i otillräckliga magasinsutrymmen som 
inte är ändamålsenliga, med brister ur brandsynpunkt, klimat och arbetsmiljö. 
Under 2022 påbörjas därför en utredning kring möjligheten till externa klimat
anpassade magasin för samlingen.

Under 2021 utökades samlingen med följande verk: Roland Perssons objekt/
skulptur i silikon I will never figure out why, Cecilia Edefalks fotografi Self-
portrait, Per Wizéns collage Untitled och skulptur Untitled (Spinning top).  
De båda senare konstnärerna deltog i utställningen Generation. 

I konstinköpen prioriteras rörlig bild och nya videoverk är biennalmedverkande 
Salad Hilowles Passion of Remembrance, Framevinnande Susanne Fagerlunds 
videoverk All that jelly and no toast, Finlandsbaserade konstnären Anna  
Estarriolas skulpturala och rörlig bildbaserade installationer Palm och  
An instrument used to see things that are too small for the naked eye.

Cecilia Edefalk, Self portrait
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Måluppfyllelse 
Indikatorer och avvikelser redovisas nedan per mål

Avvikelser

I stort sett har samtliga mål uppfyllts utifrån det handlingsprogram som presen
terades inför verksamhetsåret. Det avvikelser som finns att rapportera är helt 
relaterade till pandemin. Utställningen What if Life is Black and White med den 
kurdiska konstnären Behjat Omer Abdulla har flyttats fram till 2022. Det har 
inte varit möjligt att inviga den nya platsspecifika skulpturen med konstnärerna 
Nathalie Djurberg och Hans Berg då markarbetet inte har kunnat utföras på 
grund av försenade leveranser. Invigningen är framflyttad till maj 2022. Det rela
tionella konstprojektet i stadsdelen Sjöbo inom ramen för ”Gestaltade livsmiljöer” 
i samarbete med Statens konstråd har heller inte kunnat genomföras eftersom 
konstnären som är utlandsbaserad inte kunnat vara på plats.

MÅL 1 
Borås Konstmuseum ska bidra till att göra Västra Götaland  
till en attraktiv produktions- och visningsplats för samtids-
konst genom verksamhet i museets lokaler och i det offentliga 
rummet.

Indikatorer: 
Insatser för att gynna nyproduktion av samtidskonst, insatser och resultat av 
arbetet med att utveckla samtidskonsten i Västra Götaland i samarbete med 
andra aktörer, tillämpning och resultat av stöd till MU-ersättning, nyproduce-
rade verk samt insatser och resultat för att utveckla rörlig bild.  

Nyproduktion av samtidskonst är centralt i museets verksamhet. Museet visar 
nästan uteslutande egenproducerade utställningar och till varje utställning 
produceras flera nya verk. Totalt har det producerats 17 nya verk under perio
den. Bland annat har följande producerats; två videoverk av biennalkonstnärerna 
Rehana Zaman och Morgan Quaintance, illustrationer av Hardeep Pandhal,  
Åsa Norberg och Jennie Sundéns Boråshistoriskt kopplade textila verk, Tobias  
Sjöbergs glasmålningar, Shilpa Guptas skulptur, Jin Mustafas ljudverk, Anders 
Sunnas målning, Joe Namys medskapande textila ridå, Nolan Oswald Dennis 
skulpturala Xenoliter, Qalams interaktion och poetiska läsning av befintliga skulp
turer. Nyproduktion av samtidskonst gynnas genom medvetna strategier och val 
av curator. En förutsättning för nyproduktion är att konstnärer ersätts för pro
duktionskostnader. Borås Konstmuseum tillämpar alltid MUavtalet och samtliga 
konstnärer får avtalsenlig utställningsersättning och medverkansersättning. 
 



10

Övriga framträdanden och uppdrag betalas enligt KRO:s tariffer. Under 2021 
har museet utbetalt 3 966 000 kr i medverkansersättningar och produktions
kostnader till totalt 35 konstnärer. Detta sker exempelvis genom att bjuda in 
konstnärer från olika kontinenter och med olika bakgrund, vilket skapar en 
mängd olika perspektiv och koncept.

Arbetet med biennalen har gett ringar på vattnet och nya kontakt och 
samarbets ytor. Biennalen har varit omskriven och lyfts fram i många olika sam
manhang. Det kan handla om internationell press eller att curatorerna omnämner 
biennalen i sammanhang de intervjuas, eller i deltagande konstnärers kanaler, vilka 
ofta slår brett då de exempelvis även ofta har anställningar på konst högskolor 
runtom i världen. Samverkan med arkitektfirman runt paviljongen och deras 
etablerade relationer är en annan plattform för omnämnande nationellt såväl som 
internationellt.

Museet har samverkat med många internationella museer och gallerier som fått 
upp ögonen för Borås som konststad och imponerats över de satsningar som 
görs i regionen. Det har genomförts ett samarbete med Helsingforsbiennalen 
kring kostnader för att bjuda in den amerikanska konstnären Janet Echelman, 
hennes verk visades först i Borås och sedan i Helsingfors.

Utanför Borås stad har museet bland annat visat samtidskonst i Vårgårda  
och Bollebygd genom projektet Moving Out och arrangerat föreläsning på  
Göteborgs Stadsbibliotek i samarbete med Göteborgs Internationella  
Konstbiennal (GIBCA).

Akinbode Akinbiyi i Vårgårda, Victoria Island, Lagos, 1999 Foto: Hendrik Zeitler



11

Redovisa utvecklingen av Lars Tunbjörk Center

På uppdrag av Kommunfullmäktige och Kulturnämnden har en större konstutred
ning presenterats under året (Utvecklingsstrategi för Borås Stad) där fokus är 
nya lokaler för Borås Konstmuseum och ett Lars Tunbjörk Center. Under 2022 
fattas beslut om Konstmuseets framtid baserat på ett antal förslag från utred
ningen. Beroende på hur de besluten faller ut, så kommer olika processer inledas 
som fångar in de långsiktiga frågorna om ett nytt Art Center och nya lokaler 
för samlingarna. Utredningen pekar på stora brister i museets befintliga lokaler, 
det har resulterat i att en upprustning påbörjats av de mest akuta behoven som 
transporthiss, breddad lastingång, nya entrédörrar mm. Arbetet påbörjades 
under hösten och fortsätter under 2022. 

Under verksamhetsåret har museet gjort flera olika satsningar för att sprida 
Lars Tunbjörks fotokonst. I anda med Borås Stads 400årsfirande öppnade  
museet under hösten den största utställningen någonsin med Tunbjörks  
fotografier. Utställningen som gavs titeln I LOVE BORÅS! kuraterades av  
Maud Nycander och Hasse Persson och var ursprungligen producerad av  
Fotografiska, men blev ännu mer omfattande i Borås. Från och med år 2021  
delas det prestigefyllda Lars Tunbjörkpriset ut på konstmuseet, i samarbete  
med Wärenstams stiftelse och Lars Tunbjörks stiftelse. I samband med priset  
ges även en separatutställning med pristagaren. Årets pristagare var Leif  
Claesson och som extra satsning, i relation till den stora Tunbjörkutställningen, 
visades även tidigare års pristagare i en grupputställning i museet.

För att ytterligare sprida Lars Tunbjörks fotokonst och synliggöra den stora 
utställningen arrangerade museet en utställning med uppförstorade fotografier i 
skyltfönster samt en utställning utanför Kulturhuset. 

Utöver den stora utställningen på museet har verksamheten producerat en  
turnerande utställning i samarbete med Förvaltningen för Kulturutveckling/ 
Regional Pedagogik. Utställningen kommer att gå på turné i hela Västra  
Götaland under 2022–2024 och har vernissage på Göteborgs Stadsbibliotek 
i juni 2022. Under hela turnéperioden finns möjlighet att boka in föreläsningar 
kring Lars Tunbjörks konstnärskap, något som är mycket uppskattat och som 
redan har bokats in av flera orter i regionen. 

Maud Nycander, Hasse Persson och Mats Gustafsson under vernissagen för I LOVE BORÅS!
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Mål 2  
Borås Konstmuseum ska utveckla samtidskonsten i Västra  
Götaland, särskilt videokonst och rörlig bild, och bidra till  
gestaltade och hållbara livsmiljöer i samverkan med andra aktörer.

Indikatorer:
Redovisa insatser och resultat av arbetet med att utveckla gestaltade och 
hållbara livsmiljöer i Västra Götaland i samarbete med andra aktörer samt 
kompetens höjande insatser inom offentlig gestaltning.

I Borås är konstnärlig gestaltning en naturlig del av samhällsbyggnadsprocessen 
och det finns ett förvaltningsövergripande konstråd med representanter från 
bl.a. Samhällsbyggnadsförvaltning och Tekniska förvaltning där Konstmuseet är 
sammankallande. För att främja hållbar platsutveckling för konstrådet en konti
nuerlig dialog med det lokala näringslivet i en gemensam vilja kring att utveckla 
Skulpturstaden Borås som besöksmål. Majoriteten av stadens internationella 
skulpturer har tillkommit genom donationer. Inför varje ny donation förs en dialog 
om val av konstnärskap och plats bestäms i samråd i konstrådet. Att samarbetet 
uppmärksammat nationellt visar sig bland annat genom att Skulpturstaden Borås 
blev 2021 års vinnare av Swedish Arts & Business Awards, Kultur & Näringslivs 
tävling för affärsmässigt grundade kultursamarbeten.

I arbetet med nya gestaltningar vid ny och ombyggnationer samverkar museet 
med andra förvaltningar och andra aktörer. Val av konstverk beslutas alltid av en 
sammansatt jurygrupp med sakkunniga från museet, arkitekt och representan
ter för berörd verksamhet. För att låta barn och unga få sin röst hörd kommer 
museet att förstärka arbetet med en barnjury vilket är angeläget då de flesta 
gestaltningarna sker på skolor och förskolor. Museet har en anställd arkitektur 
och designpedagog som har kompetens att arbeta med medskapandeprocesser 
tillsammans med barn och unga. 

I arkitekturutlysningen till paviljongen Megafon fanns en uttalad hållbarhets
aspekt och i kriterierna uttrycktes att den ska bygga på hållbarhet ur ett miljö
perspektiv samt byggas med smarta, innovativa eller återvunna material.  
Intresset för tävlingen var stort och initiativet har rönt mycket uppmärksamhet 
för vinnande arkitektkontoret Okidoki såväl som museet. Paviljongen har bland 
annat blivit nominerad till ljusdesignpriset d(arc) awards.

Den rörliga bildens centrala roll i verksamheten tog sig uttryck inte minst under 
biennalen där flera olika verk inom området visades och även nyproducerades. 
Konstmuseet är i och med sitt uppdrag att visa, vårda och främja rörlig bild med 
i juryn för Frame filmfestivals konstfilmspris. I december hölls vernissage av de 
senaste två årens vinnare, Kasra Seyed Alikhani och Susanne Fagerlund. Utöver 
vernissage och konstnärspresentationer av de två Framevinnarna arrangerades 
samma kväll även ett program med fokus på Fotografi där Centrum för fotografi 
höll release för Periferi, en samling fanzines av nitton olika fotografer i Västsverige.
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I samarbete med GIBCA arrangerades museet en föreläsning på Göteborgs 
Stadsbibliotek där ämnet var samtidskonst i offentliga rummet och hur relatio
nen konst och historieskrivning kan se ut. Föreläsningens moderator var Ann 
Ighe, universitetslektor i ekonomisk historia vid Handelshögskolan vid Göteborgs 
universitet och biträdande studierektor vid Centrum för Europastudier. Två av 
Borås Art Biennials och GIBCAs konstnärer medverkade; Runo Lagomarsino 
och Nina Mangalanayagam. 

Flera av medarbetarna har vidareutbildat sig genom att delta i olika konferenser 
kring offentlig konst och gestaltade livsmiljö arrangerad av Statens konstråd, 
Västra Götalands Regionen m fl.

Mål 3
Borås Konstmuseum ska nå och angå en bred publik som  
stimuleras till lärande och eget skapande. 

Indikatorer:
Redovisa resultat av insatser för att nå och angå fler invånare utifrån riktlinjerna 
för vidgat deltagande; Rätten att delta i kulturlivet:

Redovisa på vilket sätt verksamheten har ökat, breddat och fördjupat delta-
gande, arbetet med barn och unga, aktiviteter utanför huset, regionalt samar-
bete, FOKIS-samarbetet, arbetet med civilsamhället samt insatser för att nytta 
tekniken i konstnärlig presentation, pedagogisk verksamhet och kommunikation.

Susanne Fagerlund, All that Jelly and no Toast
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Hela konstbiennalen är ett stort sektorsövergripande samverkansprojekt såväl 
kommunalt som regionalt. För att genomföra stora hållbara arrangemang är 
samverkan nödvändigt för att nyttja resurser på bästa möjliga sätt och för att 
skapa delaktighet. Temat för årets biennal var kollektivet vilket var påtagligt till 
exempel vid installationen av Janet Echelmans konstverk ovanför torget som 
engagerade många frivilliga volontärer samt olika företag, totalt krävdes 25 
personer för installationen. Under biennalen skapades ett stort offentligt verk av 
återvunna textilier som invånarna i Borås bidrog med. Konstverket producerades 
av nyanlända elever via högskolans Textilhub under ledning av konstnär Joe Namy 
från Libanon genom digitala möten.

Under hela året har museet satsat stort på upplevelser utomhus för alla mål
grupper genom att arrangera en stor konstbiennal och genom ett omfattande 
konstpedagogiskt program över hela kommunen. Fokus för uppsökande konst
pedagogik har varit områden med stor andel utlandsfödda och lågutbildade 
där målsättning varit att sänka trösklarna till samtida konst och nå besökare 
som vanligtvis inte besöker museet. Genom museets satsningar på uppsökande 
verksamhet och medskapande processer vidgas deltagandet och bidrar till ett 
hållbart samhälle. Det har varit extra uppskattat då många barn och unga inte 
kunnat ta del av olika aktiviteter i samma utsträckning annars.

Att genom konstpedagogik få uttrycka sin upplevelse genom ord och bild berikar 
språket och genom visningar av stadens offentliga konst där det förs en dialog 
med barnen kring vad de upplever. I de pedagogiska aktiviteterna är samtal och 
diskussion en central del och genom kreativt skapande utvecklas och främjas 
språklig förmåga och kritiskt tänkande.

Pop up workshop i Sjöbo under Borås Art Binnial, 2021
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Under sommarlovet genomfördes ett tre veckor långt Konstkollo där tematiken 
var foto, rörlig bild och Street Art. Under Borås Pride arrangerades särskilda 
visningar och graffitiworkshop vid öppna väggen. Konstnärer från regionen har 
engagerats som workshopsledare i samarbete med museets pedagoger.

Museet har också satsat extra på målgruppsinriktad program och visnings
verksamhet där konsten lyfts och diskussionen anpassas på olika nivåer och ur 
olika perspektiv. Ett exempel är Möten med minnen där Konstmuseet erbjuder 
special anpassade visningar för personer med demensdiagnos, som besöker  
museet tillsammans med anhöriga eller följeslagare. 

Ett annat exempel är specialvisningar för Folkhögskolegrupper samt visningar av 
konst i urbana miljöer utifrån olika teman och målgrupper. I samarbete med Träff
punkt Simonsland har Konstmuseet varit delaktiga i att producera material till en 
VRupplevelse med skulpturvandring för äldre, som har begränsad möjlighet att 
ta del av konsten fysiskt.

Under året har museet även erbjudit en stor mängd pedagogiskt material digitalt 
via museets hemsida som t ex filmade visningar, lärarhandledningar samt instruk
tioner för att genomföra workshops från klassrummet.

För att underlätta för besökare att snabbt hitta information om utställande 
konstnärer, verk och placeringar producerades en helt ny hemsida för Borås 
Art Biennial. För alla som inte kunnat besöka Borås har det gått att ta del av 
en 3Dvisning av biennalens samtliga verk såväl inom som utomhus. Skrivar
kollektivet Qalam reaktiverade flera av stadens befintliga skulpturer via poesi. 
Vilket även har varit möjligt att ta del av utan att behöva besöka Borås fysiskt.

Borås Konstmuseum samverkar med civilsamhället både i projekt och som resurs. 
Bland annat har verksamheten lånat ut lampor till Teater Nu´s föreställning Ett 
eget rum / Apartment som spelades på Ålgården, lånat ut podier till Wärenstams 
konsthall, Flamenska galleriet och varit resurs för Borås Stadsteater i ett pro
jekt på Hässlehuset med mera. Museet har även samarbetat med Centrum för 
fotografi kring lansering av Periferi, en samling fanzines av nitton olika fotografer 
i Västsverige. 

Motverka diskriminering, jämställdhetsintegrering, jämlikhet samt 
arbetet med nationella minoriteter 

Jämställdhet är viktigt i museets arbete, vilket visas genom strategiska konst
inköp, val av konstnärer, workshopsledare, vid nyrekrytering samt vid beställningar 
av konst i offentliga rummet. För att representationen ska bli mer jämställd har 
senaste årens skulpturinköp fokuserat på kvinnliga konstnärer. En dialog kring 
jämställdhet förs även med samarbetspartners kring donationer där gensvaret 
varit mycket bra. Det konstpedagogiska arbetet utgår ifrån ett normkritiskt  
förhållningssätt och ser till alla deltagares möjligheter att på egna villkor närma 
sig konsten och arbeta med eget skapande. Museet arbetar aktivt med att nå 
och angå människor oavsett bakgrund. Att mötas under kreativa former i  
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verksamheten gynnar och stärker det interkulturella perspektivet. Ett annat 
perspektiv är den breda representationen av medverkande som biennalen utgjorde. 
Det kan relateras till konstnärernas personliga bakgrund där de flesta av de 
svenska konstnärerna var utrikesfödda och många av konstnärerna även hade 
flera nationaliteter. Flera verk lyfte rent tematiskt även ämnen som berör mång
fald, etnicitet och normkritik. 

Att låta nationella minoriteter synliggöras i det offentliga rummet har museet 
gjort bland annat genom att bjuda in den samiska konstnären Anders Sunna till 
Borås Art Biennial 2021. Han skapade det platsspecifika tjugo meter långa  
verket Lyxen av att samsas, på en framträdande plats på Kulturhusets fasad. 
Att växa upp i en långdragen konflikt har fått konstnären Anders Sunna att 
uppfatta sin konst som en plattform för att berätta sin och familjens historia och 
att söka den upprättelse han tycker de förtjänar. Det grundläggande narrativet 
i hans konstnärskap bottnar i den konflikt som hans familj varit en del av sedan 
1970talet. Under 2022 deltar Anders Sunna i den 59:e upplagan av Venedig
biennalen där han, tillsammans med två andra konstnärer, kommer att represen
tera Sápmi och förvandla den nordiska paviljongen till den samiska paviljongen.

Konstmuseet arrangerar i samarbete med Borås som finskt förvaltningsområde 
workshops i samband med Mukulat som är en årligt återkommande tvåspråkig 
sverigefinsk barnkulturfestival. I samarbete med övriga verksamheter i Kultur
förvaltningen samt med Judiska Föreningen deltar museet i Förintelsens minnesdag.

Anders Sunna, Lyxen av att samsas, 2021 Foto: Hendrik Zeitler



17

Redovisa resultat av publik- eller deltagarundersökningar

För att ge en bild av effekter och utfall av konstbiennalen har museet i samarbete 
med Borås TME beställt en besöksundersökning av företaget Research One. De 
har gjort 237 slumpartade intervjuer på plats mitt under högsommaren för att 
i möjligaste mån spegla en typisk besöksdag och inte sammankopplas med stora 
publikdragande event. Av de intervjuade var 102 tillrest publik, övriga kom från 
Borås. De tillresta besökarna kom från 43 svenska kommuner, samt två andra 
länder. Undersökningen visade att 48 % hade Konstbiennalen som sin tydliga eller 
delvisa anledning att besöka Borås. Majoriteten av besökarna ger biennalen höga 
betyg och tycker att det är bra att Borås satsar på kultur.

Mål 4
Borås Konstmuseum ska bidra till regional utveckling och till 
social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet

Indikatorer:
Redovisa insatser och resultat för att stärka social, miljömässig och ekonomisk 
hållbarhet

Borås Konstmuseum tar hand om vårt kulturarv genom att årligen vårda och 
underhålla vår offentliga konst. Utöver detta pågår ständigt nya projekt som  
verkar för såväl stadens som regionens utveckling. Det initierade och fortlöpande 
samarbetet Moving Out med orterna Vårgårda och Bollebygd är exempel på hur 
det går att samverka runt hur konstnärskap visas i det offentliga rummet.  
Genom koordinerande och tekniska insatser förenklas processen och leder även 
till vinster i personella och ekonomiska resurser. Ett annat perspektiv är det  
sociala engagemanget som uppstår när konst skapas på en plats. Exempel på 
detta är även de muralmålningar som utfördes i några av Borås stads mindre 
orter där de boende uttryckte stolthet och visade stort intresse för projektet.

Redovisa insatser och resultat för att minska klimatpåverkan och miljömässig 
hållbarhet 

Borås Konstmuseum har ett medvetet hållbarhetsperspektiv vid installation av 
nya utställningar och vid inköp av material. För att inspirera till ett mer effektivt 
nyttjande av naturresurser, återvinning och återbruk tillverkades flera konstverk 
till Borås Art Biennial av återvunnet material, vilket även resulterade i en minsk
ning av långväga transporter. I den möjligaste mån undviks flygtransporter och 
flygresor, vid arbetsresor väljs i första hand kollektivtrafik. För att minska andelen 
arbetsrelaterade resor uppmuntras digitala möten.

Beskriv verksamhetens roll utifrån den regionala utvecklingsstrategin
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Borås Konstmuseum är regionens största konstmuseum utanför storstads
området och museets breda verksamhet med utställningar, konstbiennal och den 
offentliga konsten lockar en bred publik. Av museets besökare är ca 40 % tillrest 
publik, till stor del från VGR regionen. Att konstbiennalen lockar besökare från 
hela regionen visas genom publikundersökningar. Genom den internationella 
Konstbiennalen, internationellt verkande curatorer samt konstnärer från flera 
kontinenter fördjupas museet internationella relationer som är en bidragande 
faktor till regional utveckling. 

Borås Konstmuseum har en central roll i arbetet med offentlig konst och  
gestaltade livsmiljöer där verksamheten ofta är rådgivande för andra kommuner. 
Genom att ständigt förnya det offentliga rummet med samtidskonst sprider 
museet konst till alla kommunens invånare och besökare. Genom samverkan med 
andra förvaltningar, näringsliv och civilsamhället tillvaratas resurser, kunskap 
och kompetenser på bästa sätt.

Konstmuseet verkar över hela regionen i olika samarbetsprojekt och genom  
satsning på en turnerande utställning som ska visas i hela regionen. Museet  
arbetar nästan uteslutande med egenproducerade utställningar där ett stort 
antal nya verk produceras till varje utställning och samtliga konstnärer  
ersätts enligt MUrekommendationer. Årligen skapar museet, via utställnings
verksamheten eller de offentliga uppdragen, flertalet arbetstillfällen för konst
närer och andra fria kulturutövare som får ersättning enligt MUavtalet eller 
arvode enligt KRO.

I och med biennalsamarbetet med skrivarkollektivet Qalam engagerades och 
deltog författare och poeter från hela regionen med att ge nya perspektiv på 
och reaktivera existerande verk i det offentliga rummet. Här nyttjades digital 
teknik som möjliggjorde att besökaren kunde ta del av de poetiska verken på 
plats, men även på distans.

Genom museets satsningar på uppsökande verksamhet och medskapande  
processer vidgas deltagandet och bidrar till ett hållbart samhälle. Medskapande 
processer för både barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden bidrar till 
interkulturell dialog och att stärka barns rättigheter.

Redovisa insatser och resultat för att öka jämställdhet och motverka trakasse-
rier i den interna verksamheten

Museet arbetar medvetet för en genomgående jämställd verksamhet i såväl  
rekryteringar, som vid val av konstnärer, vid konstinköp, vid donationer med 
mera. I Borås Stad finns riktlinjer för hur vi ska arbeta med jämlikhet, likabehand
ling och kränkande särbehandling, som följs av Borås Konstmuseum. Under  
uppdragsperioden har vi arbetat aktivt med vårt interna arbete gällande vår 
psykosociala arbetsmiljö. Vår arbetsplats ska kännetecknas av respekt och  
kunskap om olikheter. Mångfald i form av olikheter i kompetens, erfarenhet,  
bakgrund och andra personliga förutsättningar ska vara en styrka och en  
självklarhet i vår organisation. 
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Eva Eriksdotter, Museichef
28 mars 2022

Saadia Hussein i Dalsjöfors, Escaping memories, 2021 Foto: Ulrika Göransson
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1 Inledning och läsanvisning 

Verksamheten har under året arbetat för att integrera Borås Stads Kulturprogram 2020-2023 med 
Västra Götalandsregionens långsiktiga uppdrag för perioden 2021- 2022 i syfte att erbjuda kvalitativ 
scenkonst till regionens invånare på ett effektivt och hållbart sätt samt för att stärka verksamhetens 
regionala roll ytterligare.   
 
I det långsiktiga uppdraget för perioden 2021-2022 formulerades inledningsvis en utvecklingsstrategi 
med fokus på att gynna nyskapande, vidgat deltagande, utveckla kapaciteter, nyttja tekniken, öka 
internationaliseringen, hållbar utveckling och Agenda 2030, arbete för jämställdhet och mot 
trakasserier samt på verksamhetens regionala roll. Verksamheten har därefter arbetat målmedvetet 
utifrån utvecklingsstrategin och de planerade aktiviteterna i Verksamhetsplanen 2021.  
 
En målsättning för året har varit att säkerställa en repertoar som var nyskapande och som skulle möta 
andra konstformer i nya kontexter tillsammans med en modern scenteknik. Årets repertoar visar på 
ett gott resultat, där såväl urpremiär, nordenpremiär och olika berättarstilar och omfattande 
scentekniska lösningar fanns med på repertoaren. Tack vare pandemin fick verksamheten även 
möjlighet att utforska nya former och utveckla kompetenser inom den digitala scenkonsten. Året 
första produktion var den absurda arbetsplatskomedin Ett informellt samtal om den nuvarande 
situationen, som på grund av pandemin fick filmas och distribueras digitalt istället. Verksamheten 
producerade också en barnproduktion, Mors Lilla Olle som var baserad på Alice Tegnérs visa och 
Sagoskogen. Eftersom pandemin hindrade skolelever från att uppleva föreställningarna valde 
verksamheten att filma även dessa produktioner och erbjöd dem digitalt till grundskolor såväl i Borås 
som i hela landet. Höstens första produktion Dracula blev ett visuellt epos i sann skräckromantisk anda 
och hade ett omfattande scentekniskt språk och audiovisuella berättartekniker. Årets 
familjeföreställning Monkey tog sin utgångspunkt i en kinesisk myt från 1300-talet och utgick från 
animerade spelinspirerade inslag i berättandet och en uppbruten form med clown och 
improvisation. Verksamheten producerade även fyra mindre program varav tre turnerade i Västra 
Götalandsregionen. Bland de uppsökande programmen erbjöds två nyproducerade verk för olika 
målgrupper, varav en utgick från nordisk mytologi och den andra var hämtad från Annika Norlins 
noveller med nyskriven text och musikinslag. Den senare blev en avskalad och musikalisk föreställning 
om hur våra drömmar om ett lyckligt och skönt liv inte alltid stämmer överens med andras. Den 
erbjöds också gratis utomhus till privatpersoner och koloniföreningar under restriktionsperioden vilket 
gjorde att föreställningen erbjöds utanför teaterns traditionella spelplatser för en mycket intim publik. 
Verksamheten har under året fortsatt att producera nya avsnitt till teaterns egna podcast, Spelar Roll. 
Ett uppmärksammat avsnitt var radioteatern Några skäl varför kvinnor icke skola ha politisk rösträtt, 
som beaktade att det år 2021 var 100 år sedan kvinnor fick rösträtt. För nästa år planeras att fortsätta 
att lansera fler nyskrivna radioteatrar för podcasten. (övrigt: se redovisning)   

  
 
Läsanvisning: Läs varje resultat och måluppfyllelse per indikator. Då en aktivitet kan kopplas till flera 
indikatorer har verksamheten valt att redovisa samma aktivitet på flera ställen utifrån varje enskild 
relevant indikator. Det innebär att aktiviteter återkommer på flera ställen i verksamhetsberättelsen. 
Efter redovisningen av måluppfyllelsen redovisar verksamheten även det som avviker från 
verksamhetens ambition med Verksamhetsplanen 2021.     
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2 Verksamhetens uppdrag och mål    

 
Kulturprogrammet 2020-2023, Borås Stad 
I Kulturnämndens antagna Kulturprogram för perioden 2020-2023 fastslås målbilden: Kulturen berikar 
boråsaren och har en nationell och internationell lyskraft. Alla verksamheter inom kulturförvaltningen 
ska gemensamt arbeta för att uppnå programmets tre strategier:  
  

 Kultur i hela Borås 

 Bredda med kultur 

 Utmana med kultur 
 

Kulturförvaltningens verksamheter ska även arbeta för ett socialt hållbart Borås. Det innebär att 
teatern ska bidra med att främja barns språkutveckling på samtliga arenor där barn vistas samt bidra 
till att barn och unga ska ha tillgänglig och meningsfull fritid.  

 
 
 
Långsiktigt uppdrag 2021-2022, VGR  
I det långsiktiga uppdraget har fyra mål och 26 indikatorer antagits av såväl Borås stads kulturnämnd 
som Västra götalandsregionens kulturnämnd. De fyra målen är:  
 

 Borås stadsteater ska visa och bidra till nyskapande av angelägen scenkonst på egna scener 
och andra platser 

 

 Borås stadsteater ska utveckla scenkonsten i Västra Götaland i samverkan med andra aktörer 
 

 Borås stadsteater ska nå och angå invånare i Västra Götaland och vidga möjligheterna att 
uppleva en mångfald av scenkonst 

 

 Borås stadsteater ska bidra till regional utveckling och till social, miljömässig och ekonomisk 
hållbarhet 
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3 Uppföljning av Verksamhetsplan 2021 

 

Måluppfyllelse 2021, Kulturprogrammet 2021-2023 Borås Stad   
 
Strategi: Kultur i hela Borås 
Verksamheten har producerat sex egna scenkonstproduktioner varav tre filmades för digital 
distribution.  
 
Verksamheten har också producerat och erbjudit tre uppsökande program till såväl 
scenkonstarrangörer och äldreboenden som civilsamhällets föreningar. Programmen har turnerat i 
Västra Götalandsregionen och delar av utbudet har erbjudits utomhus och kostnadsfritt för att öka 
invånarnas tillgång till kulturupplevelser under pandemin.  
 
Verksamheten har även tillgängliggjort två radiodramer och totalt fem poddavsnitt som kan upplevas 
kostnadsfritt oavsett geografisk placering.  
 
Verksamheten har utökat antalet publika aktiviteter och samarbeten med andra aktörer såsom 
utställningen We Knit for Peace i samarbete med Textilmuseet, Hemslöjdskonsulenterna i VGR, 
Monkeykorten i samarbete med biblioteken i Borås Stad samt publika aktiviteter såsom quiz och 
filmvisning i samarbete med biografen Röda Kvarn.  
 
 
Strategi: Bredda med kultur 
Av verksamhetens sex egna produktioner riktade sig tre stycken till vuxen publik/gymnasiet; Ett 
informellt samtal om den nuvarande situationen, Dracula och föreställningen om Nick Cave – Törs du 
öppna din dörr om någon knackar på? Övriga tre; Sagoskogen, Mors Lilla Olle och Monkey vände sig 
till barn och unga i förskola, lågstadiet respektive familj. Mors Lilla Olle och Sagoskogen erbjöds 
kostnadsfritt till förskola och grundskola och möjliggjorde för en ung publik att ta del av scenkonst 
trots pandemin.  
 
Genom de tre varierade turnéprogrammen Völsungasagan, Varför är det bara jag som gör pavlova i 
den här familjen? och I livets Villervalla 2.0 som turnerat i Västra Götalandsregionen, till såväl 
scenkonstarrangörer, äldreboenden och civilsamhällets föreningar, har verksamheten lyckats nå och 
angå fler. Varför är det bara jag som gör pavlova i den här familjen? erbjöds kostnadsfritt utomhus till 
civilsamhället för sällskap om 8 personer under vår och försommar 2021 och riktade sig till 
koloniföreningar och privatpersoner med trädgård. 
 
Trots andelen inställda gästspel har verksamheten, genom att använda sig av digitaliseringens 
möjligheter och kreativa tillvägagångssätt, lyckats erbjuda en bredd av teaterupplevelser för olika 
åldrar. Verksamhetens lunchteaterrepertoar vände sig framförallt till en äldre målgrupp och 
innefattade musikteaterunderhållning från olika genrer.  
 
Genom Dracula har verksamheten uppmärksammat att en specialintresserad målgrupp som tilltalas av 
skräcktemat och som normalt inte besöker teatern hittat till teatern. Denna föreställning 
kompletterades med en visning av filmklassikern Nosferatu och regissörssamtal på biografen Röda 
Kvarn vilket skapade ytterligare mervärde och intresse kring uppsättningen.  

Föreställningen om Nick Cave, Törs du öppna om någon knackar på, hade premiär på Röda Kvarn i 
samband med en visning av dokumentärfilm om Nick Cave, och breddade verksamhetens utbud 
genom att föra en musikintresserad målgrupp till teaterns lokaler. Detsamma gäller den turnerande 
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föreställningen Varför är det bara jag som gör pavlova i den här familjen? som baserades på Annika 
Norlins författarskap.  

Genom radioteaterformen har teatern också tillgängliggjort två olika dramaproduktioner för radio-
mediet vilka kan höras kostnadsfritt oavsett geografisk placering. Detta är ett koncept med många 
möjligheter och verksamheten planerar att framöver rikta en särskild satsning på mer nyskrivet för 
mediet.   

 

Strategi: Utmana med kultur 
Verksamheten har med syfte att medvetandegöra val av historier och perspektiv i repertoaren 
genomfört en analys av det gångna verksamhetsårets egna produktioner med hjälp av metoden Point 
of View (förkortas hädanefter POV). Se resultat nedan under indikator ”Redovisa insatser och resultat 
för att analysera berättarperspektiv i produktioner”.  
 
Genom Mors Lilla Olle har verksamheten producerat en nyskriven och poetisk anpassning av en äldre 
folkvisa som visades digitalt för en ung publik. Utöver texten var även musiken nyskriven och 
iscensättningen förhöll sig genusöverskridande till berättelsens roller och ifrågasatte invanda normer.  
Även föreställningen Ett informellt samtal om den nuvarande situationen visades i ett digitalt medium 
men för en vuxen publik och lyfte högaktuella frågor kring arbetets mening i samtiden.  

 
I såväl föreställningen Dracula som Monkey utmanade verksamheten formen genom ett audiovisuellt 
berättande inspirerat av tv-spel som var avgörande för att föra historien framåt. I Dracula användes 3D 
perspektiv och ett avancerat scentekniskt språk och gjorde därmed scentekniken till en aktiv 
medspelare i dramat.  
 
Genom familjeföreställningen Monkey, som bygger på en kinesisk 1300-talsberättelse, har 
verksamheten utmanat formen genom att tillgängliggöra en annan berättartradition än den 
västerländska och där föreställningens scenografi och spelstil inspirerades av den japanska Kabuki-
traditionen.  
 
De uppsökande programmen som turnerat hos såväl arrangörer som privatpersoner, stundtals med en 
publikgräns om 8 personer har resulterat i nya mycket intima spelplatser och upplevelser som 
verksamheten kommer att fortsätta att utforska i olika former framöver.  
 
Verksamheten har lanserat tre digitala föreställningar för olika målgrupper vilket bidragit till att 
publiken utmanats då den fått ta del av en föreställning på annat vis än det traditionella live-
uppträdandet.  
 
Utifrån analysarbetet av verksamheten 2021 har teatern inför 2022 aktivt arbetat med att höja 
representationen av kvinnliga upphovspersoner och att välja texter som utgår ifrån en kvinnlig 
huvudpersons perspektiv, utanför Norden. Detta kommer bland annat att märkas i framtida planerade 
produktioner. På våren 2022 produceras en brittisk komedi där dramatikern leker med den brittiska 
komeditraditionen och vänder på normer och perspektiv. Det är uteslutande kvinnliga karaktärer som 
driver texten framåt och den visar kvinnor i åldrande och arbetande medelklass. Ett annat exempel är 
höstens produktion på lilla scen - en klassiker från det antika Grekland som berör makt, arv och klass. 
Föreställningen kommer att skapas tillsammans med konstnärligt team och ensemble och den 
kommer att fokusera på de kvinnliga karaktärerna och hur deras relationer och konflikter ärvs ned i 
generationer.  
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Borås Stadsteater ska fortsätta arbeta aktivt med representationsfrågan i bemanningen av 
verksamhetens egna produktioner i syfte att eftersträva en speglig av samhällets mångfald och 
erfarenheter.  
 
 
Strategi: Främja barns språkutveckling på samtliga arenor där barn vistas 
Verksamheten har digitalt distribuerat den egenproducerade föreställningen Sagoskogen till stadens 
förskolor. På grund av pandemin blev även föreställningen Mors Lilla Olle professionellt filmad och 
erbjöds under en period kostnadsfritt till stadens skolor via Youtube.  
 
Genom en publik aktivitet i samarbete med Borås folkbibliotek producerades samlingskort med de 
olika karaktärerna i familjeföreställningen Monkey. Korten delades ut till barn och unga vid lån av en 
biblioteksbok. Tre stycken kort kunde sedan bytas in mot en barnbiljett till föreställningen i 
Kulturhusets biljettkassa. Flera lokalbibliotek i området har rapporterat om att aktiviteten har ökat 
antalet utlån och på så sätt har verksamheten bidragit till en läsfrämjande insats i samarbete med 
biblioteksverksamheten.   
 
Verksamheten har initierat ett nytt samarbete med Syntolk.se och etablerat ett stående samarbete 
med organisationen genom att erbjuda syntolkade föreställningar till första fredagen i varje 
spelperiod.  

 
 
Strategi: Barn och unga ska ha tillgänglig och meningsfull fritid 
Verksamheten har under året producerat tre produktioner som vänder sig till målgruppen barn och 
unga; den digitala berättarföreställningen Sagoskogen riktad till förskola, den nyskrivna bearbetningen 
av Mors Lilla Olle som vände sig till lågstadiet samt familjeföreställningen Monkey - en 
äventyrsberättelse baserad på en kinesisk myt från 1300-talet som rekommenderades från 6 år. 
Föreställningen Mors Lilla Olle skulle ha haft en fysisk spelperiod på teaterns lilla scen men fick ställas 
om till en filmad version på grund av pandemin.  
 
Verksamheten har återupptagit samarbetet med Bäckängsgymnasiet. Trots att inga aktiviteter har 
kunnat genomföras på grund av pandemin har parterna utformat planer för hur samtliga årskurser på 
det estetiska teaterprogrammet ska få ta del av teaterns verksamhet genom kostnadsfri tillgång till ett 
urval av teaterns föreställningar och samtal.  

 

 

Måluppfyllelse 2021, Långsiktigt uppdrag, 2021-2022, VGR    
 
Mål 1: Borås stadsteater ska visa och bidra till nyskapande av angelägen scenkonst på egna 
scener och andra platser  
 
Indikator: Redovisa insatser och resultat som bidrar till konstnärlig utveckling 
Verksamheten har erbjudit sex produktioner och tre uppsökande program med turné i Västra 
Götalandsregionen. De största konstnärliga utvecklingsfaktorerna för verksamheten har varit 
utveckling av den uppsökande verksamheten, digitalisering/audiovisuella hybridformer samt 
inspiration från andra berättartraditioner.  
 
Verksamheten har erbjudit en urpremiär av den nyskrivna skolföreställningen Mors Lilla Olle baserad 
på Alice Tegnérs visa. Eftersom pandemin hindrade skolelever från att uppleva föreställningen fysiskt 
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gjordes en professionell filmatisering av föreställningen som istället erbjöds digitalt till grundskolor 
runt om i Borås. En filmad version av föreställningen erbjöds även av Ett informellt samtal om den 
nuvarande situationen. För verksamheten har digitaliseringen medfört ett nytt kunnande och en 
möjlighet att utforska nya former för/medier för sin scenkonstproduktion.  
 
Höstens första produktion Dracula producerades med ett omfattande scentekniskt språk som skapade 
en typ av hybridform mellan scenisk gestaltning och audiovisuella berättartekniker. Även årets 
familjeföreställning Monkey arbetade mycket med animerade spel-inspirerade inslag i berättandet och 
en uppbruten form med clown och improvisation.   
 
 
Indikator: Redovisa insatser för att gynna nyskapande av scenkonst 
Av verksamhetsårets nio egna produktioner/program återfinns en digital nyskriven urpremiär för barn 
och unga, en nyöversatt nordenpremiär och två nya uppsökande verk för olika målgrupper varav en 
utgick från nordisk mytologi och den andra från Annika Norlins noveller med nyskriven text och 
musikinslag. Verksamheten har också bidragit till nyproduktion av en julkonsert med vokalgruppen 
TUNDRA som spelades vid två tillfällen på Borås Stadsteaters lunchteaterscen.  
 
Verksamheten kommer även att inför nästa spelår satsa på nyskrivna radiodramer som ett 
komplement till den sceniska verksamheten.  
 
 
Indikator: Redovisa insatser och resultat för att analysera berättarperspektiv i produktioner 
Verksamheten har, med syfte att medvetandegöra val av historier och perspektiv i repertoaren och på 
så sätt öka mångfalden och representationen i scenkonstverksamheten, genomfört en analys av det 
gångna verksamhetsårets egna produktioner med hjälp av metoden Point of View (förkortas 
hädanefter POV).  Analysmodellen innebär att statistik över representation redovisas utifrån ett antal 
olika parametrar såsom kön, klass/social bokgrund, ålder etnicitet och stads- respektive 
landsbygdsperspektiv.  
 
Resultatet av analysen visar att det finns en övervikt av män i produktionernas konstnärliga team i 
såväl rollen som regissör (73%) som andra konstnärliga upphovspersoner (67%). Bland de 
medverkande scenkonstnärerna i årets produktioner utgörs en något högre andel av kvinnor (60%). En 
majoritet av verksamhetens produktioner har berättats ur ett manligt perspektiv i åldern 40-60 år. 
Perspektivet utgår från en normalstor stad i Norden. Klass och social bakgrund framkommer i de flesta 
fallen inte. 

 

Indikator: Redovisa utmärkelser, recensioner med mera som kopplar till konstnärlig kvalitet 
Borås Stadsteater har under verksamhetsåret omnämnts i media vid 82 olika tillfällen och av dessa är 
14 stycken recensioner. Ett informellt samtal om den nuvarande situationen och Dracula var de 
produktioner som under året fick mest medial uppmärksamhet. Ett informellt samtal recenserades i 
flest olika medier (Dagens Nyheter, Borås Tidning, Göteborgs Posten, SVT:s Kulturnyheter webb/TV 
och Sveriges Radio P4 Sjuhärad). Dracula blev omnämnd i DN kulturs lista över ”höstens höjdpunkter” 
samt i artikeln ”DN tipsar: Tio föreställningar att se fram emot i höst” (2021-08-31).  
Nedan redovisas ett urval av omnämningar. 
 
Dagstidningar 
”Johan Paus låter ensemblen gestalta barnens ord med stiliserad koreografi och trovärdigt spel där 
likheten mellan barn och vuxna framträder. (…) En komedi om kontorsslaveri och vuxenvärldens haveri 
mitt i brinnande pandemi är välfunnen. Trots att kontoren gapar tomma och den privilegierade klassen 
gått hem. Nu är tid att ifrågasätta arbetets ordning, mening och kärna.” Ur recension av Ett informellt 
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samtal om den nuvarande situationen, ”Absurd kontorskomedi träffar helt rätt”, Isa Andersson, 
Dagens Nyheter, 6 mars.  
 
”Ensemblen är helt med och förhöjer texten utan överspel (…) Ett inlägg i den kritiska diskussionen om 
arbetets mål och mening. Plågsamt avslöjande, men också träffsäkert underhållande (…) 
Uppsättningen har rytm och tempo och föredömligt anpassad för den digitala visningen.” Ur recension 
av Ett Informellt samtal om den nuvarande situationen, ”John Ajvide Lindqvist och Thomas Alfredsson 
leker kontor i Borås”, Lis Hellström Svenningson, Göteborgs-Posten, 9 mars. 
 
”En föreställning i medveten otakt – men det absurda blir inte roligt” Recension Ett informellt samtal 
om den nuvarande situationen. Borås Tidning, 6 mars.  
 
”Glittrig skog ger tröst till ensam liten Olle”. Borås Tidning, 13 maj.  
 
”Poetiskt teaterstycke baserat på berättande, rörelsekonst och musik”. Borås Tidning, 16 april.  
 
”Likaså berömvärd är Ludde Falks projektionsdesign som till exempel trollar fram en för publiken 
mycket illusorisk och hissnande färd med häst och vagn.” Ur recension av Dracula ”Blodisande och 
med hela teatermaskineriet igång”, Bo W Jonsson Borås Tidning, 26 september.  
 
”Teatermaskineriet går på högvarv. Det är en lustfylld och visuell upplevelse. (…) För det som utspelar 
sig på scenen är, i visuellt och tekniskt hänseende ofta små sensationer – i synnerlighet för en teater 
av Borås Stadsteaters storlek.” Johan Hilton, Ur recension av Dracula, ”En Dracula som ger blodad 
tand” Johan Hilton, Dagens nyheter, 27 september.  
 
”Bygget varieras på de mest fascinerande sätt. (…) Modern teaterteknik satt i rörelse” Ur recension av 
Dracula ”Sparsamt och slaskande i övertydligt vampyrdrama”, Lis Hellström Svenningson, Göteborgs 
Posten, 28 september.  
 
”Det leks med skuggor, ljus och videoprojiceringar för att skapa en bländande magisk värld (…) Ett 
grandiost och visuellt slående äventyr utvecklar sig på scen.” ”Visuellt slående men överdriven komik i 
Monkey på stadsteatern”. Agnes Brusk Jahlen, Borås Tidning, 13 december.   
 
Webb 
Sveriges Television, SVT Kulturnyheterna (2021-03-10). Teaterrecension: Ajvide Lindqvist och Alfredson 
gör absurd arbetsplatskomedi.  
Tillgänglig:https://www.svt.se/kultur/ett-informellt-samtal-om-den-nuvarande-situationen-tomas-
alfredson-john-ajvide-lindqvist-recension-boras-stadsteater-anna-hedelius[2022-01-17] 
 
Radio 
(2021). Recension Ett informellt samtal om den nuvarande situationen. Sveriges Radio, P4 Sjuhärad, 9 
mars.  
(2021). Recension Dracula. Sveriges Radio, P4 Sjuhärad, 27 september.  
(2021). Recension Monkey. Sveriges Radio, P4 Sjuhärad, 12 december.  
 
TV 
SVT Kulturnyheterna (2021). Recension Ett informellt samtal om den nuvarande situationen [TV] 
Sveriges Television, SVT 1, 9 mars. 
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Indikator: Redovisa relevanta samarbeten för att skapa och visa scenkonst på andra platser 
Under året har verksamheten inlett ett samarbete med den fria professionella teatergruppen Abnorm 
scenkonst med syfte att genomföra en turnerande samproduktion för barn och unga med premiär 
våren 2022. Föreställningen är byggd för att kunna spela i såväl klassrum som bibliotek och andra 
typer av samlingslokaler i regionen. Efter aktuell spelperiod ska föreställningen övergå till Abnorm 
scenkonst för fortsatt turné.  
 
Verksamheten har också producerat och erbjudit tre uppsökande program; Völsungasagan, Varför är 
det bara jag som gör pavlova i den här familjen? och I livets Villervalla 2.0. Programmen har turnerat i 
Västra götalandsregionen till såväl scenkonstarrangörer, äldreboenden och civilsamhällets föreningar. 
Några arrangörer i urval: Gullspångs riksteaterförening, Marks kommun, ett flertal äldreboenden i 
Borås Stad, Borås folkhögskola och Kulturföreningen Luftslottet i Götene.   
 
Varför är det bara jag som gör pavlova i den här familjen? erbjöds kostnadsfritt utomhus till 
civilsamhället för sällskap om 8 personer under vår och försommar 2021, vilket gjorde att 
föreställningen erbjöds utanför teaterns traditionella spelplatser för en mycket intim publik. Några 
platser i urval: koloniträdgårdsföreningar, privata trädgårdar och på utomhusscenen hos 
kulturföreningen Luftslottet i Götene.  
 

 

Mål 2: Borås stadsteater ska utveckla scenkonsten i Västra Götaland i samverkan med andra 
aktörer. 
 

Indikator: Redovisa arbetet med samproduktioner, kunskapsutbyten och nätverk för att utveckla 
kompetenser och arbetssätt 
 
Samproduktioner  
Verksamheten har inlett ett samarbete med den fria professionella teatergruppen Abnorm scenkonst 
med syfte att genomföra en turnerande samproduktion för barn och unga med premiär våren 2022. 
Föreställningen är byggd för att kunna spela i såväl klassrum som bibliotek och andra typer av 
samlingslokaler i regionen. Efter aktuell spelperiod kommer föreställningen att övergå till Abnorm 
scenkonst för fortsatt turné.  
 
Verksamheten har tillsammans med Hemgården, Borås Museum och De sju häradernas historiska 
förening genomfört den platsspecifika pjäskavalkaden Borås i Vått och torrt - sceniska glimtar från en 
kreativ bygd i samband med firandet av Borås 400 år 2021. Genom sex olika kortpjäser, som spelades i 
Ramnaparken, speglades dramatiserade berättelser från Borås och Sjuhäradsbygden i skiftande 
tidsperioder och miljöer.  
  
Verksamheten har ett pågående samarbete med Stora teatern inför kommande familjeföreställning 
med cirkusinslag. Denna föreställning planeras till hösten 2022.  
 
Verksamheten har också inlett samarbete med Riksteatern och Stora teatern för en samproduktion 
med premiär hösten 2023.   
 
Verksamheten har även påbörjat diskussioner med Cirkus Cirkör för ett längre samarbete som sträcker 
sig över tre år som ska resultera i en samproduktion år 2025.   
 
Verksamheten har även inlett samtal Riksteatern Crea kring ett eventuellt framtida samarbete.   
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Nätverk 
På grund av pandemiläget har få nätverk varit aktiva och möjligheterna att initiera nya varit 
begränsade. Borås stadsteater har dock deltagit i nätverket Cirkus i Väst, Kulturakademins 
branschgrupp för scenkonst, förvaltningsgemensam kommunikationsgrupp, Svensk Scenkonsts VD-
nätverk för scenkonst samt styrelsemedverkan för verksamheten Performing Art School, där det har  
genomförts ett gemensamt förarbete kring en göteborgsbaserad YH-utbildning inom scen, ljus och 
ljud i samverkan med bland annat Göteborgs Stadsteater, Göteborgsoperan m.fl.  
 
Verksamheten har aktivt deltagit i samarbetet Cirkus i Väst men har inte haft möjlighet att ta emot 
något gästspel genom nätverket på grund av en egen omfattande repertoar på stora scenen och 
pandemiläget under hösten.    
 
Verksamheten har ingått avtal med Kulturakademin om att tillsammans anordna kompetensutveckling 
inom scenografi, dramaturgi och teknik för främst fria aktörer.     
 

 
Indikator: Redovisa insatser och resultat av samverkan med andra scenkonstaktörer i Västra Götaland 
Verksamheten har inlett ett samarbete med den fria professionella teatergruppen Abnorm scenkonst 
med syfte att genomföra en turnerande samproduktion för barn och unga med premiär våren 2022.  
 
Verksamheten har också inlett samarbeten kring publika aktiviteter med improvisationsgruppen 
Quizadillas samt påbörjat samarbete med producenten Possibilitas som resulterat i gästspel med den 
romska gruppen Arthem under 2022. 
 
Verksamheten har i flera sammanhang samarbetat med Stora Teatern i Göteborg. Såväl genom 
nätverket Cirkus i Väst om samarbete kring en open call för rekrytering av nycirkusartist till 2022 – års 
familjeföreställning och i fortsatta samtal tillsammans med Riksteatern kring en kommande 
samproduktion som planeras till 2023. Målsättningen med samarbetet är att tillsammans stärka 
cirkuskompanier.  
 
Samverkan med Riksteatern Väst har inletts för att stärka möjligheterna för regional turné för 
verksamhetens uppsökande produktioner vilket bland annat resulterat i medverkan i utbudsdag för 
regionala arrangörer.  
 
Verksamheten har fokuserat på regionala utövare vid inköp av lunchteaterföreställningar och andelen 
regionala lunchteaterbokningar var 6 av 8 externa akter. Av de bokade lunchteaterakterna spelades 
enbart 5 av 10 planerade akter p g a pandemin. 
 
Samtal kring samarbete har även inletts med Regionteater väst.  

 

Indikator: Redovisa insatser och resultat av samverkan med det fria kulturlivet 
Verksamheten har inlett ett samarbete med den fria professionella teatergruppen Abnorm scenkonst 
med målsättningen att genomföra en turnerande samproduktion för barn och unga med premiär 
våren 2022.  
 
Verksamheten hade bokat 17 gästspel och lunchteatrar av fria utövare varav endast sex stycken kunde 
genomföras på grund av pandemin. Huvuddelen av dessa bokningar har flyttats till kommande år. 
 
Verksamheten har också bistått det fria musiklivet i Borås genom att låna ut lokaler och tekniska resurser 
för inspelning av en musikvideo.  
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Se sammanställning under indikatorn: Redovisa insatser och resultat av samverkan med andra 
scenkonstaktörer i Västra Götaland ovan.  
 
Se även planerade workshops med Kulturakademin under indikatorn ”Redovisa arbetet med 
samproduktioner, kunskapsutbyten och nätverk för att utveckla kompetenser och arbetssätt”.   

 

Indikator: Redovisa insatser och resultat av samverkan med andra lokala, regionala och nationella 
aktörer 
Verksamheten har fortsatt samverka med Arbetslivsförvaltningen i projektet Språkvänner samt 
samarbetat med kulturföreningen Hemgården och De sju häradernas historiska förening genom utlån 
av konstnärliga resurser till den lokalhistoriska sommarteateruppsättningen Algots.    
 
Verksamheten har återupptagit samarbete med Bäckängsgymnasiet, samverkat med folkbiblioteken 
kring läsfrämjande pusselaktiviteter samt inlett och genomfört publika aktiviteter i form av 
tematiserad filmvisning i samarbete med biografen Röda kvarn. 
 
Verksamheten har fortsatt samarbetet med Textilmuseet gällande utställningen We Knit for peace, 
tillsammans med Borås konstmuseum och Kulturskolan. Insamlingen av stickade bidrag från 
allmänheten, både lokala och internationella resulterade i en smittsäker utställning i skyltfönster i 
Borås City samt tillgängliggjordes som en digital katalog på Textilmuseets webbsida. Ett samarbete 
inleddes också med Kulturskolan, som resulterade i att samarbetsprojektet medverkade med 
stickmaterial, pysselbeskrivningar och information till kulturskolans vinterkasse 2021. Ett urval av 
stickningarna valdes även ut för att visas i Borås Stadsteaters foajé i samband med föreställningens 
nya spelperiod under januari 2022, i samverkan med Borås Konstmuseum.  
 
Verksamheten har även påbörjat nytt samverkansprojekt med Stora teatern och Riksteatern inför 
kommande samproduktion med planerad premiär vintern 2023. Samtal har även inletts med 
Riksteatern Crea kring ett eventuellt framtida samarbete.   
 
Verksamheten har deltagit i samarbetet kring ett demokratiprojekt mellan Stadsbyggnads-
förvaltningen och Kulturförvaltningen där teatern bidragit med resurser i form av designtekniska 
kompetenser, snickeri och ljusrigg.    
 
Verksamheten har hyrt/lånat ut scener och lokaler till aktörer som inte har tillgång till egna scener. 
Detta gäller bland annat RFL Sjuhärad, Realgymnasiet (slutproduktion) och förvaltningsövergripande 
samarbeten. Verksamheten har fortsatt hyra/låna ut lägenheter till konstnärer som tillfälligt besöker 
Borås och under året har flera konstnärer och artists in residence-författare nyttjat teaterns 
lägenheter.  
 

 
 
Mål 3: Borås stadsteater ska nå och angå invånare i Västra Götaland och vidga möjligheterna 
att uppleva en mångfald av scenkonst. 
 

Indikator: Redovisa resultat av insatser för att nå och angå fler invånare utifrån riktlinjerna för vidgat 
deltagande, Rätten att delta i kulturlivet. 
Trots pandemins påverkan lyckades verksamheten under året erbjuda en bredd av teaterupplevelser 
för olika åldrar. Tre av verksamhetens sex egna produktioner vände sig till vuxen publik/gymnasiet och 
övriga produktioner vände sig till barn och unga i förskola, lågstadiet respektive familj. Verksamheten 
har också producerat och erbjudit tre uppsökande program. Dessa program har turnerat i Västra 



13 
 

Götalandsregionen. Därtill har förberedelser för den turnerande samproduktionen Reglerna med 
gruppen Abnorm scenkonst 2022 genomförts. 
 
Verksamheten har också erbjudit scenkonst utanför teaterhuset genom tre produktioner till olika 
målgrupper som visades genom digitala visuella medier samt producerat två avsnitt radioteater i 
poddformat.  
 
Verksamheten har tagit ett flertal nya initiativ till samarbeten och utvecklat den publika verksamheten 
med aktiviteter såsom quiz, filmvisning, utställning, samlarkort och det gemensamma firandet av 
RFSLs 50-årsjubileum med program i verksamhetens lokaler. Samtal har även inletts med Sensus kring 
ett framtida samarbete i studiecirkelformat.   
 
Verksamheten har fortsatt samarbetet med Publika möten gällande kulturhusets tisdagskvällar genom 
att erbjuda tekniska resurser för genomförande av olika arrangemang.   
 
Verksamheten har fortsatt deltagit i projektet Språkvänner i samarbete med Arbetslivsförvaltningen i 
syfte att nå individer som normalt inte besöker teatern. Syntolkade föreställningar av teaterns egna 
större produktioner under hösten har erbjudits varav en flyttades till 2022 på grund av pandemin.   
 
Verksamheten har genomfört ett omfattande arbete med att tillgängliggöra hemsida och sociala 
medier. Verksamheten genomgick under januari FUNKAs tillgänglighetsgranskning av hemsidan. Sedan 
dess har alla anmärkningar om brister på lagstadgade tillgänglighetspunkter i granskningen åtgärdats. 
Arbetet med att genomföra icke-lagstadgade åtgärdspunkter pågår löpande. Därtill har 
kompetensutvecklande åtgärder kring bildtolkning för synsvaga på digitala plattformar och 
tillgänglighet i sociala medier genomförts.  
 
Genomförda åtgärder i urval: 
Samtliga texter och textstrukturer på verksamhetens hemsida är uppdaterade utifrån 
tillgänglighetssynpunkt och för att stödja digitala hjälpmedel. 
 
Allt bildmaterial på verksamhetens hemsida är uppdaterat med bildtolkning för en synsvag målgrupp. 
 
En genomlysning av funktionaliteten bakom verksamhetens länkstruktur i förhållande till hjälpmedel 
för synsvaga har genomförts tillsammans med syntolkarna.se, vilka sedan åtgärdats i samarbete med 
hemsidesleverantören Brainforrest.  
 
Verksamheten har släppt fem varierande avsnitt av teaterns podcast varav två var  
radioteaterproduktioner i syfte att skapa mer nyfikenhet och intresse för scenkonsten. 

 

Indikator: Motverka diskriminering 
Borås Stadsteater är en del av Borås Stad och följer de kommunala riktlinjer och policys kring 
diskriminering och trakasserier som staden upprättat. Verksamheten har arbetat på flera plan för att 
motverka diskriminering. Dels har ett arbete bedrivits i samverkansgrupp, se indikatorn Redovisa 
insatser och resultat för att öka jämställdhet och motverka trakasserier i den interna verksamheten 
nedan.  
 
Verksamheten har också, på ett medvetet sätt, fortsatt utveckla repertoarläggningsarbetet för 
kommande år med fokus på representation, berättarperspektiv och icke-diskriminering. Delvis speglar 
det gångna årets repertoar som helhet också en verksamhet i omställning på grund av pandemin, då 
ett flertal föreställningar ställdes in och flyttades till ett annat spelår och visar därför på en lägre 
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representationsnivå än initialt planerat. Exempelvis skulle gästspelet ”Fjärilsvingar” med transtematik 
och efterföljande publiksamtal med RFSL ha spelats under 2021 men fick flyttas till kommande spelår.  
 
Se även verksamhetens arbete med tillgänglighetsanpassning under indikatorn Redovisa resultat av 
insatser för att nå och angå fler invånare utifrån riktlinjerna för vidgat deltagande, Rätten att delta i 
kulturlivet. 

 

Indikator: Jämställdhetsintegrering 
En jämställdhetsanalys har genomförts av teaterns egna produktioner i förhållande till 
berättarperspektiv. Analysen visar att årets repertoar har innehållit en övervikt av män i 
produktionernas konstnärliga team i såväl rollen som regissör (73%) som andra konstnärliga 
upphovspersoner (67%). Bland de medverkande scenkonstnärerna i årets produktioner utgörs en 
något högre andel av kvinnor (60%). En majoritet av verksamhetens produktioner har berättats ur ett 
manligt perspektiv. Utifrån detta resultat har verksamheten på ett medvetet sätt utvecklat 
repertoarläggningsarbetet för kommande år med fokus på att jämna ut representationen av icke-män 
i ledande konstnärliga positioner, berättarperspektiv och icke-diskriminering. Delvis speglar det 
gångna årets repertoar som helhet också en verksamhet i omställning på grund av pandemin, då ett 
flertal föreställningar ställts in och flyttats till ett annat spelår och visar därför på en lägre 
representationsnivå än initialt planerat.  
 
 
Indikator: Jämlikhet 
Verksamheten har arbetat med jämlikhetsintegrering genom att erbjuda en mångfald av scenkonst 
och publika aktiviteter. Utmärkande för året är det digitala utbud som erbjudits till allmänhet och 
skola/förskola genom olika plattformar. Detta möjliggör även för mer resurssvaga grupper att på 
distans uppleva teaterns scenkonst till ett reducerat pris. Barnföreställningarna Mors Lilla Olle och 
Sagoskogen har också erbjudits kostnadsfritt till förskola respektive skola och bidragit till att, under 
pandemin, säkerställa barns rätt och tillgång till scenkonst under pandemin.  
 
Även genom de turnerande programmen, som erbjöds kostnadsfritt utomhus till privatpersoner, 
föreningar och äldreboenden, har verksamheten hittat nya målgrupper och tillgängliggjort kultur i 
såväl storstad som landsbygd.  
 
Verksamheten har ett pågående samarbete med RFSL Sjuhärad. Föreningens 50-årsjubileum 2021 
firades på Borås Stadsteater som även stod för lokaler, tekniska resurser och kostnader för 
programinnehåll. En HBTQI-diplomering för samtliga medarbetare på teatern, i samarbete med RFSL 
är också inbokad under våren 2022.  
 
 
Indikator: Arbetet med nationella minoriteter 
Verksamheten har fortsatt samarbetet med Publika möten och Judiska föreningen gällande det årliga 
arrangemanget av Förintelsens minnesdag som 2021 blev digital. Verksamheten har också haft ett 
fortsatt samarbete med Finskt förvaltningsområde samt initierat kontakt med Possibilitas och den 
romska nationalteatern ARThem för eventuellt framtida samarbete.  

 

Indikator: Arbetet med barn och unga 
Verksamheten har erbjudit tre scenkonstproduktioner som riktade sig mot målgruppen barn och unga 
i olika åldrar. Scenkonstverksamheten har bestått av digitala föreställningar och av fysiska 
föreställningar som riktar sig till skola och allmänhet.  
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Verksamheten har erbjudit och bedrivit visningsverksamhet på teatern, dock i mindre skala, för 
målgruppen i samarbete med enheten Publika möten.  
 
Verksamheten har återupptagit samarbetet med Bäckängsgymnasiet. Trots att inga aktiviteter har 
kunnat genomföras på grund av pandemin, har parterna utformat planer för hur samtliga årskurser på 
det estetiska teaterprogrammet ska få ta del av teaterns verksamhet genom kostnadsfri tillgång till ett 
urval av teaterns föreställningar och samtal.  
 
Verksamheten har genomfört en aktivitet kopplad till årets familjeföreställning där teatern 
producerade samlingskort med de olika karaktärerna i familjeföreställningen Monkey. Korten delades 
sedan ut till barn och unga vid lån av en biblioteksbok på någon av stadens folkbibliotek. Tre stycken 
kort kunde sedan bytas in mot en barnbiljett till föreställningen i Kulturhusets biljettkassa. Flera 
lokalbibliotek i området har rapporterat om att aktiviteten medfört ett ökat antal utlån och på så sätt 
har aktiviteten bidragit till en läsfrämjande insats, i samarbete med biblioteksverksamheten. 
 
Teatern har genom We Knit for Peace – projektet även samarbetat med Kulturskolan och skickat 
material till barn och unga i deras vinterkasse med aktiviteter som delades ut i början av 2021. 

 
 
Indikator: Arbetet med civilsamhället 
Verksamheten har fortsatt samarbetet med kulturföreningen Hemgården och Judiska föreningen i 
Borås kring Förintelsens minnesdag men också utökat sina samarbeten med civilsamhället.  
 
Verksamheten har besökt bland annat koloniföreningar, privatpersoner, folkhögskolor, bygdegårdar 
och äldreboenden i Västra Götalandsregionen med uppsökande program, samverkat med Caroli 
församling och De sju häradernas historiska förening kring stadsvandringar med koppling till Borås 
400-årsjubileum. I samband med jubiléet har också civilsamhället engagerats i det kollektiva 
utställningsprojektet We Knit for Peace i samverkan med Cirkus Cirkör, Textilmuseet och Västra 
Götalandsregionens hemslöjdskonsulenter. Insamling av stickade bidrag från allmänheten, både lokala 
och internationella, genomfördes och resulterade i en smittsäker utställning i skyltfönster i Borås City, 
samt tillgängliggjordes även som en digital katalog på Textilmuseets webbsida. Ett samarbete inleddes 
även med Kulturskolan, som resulterade i att samarbetsprojektet medverkade med stickmaterial, 
pysselbeskrivningar och information till kulturskolans vinterkasse 2021. Ett urval av stickningarna 
valdes även ut för att visas i Borås Stadsteaters foajé i samband med föreställningens nya spelperiod 
under januari 2022, i samverkan med Borås Konstmuseum.  
 
Verksamheten har också erbjudit stöd för en lokal rockgruppen med inspelning av musikvideo samt  
mask – och perukaktiviteter för Borås Djurparks barnverksamhet. 
 
Planering av kommande samverkan med Sensus kring studiecirkelverksamhet har påbörjats och en 
kontakt med organisationen Retur Kultur, som arbetar med återbruk, ska tas inom kort.  
Verksamheten har också samverkat med teatergruppen Abnorm scenkonst inför kommande 
samproduktion.  

 

Indikator: Redovisa insatser och resultat för att öka, bredda och fördjupa deltagandet i kulturlivet 
Se ovan indikator, Rätten att delta i kulturlivet. 

 

Indikator: Redovisa insatser och resultat av cirkusverksamheten 
På grund av det rådande pandemiläget beslutades att flytta spelperioden av produktionen Knitting 
Peace till januari-februari 2022.  
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Verksamheten har ett pågående samarbete med Stora teatern inför kommande familjeföreställning 
med cirkusinslag. Denna föreställning planeras till hösten 2022.  
 
Verksamheten har också inlett samarbete med Riksteatern och Stora teatern för en samproduktion 
med premiär hösten 2023.   
 
Verksamheten har även påbörjat diskussioner med Cirkus Cirkör för ett längre samarbete som sträcker 
sig över tre år och som ska resultera i en samproduktion år 2025.   
 
Verksamheten har genom samarbete med konsulter på det cirkustekniska området 
kompetensutvecklat medarbetare inom cirkusrigg och personflygning. Dock påverkade flytten av 
samarbetet med Cirkus Cirkör till 2022 möjligheten att bemanna produktionen med teaterns 
scentekniska personal, istället planeras ett fortsatt arbete med cirkusteknik i kommande repertoar. 
Pågående planering för kommande samproduktioner inom nycirkusfältet har även bidragit till ett 
kunskapshöjande för administrativ personal kring arrangör/producentskap inom nycirkusområdet.  

 

Indikator: Redovisa insatser och resultat för att utveckla den regionala relevansen 
Verksamheten har ökat sin relevans i regionen och förbättrat tillgängligheten av teaterns scenkonst på 
andra ställen än hemmascenerna genom produktion och turné av tre olika uppsökande program.  
 
Verksamheten har också erbjudit scenkonst utanför teaterhuset genom de tre produktioner till olika 
målgrupper som visats genom digitala medier samt producerat radioteater i poddformat.  
 
Verksamheten har även planerat för en turnerande samproduktion med gruppen Abnorm scenkonst  
samt påbörjat planering med Stora Teatern och Riksteatern kring framtida turnésamarbete 
2023/2024.  
 
 
Indikator: Redovisa resultat av och åtgärder utifrån publik- eller deltagarundersökningar 
Se ej uppfyllda målsättningar nedan.  

 
Indikator: Redovisa insatser och resultat av FOKIS-samarbetet 
Verksamheten har tagit initiativ till samarbete men utan resultat.   

 
Indikator: Redovisa insatser för att tillgängliggöra och utveckla scenkonsten genom digitalisering 
Verksamheten har avslutat ett utvecklingsprojekt kring hur den tillverkande/tekniska 
teaterverksamheten kan digitaliseras i större utsträckning och på så sätt skapa effektiva och hållbara 
arbetssätt för framtiden. Under året har verksamheten också påbörjat arbete med digitala program 
för ritning och dekor samt införskaffat material för att arbeta med digital ljusdesign.  
 
Verksamheten har digitalt distribuerat den egenproducerade föreställningen Sagoskogen till stadens 
förskolor. På grund av pandemin blev också föreställningen Mors Lilla Olle professionellt filmad och 
erbjöds under en period kostnadsfritt till stadens skolor via Youtube samt föreställningen Ett informellt 
samtal om den nuvarande situationen via Voyd. Verksamheten har omvärderat målsättningen att 
fortsatt filma och distribuera kommande repertoar digitalt då verksamheten fann såväl kostnader som 
tid för professionell inspelning och distribuering för omfattande i relation till andelen besökare som 
tog del av de digitala föreställningarna. En fortsatt distribution efter spelårets slut riskerar även att 
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medföra negativa effekter på verksamhetens besökssiffror för teaterns liveföreställningar. 
Verksamheten kommer istället att på sikt utveckla det rörliga materialet för hemsidan.  
 
 
Mål 4: Borås stadsteater ska bidra till regional utveckling och till social, miljömässig och 
ekonomisk hållbarhet. 
 
 
Indikator: Redovisa insatser och resultat för att stärka social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet 
Teaterns målsättning är att alla medarbetare ska ha gått stadens miljöutbildning och i dagsläget har ca 
70 % genomgått utbildningen.  
 
Verksamheten har aktivt minskat resandet för anställda, frilansare och samarbetsparter genom att 
förlägga en stor del av förmöten och samarbetsmöten till digitala verktyg. Detta har även möjliggjort 
hemmaarbete i större utsträckning för de anställda som pendlar från andra städer.    
 
Stadsteatern har under året bidragit med stöd och resurser för samanvändande av resurser till andra 
verksamheter såväl inom som utanför Kulturförvaltningen. Under 2021 har Borås Stadsteater bland 
annat:  

 
 Bidragit med konstnärlig kompetens till Hemgårdens stadsvandringar. 

 Lånat ut material och utrustning till det fria kulturlivet. 

 Hjälpt till med designförslag samt varit rådgivande rörande offerter på teknik åt Borås 
Stadsbibliotek samt designat och förberett för bygge av sagoinspirerad läshörna inne på 
bibliotekets barnavdelning.  

 Bistått Borås Konstmuseum med Konstbiennalen gällande installation av AV-teknik för 
konstverk och riggning av ljus. Under produktionsfasen hjälpte verksamheten också till 
med snickeri, måleri och konsthängning.  

 Hjälpt Textilmuseet/Borås Museum med konsultation av belysning och visning av 
belysningsprogram och hur den kan användas i deras verksamhet. Stadsteaterns personal 
har även bistått med inläsning av texter och ljudproduktion inför utställning på 
Textilmuseet.  

 Bistått Publika möten med att designa och bygga mobila utställningsvagnar för publik 
verksamhet.  

 Bistått fria musikutövare med inspelning och lokaler för musikvideo, samt inspelning av 
artistsamarbete i samverkan med P4 Sjuhärad.  

 Bistått med uthyrning/utlån av kostym till föreningar och organisationer inom 
kulturområdet.  

 Bistått med utlån av lilla scenen för Realgymnasiets slutproduktion vår 2021.  

 Verksamheten har bistått med rådgivning kring mask och peruk till Borås djurpark.  

 Påbörjat en inventering för samanvändande av teknisk utrustning/dekor med 

omkringliggande institutionsteatrar? 

 

Verksamheten har fortsatt hyra/låna ut lägenheter till konstnärer som tillfälligt besöker Borås och 
under året har flera konstnärer och artists in residence-författare nyttjat teaterns lägenheter.  
 
Verksamheten kommer även att, inom kort, ta en initierad kontakt med föreningen Retur kultur för att 
möjliggöra ett ökat återbruk av exempelvis teaterteknik som kan komma regionala fria grupper till del.  
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Indikator: Beskriv verksamhetens roll utifrån Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021–
2030 
Verksamheten har ökat sin relevans i regionen och förbättrat tillgängligheten av teaterns scenkonst på 
andra ställen än hemmascenerna genom produktion och turné av tre olika uppsökande program.   
 
Verksamheten har planerat för en turnerande samproduktion med gruppen Abnorm scenkonst 2022 
och påbörjat planering med Stora Teatern/Riksteatern kring framtida turnésamarbete 2023/2024. 
 
Verksamheten har erbjudit scenkonst utanför teaterhuset genom de tre produktioner till olika 
målgrupper som visats genom digitala medier samt genom produktion av radioteater i poddformat.  

 

Indikator: Redovisa insatser och resultat för att öka jämställdhet och motverka trakasserier i den interna 
verksamheten 
Arbetsgivare och fackliga representanter har en god samverkan. Parterna har på ett nogsamt sätt 
arbetat med att i samverkan förankra och riskbedöma olika delar av verksamhetens pågående 
omorganisation för att säkerställa att det inte förekommer särbehandling av olika personalgrupper på 
arbetsplatsen och för att motverka interna maktstrukturer och hierarkier. LSG – gruppen har även 
påbörjat en metodisk genomgång av alla aktuella arbetsmiljöföreskrifter (AFS) för att stämma av dem 
mot verksamheten och upprätta rutiner för relevanta föreskrifter.    
 
Under 2021 har arbetsgivaren utvecklat formen för arbetsplatsträffarna i syfte att skapa en större 
delaktighet och kollektivt hitta fram till lösningar på svåra frågor inom verksamhetsområdet. Detta har 
gjorts genom att ett tema med ett antal frågor förberetts som medarbetarna fått diskutera i mindre 
grupper och sedan presentera sina tankar kring. Några exempel på frågor som lyfts under 2021 var: 
”Hur säkerställer vi en säker arbetsåtergång vid lättade Coronarestriktioner?” och ”Vem får lov att 
vara sjuk på en teater?”. Även ett tillfälle om trygga rum planerades men ställdes in p g a ökad 
smittspridning.  
 
Verksamheten har upprättat en arbetsmiljöchecklista som stäms av i produktionernas förmöten med 
frågor kring intimitet och våldsuttryck i föreställningen för att kunna förebygga kränkningar och 
trakasserier i verksamheten. Verksamheten ska även ta fram ett regelverk för repetition av intima 
scener.  
 
Under 2021 har ett samarbete inletts med RFSL Sjuhärad och en HBTQI- diplomering för Stadsteaterns 
medarbetare i föreningens regi har bokats för våren 2022.  

 
 

4 Avvikelser mot Verksamhetsplan 2021  

Verksamhetens målsättning med verksamhetsåret 2021 har på flera områden infriats men på några 
områden har verksamheten inte lyckats genomföra de aktiviteter som var planerade för året. Den  
främsta orsaken har varit den osäkerhet som pandemin utgjorde och de restriktioner som löpande 
förändrades. Nedan redovisas en sammanfattning över avvikelser gentemot verksamhetens plan för 
2021.    
 

 Verksamheten hade som ambition att erbjuda flertalet gästspel men på grund av pandemin 
ställdes majoriteten av gästspelen in. Av totalt 17 planerade gästspel kunde enbart 6  
genomföras.  

 Den särskilda satsningen på lilla scen fick på grund av pandemin flyttas fram och kommer att 
påbörjas under 2022 istället, med bland annat Spoken word och Performing lecture.   
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 Verksamheten hade inte möjlighet att ta emot det årliga nycirkusgästspelet genom Cirkus i 
Väst vilket berodde på en egen omfattande repertoar under hösten samt på pandemin.   

 Verksamheten släppte enbart 5 nya varierade avsnitt av teaterns podcast mot de 10 som var 
planerade.     

 På grund av inställda föreställningar har det planerade utbudet av gästspel på andra språk än 
svenska uteblivit.  

 Verksamheten har inte heller uppfyllt målsättningen om att genomföra minst tre olika 
scenkonstaktiviteter för och med nationella minoriteter och betraktar detta som ett 
utvecklingsområde för 2022. 

 Verksamheten har inte kunnat möta målsättningen om ett utökat antal syn- och hörseltolkade 
föreställningar för målgruppen barn och unga. Ingen av årets två digitala distributioner för 
barn och unga var syn- eller hörseltolkade. Ett syntolkat tillfälle av familjeföreställningen 
Monkey var inbokat men fick ställas in på grund av sjukdom.  

 Verksamheten har inte heller haft möjlighet att tillgängliggöra de digitaliserade 
föreställningarna för personer med syn- och hörselnedsättning men eventuellt bidrog 
formatet för andra grupper att ta del av verksamheten. Så gäller även de två 
radioteateravsnitt som lanserats under perioden.  

 På grund av pandemin har utvecklingen av teaterns digitaliserade rundvandringar inte 
genomförts. Dock har planering påbörjats för utveckling under kommande år.  

 Det planerade arbetet med att starta upp referensgrupper för samtal kring repertoar har inte 
kunnat genomföras under året på grund av pandemin. Aktiviteten planeras istället för 2022. 

 Verksamheten har inte genomfört någon publik- eller deltagarundersökning under året.   

 Verksamhetens ambition om fortsatt ökat samarbete med Kulturskolans fritidsverksamhet, 
Hässlehuset eller Föreningen Tåget har inte uppnåtts och det beror främst på pandemin.  

 På grund av pandemiläget har workshops med Kulturakademin inte kunnat genomföras men 
är inplanerade för år 2022.  

 Verksamheten har under det gångna året inte genomfört någon inventering av behoven av 
stöd och resurser från fria grupper, dock har verksamheten tillgodosett de behov som kommit 
från den fria sektorn via förfrågningar. En mer omfattande inventering av detta i samarbete 
med andra parter såsom Teatercentrum väst och Kulturakademin planeras till kommande 
verksamhetsår.  

 Verksamheten har inte heller genomfört någon inventering av behoven av residens från fria 
grupper. Det planeras dock till kommande verksamhetsår.  

 
 
 
Avslutningsvis:  
Stora delar av årets verksamhet har även detta år varit starkt påverkad av pandemin och därmed 
också av minskade publikbesök. Under våren innebar pandemin att verksamheten återigen fick ställa 
om delar av verksamheten, produktioner fick flyttas fram och planerade repetitioner och premiärer 
fick planeras om och spelperioder förkortades och flertalet gästspel ställas in. Efter sommaren 
öppnade dock teatern starkt med Dracula på stora scenen och publiken hittade tillbaka. Men glädjen 
att återse publiken blev kortvarig då pandemin återigen tog fart och nya restriktioner infördes. 
Verksamheten lyckades ändå producera och repetera familjeföreställningen, Monkey men efter 
premiär blev flera av medarbetarna sjuka och hälften av föreställningarna fick ställas in. Så, 
sammantaget har det varit ytterligare ett verksamhetsår starkt präglat av pandemin och som åter igen 
prövat och utmanat oss som verksamhet.         
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Redovisning 2021 av de långsiktiga uppdragen till 
Västra Götalandsregionen, Textilmuseet 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden godkänner Rapport av Långsiktigt uppdrag för Textilmuseet 
2021.        

Ärendet i sin helhet 
Textilmuseet har skrivit en sammanfattande rapport om sitt arbete med LSU, 
Långsiktigt uppdrag 2021 som redovisas till Västra Götalandsregionens 
kulturnämnd före 1 april.                

Beslutsunderlag 
1. Rapport av långsiktigt uppdrag Textilmuseet 2021 

Samverkan 
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Genomförande av LSU vid Textilmuseet 2021 

 

Avvikelser 2021 

Verksamhetsåret 2021 präglades på många vis av pandemin vilket ledde till flera avvikelser; stängt 
under första delen av året, få besökare i perioder och påföljande efterverkningar på 
utställningsproduktioner och för program.  
 
Textilmuseet kompenserade stängnings-perioden januari till mars för besökarna genom att öppna 
utomhusutställningen, We Knit for Peace som inspirerats av föreställningen Knitting Peace av Cirkus 
Cirkör. I 6 skyltfönster i Borås centrum manifesterades kraften i det textila hantverket genom över 
100 stickade verk som skickats från hela Sverige och även från andra länder. Till utställningen 
skapade museet för första gången även en digital katalog. Denna lever fortsatt vidare som 
inspiration till stickande, främst i samband med cirkusföreställningens fortsatta turné, exempelvis 
nyligen på Borås Stadsteater i början av 2022. 

Den digitala omställningen, som krävdes för att nå ut med kultur under perioden, kom 
igång och skapade nytänkande på Textilmuseet. Få planerade programpunkter ställdes in 
utan omformades i så fall till digitala evenemang. Utställningarna presenterades med 
filmer och i form av digitala visningar, men museet utvecklade även olika serier på sociala 
medier direkt kopplade till det faktum att Textilmuseet i snart 50 år har arbetat med att 
dokumentera, sprida kunskap och ge perspektiv på textilindustrins historia som en viktig 
del av Borås och Sjuhäradsbygdens kulturarv. Detta togs nu vidare med nya metoder så 
som #textilindustrihärochdå - lokal industrihistoria på Facebook med exempel från 
museernas arkiv, bibliotek och samlingar. Digitalt museum, där det varje vecka kommer 
ut föremål ur museets samlingar, #livetiarkiveten som är en uppskattad följetong på 
INSTA där det bjuds spännande berättelser från Textilmuseets magasin samt ett populärt 
Textil-QUIZ som fördjupar kunskapen om textil i alla former.  
 

Textilmuseet redovisade ett balanserat resultat trots kraftigt minskade intäkter på grund 
av stängt i början av året, låg tillströmningen av besökare i perioder och fri entré 5 
månader i samband med Borås Art Biennial. Resultatet balanserades med ett flertal 
effektiviseringar, vakanta tjänster och allmän återhållsamhet, men också extra medel in i 
verksamheten i form av sponsringssamverkan, externa bidrag samt extra Coronastöd 
från Kulturdepartementet via Västra Götalandsregionens kulturnämnd. 

Måluppfyllelse per delmål 

 
Mål 1: Textilmuseet ska utvecklas till Nordens ledande museum för 
textil, mode, design, textilkonst och industrihistoria samt innovativa 
textilier. 

Nuläges- och verksamhetsanalys: 

Textilmuseet presenterad 8 utställningsprojekt av varierad storlek, hade färre besökare än vanligt 
men stor aktivitet och utveckling av verksamheten – trots och på grund av de särskilda 
omständigheterna.  Året präglades av nytänkande och omställningar, liksom 400-årsfirande av 
Borås och genomförande av många program och aktiviteter med begränsad publik. Höstens 
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fyra vernissager kunde genomföras med publik, vilket uppskattades av både utställare och 
besökarna. Så fort det var möjligt strömmade publiken åter till museernas utställningar.  

Utställningsproduktionen har trots pandemin fungerat mycket väl. Fashion Exposed kunde 
exempelvis förlängas till maj. Utställningen Craft Rituals som skulle ha öppnat före sommaren fick 
skjutas upp ytterligare en gång, vilket ledde till att stora hallen inte var öppen under 
sommarmånaderna med påföljd att Textilmuseet hade färre erbjudanden än vanligt. Detta 
kompenserades dock av att EXIT21 var extra omfångsrik och välproducerad. När Craft Rituals väl 
öppnade i september fick den ett fint mottagande. Årets stora publikdragare blev dock Ian 
Berrys Material World med konst av recyklad denim som fascinerat och genererat nya 
publikgrupper och fler förstagångsbesökare till museet.  

Textilmuseet har även gjort ett fint internt arbete med den nya modebasutställningen Kläder & 
Couture som invigdes i december, helt baserat på museets egen samlingar från Bröderna 
Magnussons Damkonfektionsfabrik AB. En triumf som egenproducerad av museipersonalen fick 
drömrecensioner i GP "makalös ny basutställning (...) kan inte minnas att jag någonsin förut sett en 
så väl genomarbetad introducerande exposé av modehistoria". Utställningen drog från första stund 
en stor publik vilket har fortsatt. Till den skapas nu även en fördjupande katalog. 

Textile Fashion Centers entré byggdes under året om för att skapa en hybridmiljö och ”Framtidens 
campus” som kan anpassas efter behov och exponera det som pågår i textila utbildningarna, 
företag, forskning och textila innovationer i centret. Textilmuseets entré flyttades och 
receptionerna slogs samman. Detta skapade en ny öppen yta som i första skedet kom att hysa 
utställningen Ung Svensk Form vilket blev en succé för både centret och i form av ökade regionala 
kontakter. I slutet av året flyttade även museibutiken och den externa butiken På Skrå till ytan för 
att öka dragningskraften och den textila inspirationen framöver för centrets besökare. 

Samlingsarbetet har varit aktivt, både via digital exponering och ett intensivt arbete med Digitalt 
museum där 1900 föremål har lags in och är sökbara för allmänheten. Varje vecka visades föremål 
ur museets samlingar genom de nya digitala serierna på sociala medier, över 200 ärenden kring 
samlingen hanterades, det genomfördes 25 samtidsdokumentationer i form av intervjuer med 
Boråsare i samband med jubileumsåret samt 8 intervjuer som har kopplingar till Bröderna 
Magnussons Konfektionsindustri. 14 textila verk har också tillförs konstsamlingen. 
Museipersonalen har även generellt lagt mycket arbete på att skapa förutsättningar för mer 
effektiv registrering och tillgängliggörande av arkivsamlingarna och en inventering och 
omstrukturering av den nya samlingen med Postorderkataloger har genomförts. Projektet 
med konfektion från Bröderna Magnussons samling föranledde också en extra satsning på 
konservering av materialet inför exponeringen i Kläder & Couture.  

Årets museiarbete har varit svårare att utvärdera då omständigheterna skiljt sig så pass 
mycket och anpassningar har behövts göras, jämfört med ett normalt år. Dock gjordes en 
fördjupad utvärdering av projektet Kläder & Couture som gav bra input till 
verksamhetsprocesserna. Det är också ställt utom all tvivel att museets egna resurser inte 
räcker till för varken internationella prestigeutställningar eller högkvalitativa nya 
basutställningar. Därför var det glädjande att delar av det näringsliv som tidigare stöttat 
verksamheten fortsatte samverkan med museet även under pandemin. 
Näringslivssamverkan har även tagit sig nya former som inte enbart handlar om 
utställningsprojekt utan även fokuserar mer på utbyten mellan parterna med inspiration 
från museets samlingar. 
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Exempel på genomförda aktiviteter kopplade till Mål 1 

 Textilmuseet fortsatte att satsa på utveckling av utställningsmediet med experiment- och 
multimedia-konstutställningen Craft Rituals, ett nordiskt projekt där textil, musik och 3D-
animationer regisserades av konstnären Aia Jüdes och genomfördes med ett 20-tal 
deltagare från Sverige, Finland och Island.  

 En ny basutställning om mode; Kläder & Couture öppnades. 

 Borås firade 400 år och Textilmuseet blev inbjudna av fira detta genom samverkan kring 
Borås Art Biennial, då Borås Konstmuseum öppnade upp för den att omfatta flera former 
av konstnärliga uttryck. På Textilmuseet presenterades verken Quantum Creole av Filipa 
César samt en serie bildcollage av konstnärsduon Åsa Norberg och Jennie Sundén.  

 Textile Fashion Center firade 400-årjubileet med konstresidenset AIR400. Borås, Luleå, 
Göteborg och Piteå gjorde ett gemensamt residensprogram där olika konstnärer från varje 
plats fick representera i samtliga städer. TFC fick besök 25-30 oktober då uppdraget blev 
att arbeta med staden textila identitet och överbliven textil från företag i trakten. 

 Textilmuseets arbete med det utvidgade textila fält i samarbete med konstnärer och 
högskolor har fortgått. Med stöd från Kulturrådet och i samarbete med NTA genomfördes 
Nordic Textile Meeting – Talking Hands Borås 2021, där det mesta av programmet blev 
digitalt men ett antal deltagare var på plats i Borås. Fokus var händers språk, hur djupt 
diskussionen kan gå när det talade språket inte är närvarande och hur händerna relateras 
till textila praktik. 

 Textilmuseet presenterade för första gången i Borås den nationellt turnerande 
utställningen Ung Svensk Form. 

 Textilmuseet samverkade under året med Textilhögskolan i EXIT - examensutställning 
Material Meetings samt mindre projektpresentationer och utställningar för olika kurser. 

 
 

Mål 2: Textilmuseet ska bidra till att utveckla och samordna en 
hållbar regional textil form- och designnod i samarbete med 
andra aktörer. 
 

Nuläges- och verksamhetsanalys: 

Textilmuseet startade det nya Regionala form-och designuppdraget vilket ska synliggöra det rika 
form- och designområdet i Västra Götaland för att inspirera till nyskapande, cirkulär ekonomi och 
en hållbar livsstil. En styrgrupp med regionala experter skapades för att mejsla ut en möjlig väg för 
projektet. Under arbetets gång blev det tydligt att det finns många olika initiativ och mycket kraft 
för designområdet i regionen. Just detta projekt bör därför ha ett starkt fokus på utövarna, ett 
underifrånperspektiv, genom att skapa ett nätverk, fokusera på dialog och möjligheter till synlighet 
vilket i sin tur kan ge utveckling för både enskild utövare och för hela verksamhetsområdet. 
Förslaget är därför att samla aktiviteter, projekt och branschsatsningar under titeln Folk och Form – 
en nätverkssatsning som stimulerar samverkan så att gårdagens hantverkskunskap möter dagens 
designkunskap för morgondagens generationer. Året har varit utmanade för projektet då inga 
fysiska möten eller nätverksträffar kunnat genomföras, däremot har andra aktiviteter så som 
Folkgäster på sociala medier, utställningsprojekt samt vissa evenemang satts i verket. 
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Exempel på genomförda aktiviteter kopplade till Mål 2: 
 

 10 styrgruppsmöten genomfördes med diskussioner och planering för hur 
nätverket Folk och Form ska utvecklas, vilket även resulterat i ett förberedande 
arbete för upphandling av projektledare. 
 

 Deltagande i Craft Days med premiär 6-9 maj 2021 och fokus på 
konsthantverksscenen i Västra Götaland där publiken bjöds utställningar, digitala 
samtal, workshopar och öppna ateljéer. 
 

 Utställningen Ung Svensk Form ställdes ut på Textile Fashion Center som ett led i 
projektets nätverksskapande. Flera programpunkter genomförde med bland 
andra Svensk Form Väst och Creative Cluster. 
 

 TFC Day genomfördes både fysiskt och digitalt med textil historia, utveckling, 
forskning och innovation. Öppna unika labbmiljöer på Textilhögskolan och Smart 
Textiles Showroom med exempel på forskningsresultat, produktutveckling och 
framtidens hållbara textil och mode. Från scenen intervjuades forskare om 
exempelvis vad det innebär att vara cirkulent, fördelarna med svensk ull och 
information om alla utbildningar som finns på Textile Fashion Center. 
 

 Nätverksmöten med Dynamo Väst och deltagande på konferens om Design och 
Gestaltad livsform 

 
 

 
Mål 3: Textilmuseet ska nå och angå en bred publik som 
stimuleras till bildning, lärande och eget skapande 

Nuläges- och verksamhetsanalys: 

Den pedagogiska verksamheten och kulturevenemang för barn och unga har drabbats 
hårdast av pandemin då museet i princip inte kunnat genomföra några skolvisningar mer 
en i enstaka perioder och vissa program fått ställas in. En oväntad effekt av detta kom 
under våren 2021. När flera UF-företag med textil inriktning och andra produkter inte 
längre fick vara i skolan och sökte plats för att genomföra sina projekt, kunde 
Textilmuseet träda in som en trygg plats och partner för utveckling av ungdomarnas 
företagande och produktioner.  

På hösten återkom skolorna till Textilmuseet under en period, men i övrigt var det i 
princip Stadsvandringar som fungerat som erbjudande för skolorna, av vilka det därför 
har genomförts många fler av än vanligt. Museet har trots detta lyckats erbjuda 
workshops och program; Lördagsbarn med ull och denim kopplat till utställningar som 
Craft Rituals och Material World men även Knallen kommer på besök och Linprogram, 
dock alla med förbokning för att säkra antalet deltagare. Under året genomfördes ett 
femtiotal evenemang för barn och unga, vilket är en mycket lägre siffra än vanligt. 

Textilmuseet och Förskoleförvaltningen skapade också Flätan, ett kreativt återvinningsrum. Flätan 
är en mötesplats där pedagoger och barn utforskar textila material och skapar tillsammans. 
Pedagoger kan även hämta material - textil, knappar, dragkedjor mm. till sin avdelning för att starta 
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återbruksskapande projekt på hemmaplan. Som ett led i arbetet lägger Förskolförvaltningen nu 
också utbildningsdagar på Textilmuseet för att stärka samarbetet. 

Textilmuseet är sedan några år delaktiga i ett stadsutvecklingsnätverk kallat Urban Talks ett 
förvaltningsövergripande arbete som syftar till att skapa delaktighet och engagemang för alla 
medborgare kring aktuella samhällsutvecklingsprojekt i Borås genom laborativ metodutveckling 
och målgruppsanpassade events. 2021 skapades en tävling för alla skolor att ge namn åt den nya 
Superparken som ska skapas genom hela Borås. Tävlingen har därefter följts upp med besök på 
vinnande skolor och planering av skolornas egna grönområden. 

Museets samarbeten och volontärer har drabbats av situationen. Vissa parter har inte 
haft möjlighet att vara aktiva medan andra tillsammans med museet har provat digitala 
evenemang och program. De flesta kontakter har trots allt kunnat upprätthållas. Ett 
upprop om deltagande inför utställningen Kläder & Couture blev en succé i form av 
kontakt med allt från modeller för företagets marknadsföringskampanjer till före detta 
anställda, vilka alla blivit intervjuade och bidragit med material från Bröderna 
Magnussons kollektioner och verksamhet. Detta syntes särskilt på invigningen den 11 
december då många av dessa var närvarande och kunde tackas för sin fina insats i 
projektet. 

Ett samarbete kring 400-årsjubileet skapades med vänföreningarna, för att aktivera museets 
samlingar och genomföra program, vilket stora delar av året blev digitala evenemang så som; 
Knallen packar sin fässing - en dramatisering av Toarpsgruppen, föreläsningen Borås och det 
urbana genombrottet samt Digital catwalk med 1900-talskläder från Textilmuseets studiesamling i 
samarbete med Drottning Blankas stylistelever. Dessa elever har fokus på film-, design- och 
textilproduktion vilket förutom en historisk catwalk-film helt producerad av eleverna själva 
resulterade i exponering av elevernas outfits i montrar på DIY-ytan från april till december. 

Textilmuseet ingår i Borås Stads samrådsgrupp för finsk kultur, som är ett viktigt forum 
för dialog med den sverigefinska minoriteten i Borås. Det finska arvet är en viktig del av 
Borås stads kulturarv tillika textilindustrins kulturarv, vilket gör det naturligt för 
Textilmuseet att ingå i projekt och samarbeten kring exempelvis finsk 
arbetskraftsinvandring och andra minoriteters erfarenheter av textilindustrin och livet i 
Borås. Under hösten 2021 arrangerade Textilmuseet två större publika arrangemang som 
belyste den judiska minoriteten i Sverige samt erfarenheterna av förintelsen. Dels hölls 
boksläpp och boksamtal med författaren Snezana Bozinovska som skrivit om ett judiskt 
par som överlevde förintelsen och deras liv i Borås efter kriget, dels arrangerades en 
samtalskväll, som även streamades, i samarbete med Forum för levande historia, med 
anledning av insamlingsarbetet för det kommande statliga Förintelsemuseet.   

Exempel på genomförda aktiviteter kopplade till Mål 3 

 Angelägna och engagerande skolvisningar för Borås stads barn och unga. Museets 
pedagoger arbetar särskilt med NPF för att göra museet mer tillgängligt för alla. 

 På Textilmuseet ska konstformer mötas och två dansresidens har tagit plats 2021: digitalt 
dansresidens med 28 dansare från hela världen i projektet #28solos28days. På rampen i 
Textil Kraft dansade Maria Ulriksson live via instruktioner från koreograf Michael Tang.  
I samband med AIR400 framförde boråsaren Robin Ivarsson dansverket Dialekten, fyra 
tolkningar av relationen mellan ord och kropp i förhållande till den egna dialekten i 
samband med 400-årsfirande i fyra svenska städer. 
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 Textilmuseet är ett arbetslivsmuseum, medlem i NAV och har 2021 samverkat med de 
ideella krafterna i Arbetslivsmuseer i Väst som initierat projektet Museiresan tillsammans 
med Innovatum och Vuxenskolan. Det är en barnaktiviteter som anpassas för respektive 
museum/besöksmål utifrån egna förutsättningar och lokala historia. Projektet lyfter 
varandras verksamhet genom att skicka vidare familjer till nästa äventyr. Syftet med 
projektet är att öka barn och ungas delaktighet i det lokala kulturarvet. 

 Tillsammans med VGR har konferensen Tidsresan genomförts med Jamtli som kursledare. 
Tidsresan är en pedagogisk metod att levandegöra historia, platser och föremål via 
dramalek och upplevelser för både barn och vuxna. Deltagarna var både ideella och 
professionella kulturproducenter i Sjuhärad, exempelvis hembygdsföreningar och museer 
som samlades en heldag för att metodutveckla sina respektive verksamhet och diskutera 
gemensamma utbyten inom kulturarvssektorn. 

 Samverkan med studieförbunden för den öppna arenan Do-It-Yourself i form av 
workshops, evenemang och kurser har fått ställas in stora delar av 2021, men möten och 
gemensam planering för framtiden har genomförts. 

 Ett antal högkvalitativa tillfälliga utställningar med inriktning på internationell konst, design 
och mode har presenteras och berikat program och pedagogik. 

 Textilmuseet har under året samverkat med Göteborgs Universitet, Institutionen för 
historiska studier att bli huvudsamverkanspartner för en kurs i Industrihistoria som startar 
HT 2022. Museet bidrar med kurshållare och blir plats för studiebesök, exkursioner och 
textilhistoria blir eventuellt även ett eget kursblock. 

 Museet har hållit igång sina nätverk regionalt med Prisma, museinätverk Väst, Vävcenter 
Sjuhärad, konstprojekt och FOKIS. 

 

 

Mål 4: Textilmuseet ska bidra till regional utveckling och till social, 
miljömässig och ekonomisk hållbarhet 

Nuläges- och verksamhetsanalys: 

Textilmuseet är idag helt sammanlänkat med och en viktig del av Textile Fashion Center. 
Det är också en särpräglad miljö i centret eftersom verksamheten omfattar allmänheten, 
alla åldrar, för- och grundskolebesök på schemat samt är en offentlig och demokratisk 
plats där olika intressen och intressenter samtidigt kan verka och synas via museets 
program och utställningar. Museet är den offentliga arenan, tjänar gemene person och 
har i uppdrag att beskriva textilhistoriens alla lager för att sedan koppla dessa till 
samtiden textila uttryck och utmaningar och skapa reflektioner i varje besökare för en 
hållbar framtid. 

Borås är Sveriges center för hållbar utveckling och innovation inom textil och mode och 
Textile Fashion Center är utvecklings- och innovationsmiljön som verkar i 
skärningspunkten mellan näringsliv, offentlig sektor, utbildning & forskning, kultur samt 
invånare & besökare. I Textile Fashion Center möts det historiska arvet av textil 
produktion och handel med dagens internationellt sammanlänkade utvecklings- och 
innovationscenter som skapar förutsättningar för hållbar utveckling. Här finns en unik och 



   8 (9) 

komplett värdekedja från spetsforskning, näringslivsutveckling till innovation och 
upplevelser. Textile Fashion Center bidrar till Borås, Västra Götalandsregionens och 
Sveriges attraktionskraft och att världen når de Globala målen genom kompetens, 
forskning, innovation, aktiviteter, nätverkande, möten och kommunikation.  
 
Samtliga parter i TFC har under 2021 arbetat och planerat med fokus på projekt Europas 
Spets och kreativa mylla för cirkulär design inom textil och mode. Centralt i projektet är 
att skapa en innovativ och hållbar affärsutveckling. Västsverige ska bli en föregångare 
inom Europas omställning till cirkulär ekonomi. Inom projektet finns 6 spetsar varav 2 
sätter den sk ”Cirkulenten” i fokus, som framtidens köpstarka konsument och som 
”testmarknad” för handel/upplevelser/besöksnäring.  

Textilmuseet har under året förberett och sökt finansiering för att skapa en ny 
informationsyta för allmänheten, en ny basutställning med Hållbarhetstema - ett samlat 
pedagogiskt grepp på aktuell kompetens kring hållbar textil utveckling, forskning, aktiva 
exempel och initiativ tillsammans med besökarnas frågor kring hur en enskild person kan 
blir en mer hållbar textil konsument, en Cirkulent. Textilmuseet kan som offentlig arena 
agera skyltfönster och testmarknad för TFC aktuella hållbarhetsarbete. Målet för 
projektet blir att sätta Cirkulenten, morgondagens köpstarka konsument i centrum. 

Pandemi, omställningar, ombyggnationer och annorlunda processer har allt gett insikter 
om att det finns betydande resurser i ett museum för nytänkande, nya metoder, 
samlingarnas och konstens betydelse för samhället men även museipersonalens resiliens 
och stora initiativförmåga när pandemins verkningar var ett faktum. Besökarna har i sin 
tur visat sig värdera kultur, både på gamla och nya sätt, inte minst med sin återkomst till 
museet så fort tillfälle gavs. 

Exempel på genomförda aktiviteter kopplade till Mål 4 

 Projektarbete, ansökningar och evenemang i TFC med fokus på projektet Europas Spets 
och kreativa mylla för cirkulär design inom textil och mode. Centralt i projektet är att skapa 
en innovativ och hållbar affärsutveckling. Västsverige ska bli en föregångare inom Europas 
omställning till cirkulär ekonomi. 

 Verksamheterna i Textile Fashion Center gick under året ihop och skapade välbesökta 
digitala kostnadsfria kvällsföreläsningar på temat Hållbarhet som program i jubileumsåret 
2021. Textilmuseet bidrog med föreläsningen Låt historiens arv inspirera till att förlänga 
livet på textilier. 

 Förberedande arbete för Textilmuseets nya basutställning med tema Hållbarhet. 

 Textilmuseet har fortsatt starkt fokus på social hållbarhet och konsumtion i hela 
verksamheten; med skolprogram, i basutställningen Textil Kraft samt i utställningen Craft 
Rituals. 

 Textilmuseet arbetat aktivt med konst- och kulturprojekt, utställnings- och pedagogiska 
projekt där designmetoder och textila uttryck för kön, genus och sexualitet är centralt. Det 
performativa, iscensättningar och möjligheten för besökaren att utforska står då ofta i 
fokus för museets val av projekt. 2021 har museet exempelvis skapat samverkan med 
kreatörer som önskar skapa en Icke-binär folkdräkt. Textilmuseet goes Pride varje sommar 
och 2021 med skapande aktiviteter och digitala inslag på sociala medier under hela veckan 
med reportage, inspiration och diskussion kring kläder, mode och textilt skapande kopplat 
till normer och HBTQIA+.  
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 Textilmuseet har under året startat ett stort tillgänglighetsarbete för förbättring av 
museets hemsida och i samband med detta skapat möjlighet för nytt utseende och nya 
funktionaliteter. Den nya hemsidan lanseras under våren 2022. 

 Den årliga konferensen Samverkansdag för Prisma Västra Götaland, en 
samverkansplattform för offentliga och ideella kulturarvsaktörer i Västra Götaland som 
gemensamt arbetar för att lyfta industrisamhällets kulturarv, genomfördes under hösten 
på Textilmuseet med ca 40 deltagare samt streamades för dem som ej vågade komma. 
Dagen skapade inspiration, uppmuntran till nya samarbeten och ett lyssnande till vad 
parterna behöver för att utvecklas. Prisma är nu nationellt uppmärksammat som gott 
exempel på hur ett stort nätverk för både ideella och offentliga kan organiseras och 
utvecklas. 

 Museet deltog tillsammans med bland andra Akvarellmuseet i projektet Transdigitala 
upplevelser, ett pilotprojekt som undersökt distansbesök på museerna med hjälp av 
robbitar - distansstyrda robotar utvecklade av RISE som enkelt styrs med hjälp av en 
surfplatta eller dator. Projektet är i en utvecklingsfas och söker finansiering för att skapa 
testarenor i olika museiverksamheter. 

Kontaktuppgifter uppdragstagare 

Namn Ulrika Kullenberg 

Funktion Museichef 

Telefon 033-358952 

E-post ulrika.kullenberg@boras.se 

Postadress Borås Stad, 501 80 Borås  

 

Kontaktuppgifter Koncernavdelning Kultur 

Handläggare Ylva Gustafsson 

Telefon Tel: +46 10-441 33 13, +46 709-74 71 22 

E-post  ylva.l.gustafsson@vgregion.se 
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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).  



Borås Stad 
  Sida 

2(3) 
 

 

 

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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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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Förstudie: Scen för populärmusik Borås 

 

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. 
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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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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. 



Borås Stad 
Datum 

2022-02-04 
      

      
Sida 

9(19) 

 

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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Förstudie: Scen för populärmusik Borås 

 

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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Yttrande över detaljplan för Viskafors, Viskarhult 2:68 
m.fl., Åsahagsvägen, Borås Stad  

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden tillstyrker detaljplan för Viskafors, Viskarhult 2:68 m.fl.        

Ärendet i sin helhet 
Planen syftar till att möjliggöra byggnation av LSS-bostäder i Viskafors. 
Fastigheten Viskarhult 2:68 är sedan tidigare planlagd som samlingslokal, men 
byggrätten är outnyttjad och användningen har förblivit naturmark.  

De sammanvuxna fabrikssamhällena Viskafors-Svaneholm utpekas i Borås 
Stads Kulturmiljöprogram (2001) för sina kulturmiljövärden, med bland annat 
fabriks- och egnahemsmiljöer. Det aktuella planområdet berör dock en del av 
Viskafors med villabebyggelse från 1970-talet eller senare och upptar ett 
jämförelsevis litet och obebyggt område. Den tillkommande bebyggelsen 
föreslås i planbeskrivningen att uppföras i en eller två våningar, för att på så vis 
överensstämma med den intilliggande villabebyggelsen.  

Exploateringen bedöms därför inte påverka kulturmiljön som helhet.  

Beslutsunderlag 
1. Planbeskrivning                                

Samverkan 
FSG 2022-04-06 

Beslutet expedieras till 
1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se  
 
 

 

Sara Andersson 
Ordförande 

Ida Burén 
Förvaltningschef 
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Inbjudan till samråd för detaljplan för Viskafors, Viskarhult 2:68 m.fl., 
Åsahagsvägen, Borås Stad

Hej!
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad gör just nu en detaljplan som finns ute på samråd. Du får den här 
inbjudan för att vi vill veta vad du tycker. Samrådstiden pågår 22 mars – 19 april. 

Syfte och område
Planens syfte är att i första hand möjliggöra byggnation av 
LSS-bostäder. Då kommunens behov kan förändras över tid 
möjliggörs även övriga bostäder samt vårdrelaterad verksamhet. 
Nuvarande grusparkering på allmän platsmark överförs till 
kvartersmark för att nyttjas till LSS-boendet. Fastigheten för 
byggnation har avgränsats för att begränsa intrång och säkerställa 
bevarande av särskilda naturvärden vid befintlig skogsbäck.

Området ligger i tätorten Viskafors, utmed Åsahagsvägen. 
Planområdets storlek är cirka 9 600 kvadratmeter och består 
i huvudsak av naturmark. All mark inom planområdet ägs av 
Borås Stad. Planområdet berör fastigheten Viskarhult 2:68 
men även delar av fastigheten Viskarhult 2:45 med avseende 
på ett arrende i planområdets västra del samt en idag oreglerad 
parkeringsyta söder om Åsahagsvägen. 

För området gäller detaljplan P645, vilken är en byggnadsplan från 1975. Gällande detaljplan anger 
användningen samlingslokal (C) för fastigheten Viskarhult 2:68. Byggrätten för fastigheten är däremot outnyttjad 
och marken utgörs således av naturmark. Förutom samlingslokal anger den gällande detaljplanen även 
användningarna park och gata för det aktuella planområdet. 

Ta del av handlingarna
Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga på vår webb: boras.se/detaljplan under ”Planer 
öppna för synpunkter”, och i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du kommer så att 
ansvarig handläggare kan ta emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, skickar vi 
handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Prenumerera
På boras.se/detaljplan kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med 
detaljplaner i respektive stadsdel. 

Samrådsmöten
Vi kommer under samrådstiden att erbjuda bokningsbara tider för teams- eller telefonmöte. På mötet ges tillfälle 
för ansvarig handläggare för detaljplanen att berätta om förslaget och svara på frågor. 

Bokningsbara tider för teams- eller telefonmöte finns 28 mars och 13 april em och kan bokas på vår webb: 
https://www.timecenter.se/byggloviboras/. Det går också bra att höra av dig via mail eller telefon vid 
annan tidpunkt med dina frågor.
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Har du synpunkter på detaljplanen?
Skicka synpunkter/remissvar senast den 19 april via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange 
planens diarienummer (BN2021-1180), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill 
gärna ha synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem. 
Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 
Borås.

Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna 
synpunkter. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan granskningen är slut, kan du förlora rätten 
att överklaga detaljplanen. 

Kontaktuppgifter
Planarkitekt Clara Sjöberg tel: 033-35 85 93, e-post: clara.sjoberg@boras.se

Hälsningar från
Samhällsbyggnadsnämnden, 2022-03-18 



Detaljplan för Viskafors,

Viskarhult 2:68 m.fl., Åsahagsvägen

Samråd BN 2021-1180

Plan-
beskrivning
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Sammanfattning
Planens syfte är att möjliggöra byggnation av LSS-bostäder 
i Viskafors. Detaljplanen är anpassad för att i första hand 
lämpa sig för ett LSS-boende men då kommunens behov av 
varierade bostadsformer kan förändras över tid så möjliggör 
planen även för övriga bostäder samt för vårdverksamhet. 

Aktuell fastighet Viskarhult 2:68 har sedan tidigare varit 
planlagd som samlingslokal. Byggrätten är däremot 
outnyttjad och användningen har istället förblivit naturmark. 
Omkring och inom planområdet är naturen utpekad som 
klass III enligt Borås Stads grönområdesplan. För att 
skydda kända naturvärden är försiktighetsåtgärder aktuellt 
inom planområdet. Planområdet omfattar cirka 9 600 
kvadratmeter.
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Planbeskrivning
Detaljplan för Viskafors, Viskarhult 2:68 m.fl., Borås Stad, upprättad den 11 mars 2022. 

1. Inledning
Planens syfte
Planens syfte är att i första hand möjliggöra byggnation av 
LSS-bostäder. Då kommunens behov kan förändras över tid 
möjliggörs även övriga bostäder samt vårdrelaterad verksam-
het. Nuvarande grusparkering på allmän platsmark överförs 
till kvartersmark för att nyttjas till LSS-boendet. 

Fastigheten för byggnation har avgränsats för att begränsa 
intrång och säkerställa bevarande av särskilda naturvärden 
vid befintlig skogsbäck.

Planområde
Området ligger i tätorten Viskafors, utmed Åsahagsvägen. 
Planområdets storlek är cirka 9 600 kvadratmeter och består 
i huvudsak av naturmark. All mark inom planområdet ägs av 
Borås Stad. Planområdet berör fastigheten Viskarhult 2:68 
men även delar av fastigheten Viskarhult 2:45 med avseende 
på ett arrende i planområdets västra del samt en idag oregle-
rad parkeringsyta söder om Åsahagsvägen. 

Gällande detaljplan
För området gäller detaljplan P645, vilken är en byggnads-
plan från 1975. Gällande detaljplan anger användningen 
samlingslokal (C) för fastigheten Viskarhult 2:68. Byggrätten 
för fastigheten är däremot outnyttjad och marken utgörs 
således av naturmark. Förutom samlingslokal anger den 
gällande detaljplanen även användningarna park och gata för 
det aktuella planområdet. 

Kommunala beslut
Kommunstyrelsen gav 2021-05-17 i beslut § 228 Samhälls-
byggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att 
upprätta detaljplan för Viskarhult 2:68 m.fl. för bebyggelse av 
LSS-bostäder.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-06-24 i beslut 
§ 205 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan.

Översiktsbild. Det markerade området visar aktuellt planområde.

Aktuellt område inom gällande detaljplan från 1975.
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Preliminär tidplan
Samråd  2:a kvartalet 2022 
Granskning 2-3:a kvartalet 2022 
Antagande 3-4:e kvartalet 2022 
Laga kraft 3-4:e kvartalet 2022

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

Byggstart för LSS-boendet är beräknad till 2023.

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Planområdet lokaliseras inom ett villaområde i Viskafors 
med bostäder uppförda omkring 1970 till 1990-tal. Villabe-
byggelsen utgörs i huvudsak av en sammanhållen bebyggelse 
bestående av friliggande bostäder, vilka tillsammans omsluts 
av naturområden med flera lekplatser i närområdet. Det 
aktuella planområdet utgörs idag i huvudsak av naturmark i 
och med den outnyttjade byggrätten på fastigheten Viskar-
hult 2:68. Inom aktuellt planområde passerar en gång- och 
cykelväg genom naturmarken, vilken anknyter till Åsahags-
vägen i söder och Nya Vägen i norr för att vidare ansluta 
till bland annat Viskafors torg. Gång- och cykelvägen är ett 
viktigt stråk för att å ena sidan bibehålla förbindelsen genom 
området och å andra sidan bevara kontakten med grönskan. 
Stråket pekas ut i Borås Stads grönområdesplan.

I enlighet med Borås Stads översiktsplan från 2018 är det 
aktuella planområdet lokaliserat inom utpekat område med 
övrig tätortsbebyggelse, vilket innebär utveckling med övergri-
pande bostäder och med inslag av annan användning.

Utökad tomt och byggrätt 
Planförslaget ger möjlighet till utökning av fastigheten 
Viskarhult 2:68 samt utökning av tillhörande byggrätt. 
Gällande fastighet utgör idag en storlek om ca 2 110 
kvadratmeter. I och med detaljplanen föreslås fastigheten att 
utökas med ca 710 kvadratmeter. I syfte att möjliggöra ett 
LSS-boende med nödvändiga funktioner, likt personalytor, 
parkering, och gemensamhetsytor för de boende så bedöms 
en utökning av såväl fastigheten som byggrätten vara väsent-
lig för att möjliggöra planens syfte. En utökning av tomten 
och tillhörande byggrätt föreslås på vad som idag utgörs av 
naturmark samt en idag oreglerad parkeringsyta, söder om 
Åsahagsvägen. 

I den västra änden av planområdet föreslås idag arrenderad 
mark att planläggas som bostad. Förslaget innebär att 
fastigheten Viskarhult 2:99 får möjlighet att köpa arrenderad 
mark. Föreslagen användning skapar inte någon ytterligare 
byggrätt utan ger endast möjlighet till utökad fastighet. 

Ny bebyggelse
Planområdet saknar bebyggelse sedan tidigare men möjlig-
gör, i och med detaljplanen, byggnation av ett LSS-boende 
i förslagsvis en våning för att således anpassas efter den 
befintliga byggnadsskalan. Föreslagen placering av byggnad 
tar hänsyn till den befintliga naturen för att inte påverka mer 
än vad som är nödvändigt för planens syfte. Huvudbyggna-
den för LSS-boendet föreslås uppta cirka 700 kvadratmeter 
bestående av sex lägenheter, varav cirka 58 kvadratmeter per 
lägenhet. Inom planområdet föreslås även komplementbygg-
nader i form av miljöhus och uteförråd. I övrigt tillkommer 
även ytor för parkering, angöring för färdtjänst och en 
gemensam uteplats. 

Då behovet av LSS-bostäder i Borås Stad är stort föreslås i 
första hand bebyggelse av sådan form. Detaljplanen öppnar 
däremot upp för att behovet av olika bostadstyper och vård-
relaterade verksamheter kan förändras över tid och tillåter 
därför även andra byggnader som faller in under kategorierna 
bostäder och vård.

Åsahagsvägen. Riktning västerut.

Villabebyggelse väster om aktuellt planområde med arrenderad mark.
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Stadsbild och gestaltning
Intilliggande bebyggelse består i huvudsak av enfamiljsvillor 
i en till två våningar och med bostadsnära naturmark intill. 
Planförslaget innebär att en del av naturmarken tas i anspråk 
till fördel för att skapa möjlighet för LSS-bostäder. Den nya 
användningen medför således en viss påverkan på stadsbil-
den och med största skillnad längs med Åsahagsvägen och 
den befintliga gång- och cykelvägen som passerar genom 
naturområdet. Med anledning av en standardiserad byggnad 
och markens höjdskillnader samt den bäck som mynnar 
nordost om fastigheten, så föreslås huvudbyggnaden att 
placeras på fastighetens västra del, intill gång- och cykelvä-
gen. Bebyggelsen påverkar därmed landskapsbilden samtidigt 
som den upplevda tryggheten längs gång- och cykelstråket 
har förutsättningar att öka genom byggnadens belysning och 
ökad aktivitet.

Detaljplanen ämnar dock att ta hänsyn till stadsbilden i sin 
helhet. För att anpassa den nya bebyggelsen till sin omgivning 
föreslås tillkommande byggnader att även de uppföras i en, 
alternativt två våningar. Tillåten totalhöjd innebär för den 
föreslagna byggnaden att huset når en taknockshöjd om cirka 
6. meter för södra gaveln och 10 meter för den norra gaveln. 
Med anledning av att i första hand uppföra LSS-bostäder och 
dess krav på tillgänglighetsanpassning så är en våning därför 
att föredra. För att vidare skapa goda boendeförhållanden är 
kvalitativa gårdsutrymmen samt tillgång till naturen värde-
fulla kvaliteter.

I enlighet med Borås Stads översiktsplan (2018) kommer den 
nya bebyggelsen att bidra till ett område med mer varierade 
bostadstyper, samt med möjlighet att ge förutsättningar för 
goda boendemiljöer i och med dess närhet till grönska.

Illustrationsplan med tillhörande sektion, visar hur föreslagen 
bebyggelse kan komma att se ut.

Illustrationen visar föreslagen placering av en ny byggnad. Det är ett exempel på utformning av fastigheten. Illustrationen har ingen rättsverkan och byggnaden kan även 
placeras på andra sätt enligt detaljplanen.

Sektion A-A i nordostlig riktning. Den nordöstra änden av huvudbyggnaden föreslås att stå på pelare för att anpassa byggnaden efter topografin.

Skala 1:300/A321-12-22

LSS Åsahagsgatan Viskafors
Lokaliseringsstudie

3/3

Sektioner

A

A

Åsahagsvägen

ANGÖRING SOP

ÅV

ANGÖRING

PARKERING 8PL

N
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Viktigt gång- och cykelstråk i riktning söderut mot Åsahagsvägen.

Arbetsplatser
Inom planområdet skapar LSS-boendet ett mindre antal 
arbetstillfällen genom den personal som arbetar på boendet. 

I Viskafors stadsdelcentrum, 500 meter norr om planområdet 
finns flera arbetstillfällen inom handel och annan kommersi-
ell och offentlig service. 

Offentlig service
Närmaste offentliga service är förskolorna Pumpkällagårdens 
förskola och Herrgårdsleken. Utöver förskolorna finns det 
inom tätorten även grundskolan Viskaforsskolan, som finns 
norr om Viskafors torg. Vårdcentralen samt Folktandvården 
är belägna cirka en kilometer nordost om planområdet.

Kommersiell service
Närmaste kommersiella service finns i och omkring Viska-
fors torg, där bland annat matbutik och pizzeria är beläget. 
Förutom denna service så finns även ett apotek nordost 
om planområdet där även den nämnda vårdcentralen samt 
Folktandvården är belägna. 

Tillgänglighet
Planområdet omfattas av vissa höjdskillnader i framför 
allt planområdets norra delar där marken sluttar i nordlig 
riktning. Vid byggnation av ett LSS-boende bör byggnadens 
utformning och utemiljöer utformas på ett sådant sätt att 
de inte utgör ett hinder för framkomligheten och istället 
tillgängliggörs för samtliga människor. LSS-boendets 
huvudentré bör placeras i närhet till tillgänglighetsanpassad 
parkering.

För att skapa en tillgänglig byggnad för de boende föreslås 
den nordöstra delen av huvudbyggnaden att uppföras på 
pelare för att således anpassa byggnaden efter topografin.
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3. Gator och trafik
Gatunät
Gatunätet omkring planområdet karaktäriseras av smalare 
villagator där flera gator har blandtrafik. Planområdet nås 
från Åsahagsvägen, vilken i östlig riktning ansluter till Höga-
vägen. Härifrån nås riksväg 41 genom Nya Vägen, nordost 
om planområdet, vilken anknyter till Borås centralort i norr.

Inom stora delar av Viskafors är Viskafors vägförening 
väghållare för de lokala gatorna. Åsahagsvägen (GATA i 
detaljplanen) utgör en utav dessa gator och vilken föreslås att 
fortsatt ha enskilt huvudmannaskap.

Gång- och cykeltrafik
Omkring planområdet finns ett antal gång- och cykelvägar 
som passerar genom naturområdena mellan den befintliga 
villabebyggelsen. Inom planområdets västra del finns ett 
sådant gång- och cykelstråk, vilket kopplar samman planom-
rådet och dess omgivning med bland annat Viskafors torg 
och Viskaforsskolan. 

Längs flera gator, likt Åsahagsvägen råder blandtrafik och 
där trottoar för gående istället är utbyggt på sträckor där 
behovet av sådan anses finnas. En ny gångväg föreslås i 
och med planförslaget att anläggas för att koppla samman 
LSS-boendets entré med den befintliga gång- och cykelvägen 
samt den föreslagna parkeringen i söder. Med hänsyn till 
områdets karaktär och den låga trafiken anses dagens 
gång- och cykelvägar för det aktuella området i övrigt att vara 
tillräckligt utbyggt i nuläget.

Inom planområdet föreslås ett antal cykelparkeringar att 
anläggas inom fastigheten för LSS-boendet. 

Kollektivtrafik
Planområdet lokaliseras cirka 250 meter från busshållplatsen 
Åsahagsvägen. Härifrån går idag busslinje 155 med avgångar 
till och från Borås resecentrum var 30:e minut, dagtid. 
Under morgonens högtrafikerade timmar avgår bussen tre 
till fyra gånger i timmen och istället en gång i timmen under 
kvällstid.

Det finns idag planer på att i framtiden ändra om busslinjerna 
i Viskafors, vilket medför att närheten till kollektivtrafik 
därmed kan påverkas.

Karta som visar trafikstrukturen kring planområdet. 

300m2001000

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen rättsverkan Skala 1:10000

Allmän väg 

Järnväg

Gångväg

Gång-/cykelväg

Busshållplats 

Lokalgata

Nya vägen
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Biltrafik och bilparkering
Planområdet lokaliseras huvudsakligen norr om Åsahags-
vägen, vilken är lokalgatan in till området. Då kravet på 
tillgänglighet är viktigt vid byggnation av LSS-bostäder så 
finns behov av tillgänglighetsanpassad parkering i anslut-
ning till boendet samt angöring för färdtjänst. Sydväst om 
Åsahagsvägen och LSS-boendet planeras personal- och 
besöksparkering bestående av cirka åtta parkeringsplatser. 
Samtliga parkeringar planläggs inom kvartersmark för 
LSS-boendet, vilket innebär att den nuvarande allmänna 
parkeringsytan försvinner.

Planens förslag att möjliggöra LSS-bostäder innebär en 
smärre ökning av andelen trafikmängd i området, då ett 
mindre antal bostäder samt arbetsplatser tillkommer. I 
förhållande till befintlig trafikmängd anses ökningen ha liten 
påverkan på trafikflödet i området och bedöms således som 
en mindre och acceptabel ökning. Befintligt gatunät anses 
klara den nya belastningen och bedömningen är att ingen 
vidare trafikutredning behöver utföras.

Angöring och utfarter
Angöring till fastigheten kommer att ske från Åsahagsvägen. 
Med anledning av att undvika en fyrvägskorsning regleras 
in- och utfart till den östra delen av planområdet.

Riksintressen
Inga riksintressen berörs.

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för 
vatten och avlopp. Då planområdet ligger inom tryckstegrat 
område krävs tekniska lösningar (sprinklertankar) för att 
möjliggöra sprinkler på fastigheten för byggnation. 

Dagvatten
Området ska anslutas till det kommunala dagvattennätet. 
Ingen fördröjning är nödvändig då området ligger längst ner 
i dagvattennätet. 

Värme
I dagsläget finns inte fjärrvärme i området, istället föreslås 
bergvärme som uppvärmning.

El, tele och fiber
Vattenfall ansvarar för elförsörjningen. 

Borås Stad äger belysningen utmed den befintliga gång- och 
cykelvägen. Kablarnas läge är inte inmätta.

Det finns fibernät genom Splitvision och IP-only. Telefoni 
går att ansluta till genom Skanova.

Avfall
För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet 
vid avfallshämtning ska anvisningarna i ”Avfall Sveriges 
Handbok för avfallsutrymmen” samt Boverkets väglednings-
handbok ”Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk” 
följas. 

Avfallshantering ska lösas inom fastigheten. Planen möjliggör 
uppförande av ett miljörum.

5. Mark
Natur och vegetation
Planområdet består idag av ett bostadsnära skogsområde 
i den södra delen av Viskafors. Skogsområdet utgörs av 
en lövblandad barrskog med framför allt tall och björk i 
det högvuxna trädskiktet samt någon enstaka ek och ask. 
Buskskiktet består istället främst av ett rikt lövuppslag med 
bland annat rönn och fläder. Öster om föreslagen bebyg-
gelse mynnar en mindre skogsbäck som vidare rinner längs 
områdets norra delar. Inom planområdet sluttar området i 
nordlig riktning, med en höjdskillnad på cirka tre till fyra 
meter från planområdets sydliga delar till de nordliga.

Försiktighetsåtgärder och eventuella kompensationsåtgärder 
ska utföras för ianspråktagande av natur med höga 
naturvärden. Åtgärderna beskrivs närmare under rubriken 
Kompensationsåtgärder på sida 11.

Naturvärden
En naturvärdesinventering (NVI) har utförts av Svensk 
Naturförvaltning (2022-01-25). Inventeringen har utförts 
på en detaljerad nivå inom planområdet. En fördjupad 
naturvärdesinventering, i form av en fågelinventering och 

Planområdet med den outnyttjade byggrätten utmed Åsahagsvägen.
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groddjursinventering kommer utföras senare under våren 
2022. Resultatet av de fördjupade inventeringarna kommer 
att redovisas i granskningshandlingen.

Översiktlig beskrivning av området

Inom inventeringsområdet har totalt tre så kallade naturvär-
desobjekt identifierats och avgränsats. Ett har påtagligt natur-
värde och resterande två har visst naturvärde. Naturvärdesobjekt 
med högt eller högsta naturvärde har inte påträffats.

Påtagligt naturvärde - klass 3

 » Ett av naturvärdesobjekten (objekt 2 i figur 1) utgörs 
av en meandrande och något porlande skogsbäck med 
naturlig sträckning som rinner från söder till norr. 
Bäcken har påtagligt naturvärde och bidrar till den 
biologiska mångfalden i området.

Visst naturvärde - klass 4

 » Det undersökta området utgörs till stor del av en 
yta med lövblandad barrskog (objekt 1 i figur 1). Det 
högvuxna trädskiktet samdomineras av framför allt 
tall och björk med inslag av ask och ek. Buskskiktet är 
mycket rikt på olika lövuppslag. En före detta mindre 
väg går genom skogen som här är öppen. Skogen har 
visst naturvärde med värden knutna till stort lövinslag, 
ett rikt buskskikt som skapar en viss skiktning, före-
komst av hålträd samt allmänt med blommande träd i 
form av sälg.

 » En källpåverkad mark (objekt 3 i figur 1) ligger i anslut-
ning till bäcken i norr. Objektet har visst naturvärde 
och området har hög och jämn markfuktighet samt hög 
luftfuktighet. I området finns även förekomst av järn 
som gynnar vissa arter.

Planförslaget innebär att delar av objekt 1 och 3 berörs av 
den nya exploateringen, vilka omfattas av klass 4 - visst 
naturvärde. Förslaget ämnar däremot att beakta utpekade 
inventeringsobjekt inom området för att skapa så liten negativ 
påverkan på området som möjligt. Skogsbäcken (objekt 2) ges 
stor hänsyn i förslaget för att således fortsatt bidra till den 
biologiska mångfalden i området. Detta beskrivs mer under 
rubriken Kompensationsåtgärder på sida 11. 

Rekreation och grönområdesplan
Planområdet ligger inom ett större grönområde söder om 
Nya Vägen vilket omfattas av Borås Stads grönområdesplan. 
Området är utpekat med klass III, vilket innebär 
områden som är viktiga för grönstrukturen. Borås Stads 
grönområdesplan kategoriserar området i sin helhet som 
”närpark” och som inom bostadsområdena pekas ut med 
värde för lokal utveckling samt som ett område av besöks-

värde. Värdena för det aktuella planområdet ligger framför 
allt i ett större sammanhängande skogsområde som innefattas 
av utpekade lekplatser och stråk för människan. Inom det 
aktuella området passerar ett av dessa gångstråk planområdet. 
Grönområden utanför planområdet bedöms inte få en 
betydande påverkan. 

Ett större rekreationsområde med höga natur- och frilufts-
värden är i grönområdesplanen utpekat vid Storsjön, cirka 
tre kilometer väster om planområdet. Här finns bland annat 
tillgång till badplats, promenadstråk och rekreation. I denna 
ände av Viskafors rinner även Viskan längs med Varbergsvä-
gen, vilket är ett område med höga naturvärden och som till 
viss del även omfattas av rekreationsvärden. 

Fornlämningar/kulturminnen
Några kända fornlämningar eller kulturminnen finns inte 
inom planområdet.

Lagenligt skyddad natur
Inom området finns ingen skyddad natur.

Figur 1. Karta med naturvärdesobjekt och tilldelad naturvärdesklass. Påtagligt 
naturvärde (klass 3) indikeras med ljusorange och visst naturvärde med gult (klass 
4). Naturvärdesobjekt med högt respektive högsta naturvärde saknas.

Figur 2. Karta med utpekade värdeelement tillhörande fyra huvudkategorier.
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Grönområdesplan med utpekat planområde. Röda pilar visar mäniskorstråk och gröna pilar visar grönstråk.

Kompensationsåtgärder
Enligt grönområdesplanen ska alla ingrepp i grönområden 
som klassas i grönområdesplanen kompenseras. Grönom-
rådets funktion och värde ska kunna utjämnas (återskapas) 
eller ersättas, så att en balans uppnås. Tanken är att den som 
exploaterar ska bekosta en kompensationsåtgärd.

För aktuellt område kommer framför allt försiktighetsåt-
gärder att tillämpas för att undvika en negativ inverkan 
på områdets naturvärden. Åtgärderna ska genomföras för 
ianspråktagande av mark inom planområdet som pekats ut 
med klass III i grönområdesplanen. Inom området har bland 
annat en skogsbäck inventerats av Svensk Naturförvaltning 
i samband med naturvärdesinventeringen. Ingrepp i form 
av nedtagning av träd- och buskskikt inom tio meter från 
bäcken ses som negativ inverkan på såväl bäcken som dess 
naturvärden, vilket kräver försiktighetsåtgärder. 

Åtgärderna har tagits fram i samråd med Borås Stads berörda 
förvaltningar. Åtgärden presenteras nedan.

 » Skydda och bevara bäcken. För att skydda bäcken och 
dess naturvärden ska busk- och trädskikt inom 10 
meter från bäcken bevaras. Vegetationen har viktiga 
funktioner för att bland annat beskugga bäcken samt 
minska risken för erosion och bibehålla naturvärdena i 
vattendraget. Om växtlighet avverkas inom skyddszo-
nen ska ny vegetation planteras. 

Vid byggnation är det extra viktigt att se till såväl skydds-
zonens som fastigheten för LSS-boendets gränser, för att 
således inte påverka omkringliggande natur. Staket bör 
tillfälligt sättas upp vid byggnation för att inte påverka mer 
än nödvändigt inom kvartersmarken.

Geoteknik och Radon
Enligt översiktlig inventering utgörs marken av urberg och 
som normalriskområde vad avser radon. En geoteknisk 
utredning har tagits fram för aktuellt planområde under 2021 
(COWI, 2021-11-30). Slutsatserna sammanfattas nedan. För 
PM, se bilagor. 

Enligt utförda undersökningar utgörs jordlagren överst 
av mulljord som underlagras av berg. Under förutsättning 
att all organisk jord schaktas ur och att grundläggning av 
planerade byggnader sker på berg, ny packad fyllning på 
framschaktat berg eller på fast morän, så bedöms totalsta-
biliteten ur geoteknisk synvinkel vara tillfredställande inom 
hela undersökningsområdet. Med hänsyn till de begränsade 
lasterna, som detta bör innebära, geometrin i området samt 
med förutsättningarna ovan bedöms stabilitetförhållandena 
vara tillfredställande och således behövs inga geotekniska 
restriktioner arbetas in i detaljplanen. Jordlagerföljden inom 
området bedöms utifrån kartmaterial och från fältunder-
sökningen inte vara sättningskänsliga. Vidare bedöms även 
risken för skadliga sättningar att vara mycket små med anled-
ning av jordlagerföljden tillsammans med de begränsade 
lasterna från planerad byggnation.

Ny byggnad är tänkt att uppföras delvis på pelare, delvis 
platta på mark. Detta för att anpassa byggnaden efter topo-
grafin. Innan grundläggning sker skall det säkerställas att 
allt organiskt material är avlägsnat och att grundläggning av 
byggnad och ledningar sker frostfritt.

N
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Förorenad mark
Det finns inga misstankar om att marken i området är 
förorenad.

Sprängning under byggtid
För sprängning inom planlagt område krävs polismyndighe-
tens tillstånd (3 kap 6 § Ordningslagen, 1993:1617)

Vid utförande ska en sprängfirma kontakta en besiktnings-
firma som avgör vilka hus i närheten av sprängplatsen som 
behöver besiktigas. Vilka hus som blir aktuella beror på flera 
saker till exempel vilken marktyp grunden står på, vilken typ 
av grund eller vad huset är byggt av för material. Det finns en 
rekommendation att hus inom 50 meter från sprängplatsen 
bör besiktigas, men det beror också på omständigheterna.

6. Vatten
Skyfall
Idag utgörs marken inom planområdet främst av naturmark. 
I och med planförslaget väntas andelen hårdgjorda ytor att 
öka. Det är viktigt att den planerade bebyggelsen utformas 
så att lågpunkter och instängda områden undviks samt att 
marken höjdsätts så att vatten ges möjlighet att avrinna ut 
ifrån byggnader. Byggnader ska placeras på högre nivå än 
Åsahagsvägen för att undvika översvämning. 

Planförslaget bedöms inte påverkas eller påverka nedströms 
ytor för översvämning till följd av skyfall.

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

Grundvattnets kvalitet
Planförslaget berör inte någon av Vattenmyndighetens 
redovisade grundvattenförekomster.

Ytvattnets kvalitet
Närmsta ytvattenförekomst är Viskan. Dagvatten från 
planområdet avrinner via bäcken, norr om planområdet, till 
Viskan. Dagvattnet bedöms inte vara förorenat och har en 
lång rinntid och ett avstånd om cirka en kilometer. Dagvatt-
net rinner i en bäck inom naturområdet och vidare till dike. 
Miljökvalitetsnormen för Viskan bedöms inte påverkas 
negativt.

7. Sociala perspektiv
Borås Stad har ett stort behov av nya LSS-boenden. Detalj-
planens genomförande bidrar således till att lösa den brist på 
LSS-bostäder som idag finns inom kommunen. Bostäderna 
planeras i ett befintligt villaområde och som omsluts av 
grönska, vilket bidrar till platsens lämplighet för bostäder. 
Inom ca 500 meter finns även viss kommersiell service, 
vilket ger förutsättningar för att de boende ska inkluderas 
i samhällslivet, samtidigt som en socialt hållbar utveckling 
främjas.

Trygghet
Planens föreslagna användning av LSS-bostäder innebär ett 
ökat antal arbetsplatser samt bostäder, vilket i sin tur har 
förutsättningar att bidra till en ökad trygghet i närområdet. 
Detta med anledning av att den nya användningen bland 
annat bidrar till ökad aktivitet och närvaro under såväl dagtid 
som kvällstid.

8. Störningar på platsen
Risk
Planområdet lokaliseras cirka 480 meter från järnvägen 
Viskadalsbanan, vilken är transportled för farligt gods. 
Detta är längre än Länsstyrelsens riskhanteringsavstånd på 
150 meter. Planområdet ligger även långt ifrån andra farliga 
verksamheter. Ytterligare utredningar bedöms inte som 
nödvändiga.

Buller och vibrationer
Det finns inga kända störningar från omgivningen. Föresla-
gen användning ger inte upphov till något buller som kan 
störa omkringliggande bostäder.

Luftkvalitet
Det bedöms inte finnas några problem med förorenad luft i 
området.

9. Planbestämmelser
Allmänna platser
 » NATUR planläggs som allmän plats med kommunalt 

huvudmannaskap. Det innebär att det är kommunen 
som ska äga och ansvara för skötsel av platsen. Bestäm-
melsen innebär att området ska ha kvar sin användning 
som natur. Naturmark ägs av kommunen och sköts 
normalt inte om som till exempel en park utan ska vara 
naturlig, skog, sly eller till exempel gammal ängsmark. 
Ibland kan röjning vara befogad. Vissa naturområden 
har viktiga biologiska funktioner eller funktioner för 
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att binda ihop olika delar av staden med stigar och 
liknande. Då kan mer skötsel förekomma. I naturmark 
kan även gång- och cykelvägar och lekplatser finnas. 

Inom naturmarken finns två utformningsbestämmelser. 
Bestämmelsen gc-väg1 avser en befintlig gång- och cykelväg 
som kommunen ansvarar för. Bestämmelsen skyddszon1 

innebär att busk- och trädskikt ska finnas inom angiven 
skyddszon från befintlig skogsbäck.  

 » GATA planläggs som allmän plats med fortsatt enskilt 
huvudmannaskap (a1). Det innebär att det finns en 
samfällighetsförening som är ansvarig huvudman. 
Bestämmelsen innebär allmän plats avsedd främst för 
trafik inom en ort eller för trafik som har sitt mål vid 
gatan. I användningen ingår även komplement som 
behövs för gatans funktion. 

Kvartersmark
 » B innebär bostadsändamål. Även bostadskomplement 

ingår i användningen.

 » D innebär vårdverksamhet som avser människor. 

Kombinationen av planbestämmelserna B och D används 
för att skapa möjlighet för ett LSS-boende. Kombinationen 
innebär även en mer flexibel plan där området kan tillgodose 
varierade behov inom bestämmelserna bostad och vård. 

 » P innebär område för parkeringsanläggning. Parkering 
planläggs som så kallad kvartersmark och kommer 
därför inte vara allmänt tillgänglig.

Utformning av kvartersmark
 » e1 Bestämmelsen reglerar största byggnadsarea i 

kvadratmeter inom användningsområdet. 

 » h1 Bestämmelsen reglerar högsta nockhöjd i meter över 
angivet nollplan. Högsta höjd på byggnadsverk beskri-
ver höjden från nollplan till takkonstruktionens högsta 
del på byggnaden.

 » h2 Bestämmelsen reglerar högsta nockhöjd för komple-
mentbyggnad.

 » Begränsningar av markens bebyggande visas på plan-
kartan genom prickad mark. Prickad mark innebär att 
byggnader inte får uppföras på denna yta, däremot får 
till exempel parkeringar anläggas.   

 » p1 Bestämmelsen tillåter att balkonger får kraga ut över 
prickad mark med tre meter. 

 » n1 Bestämmelsen innebär att busk- och trädskikt ska 
finnas inom angiven skyddszon från befintlig skogs-
bäck. Balkong om 7 kvadratmeter får kraga ut över 
skyddszonen och prickmarken. 

 » u1 Bestämmelsen innebär att delar av marken ska vara 
tillgänglig för allmännyttiga underjordiska ledningar. 
Ytan är prickmarkerad och byggnad får ej uppföras.

Information
Som information i plankartan är genomförandetiden satt till 
10 år från den dagen planen fått laga kraft, samt att planav-
gift debiteras vid bygglov.

10. Övergripande beslut
Visionen om framtidens Borås
Visionen om framtidens Borås (2021) är en vision för hur 
Borås i framtiden ska se ut. Visionen fördjupas i fyra visions-
områden och där detaljplanen främst bidrar till områdena 
Omsorg om varandra och miljön samt Ett tryggt och snyggt Borås. 
Detaljplanen möjliggör bland annat för ett mer varierat utbud 
av bostäder i Viskafors genom att skapa förutsättningar 
för ett LSS-boende. Detaljplanen bidrar även till att skapa 
boenden som passar olika livssituationer där närhet till såväl 
natur som viss service finns i närområdet.

Översiktlig planering
Förslaget stämmer överens med Borås Stads översiktsplan 
från 2018 och som anger övrig tätortsbebyggelse för det aktuella 
planområdet. Detta innebär utveckling med övergripande 
bostäder och med inslag av annan användning. Översiktspla-
nen beskriver hur Borås Stad ska utvecklas för att skapa en 
attraktiv och hållbar kommun. 

Karta från översiktsplanen (2018) över stads- och tätortsutveckling. Aktuellt 
planområde ligger inom gulmarkerat område, utpekat som övrig stads-/tätortsbe-
byggelse. Svart cirkel visar område 1 000 meter från centrum.
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Följande planeringsprinciper är relevanta för detaljplanen:

 » Borås ska verka för en mångsidig bostadsmarknad för 
alla och ha planberedskap som motsvarar efterfrågan.

 » Planeringen av bostäder ska bidra till komplettering, 
med varierade bostadstyper, storlekar och upplåtelsefor-
mer.

 » Planeringen ska säkerställa goda boendemiljöer för 
alla. Olika gruppers behov och erfarenheter behöver 
synliggöras, belysas och beaktas vid utformning av 
boendemiljöer.

Planprogram
Samhällsbyggnadsnämnden godkände 2014-05-15 
planprogram för Viskafors som riktlinjer för kommande 
detaljplanearbete.

Planprogrammet fokuserar i huvudsak på de centrala delarna 
av Viskafors men omfattar även vissa områden inom tätorten, 
likt det aktuella planområdet. Planprogrammets övergripande 
målsättning är att ta fram en målbild för möjliga bebyg-
gelseområden. Programmet ska skapa förutsättningar för en 
hållbar bebyggelseutveckling, både socialt och miljömässigt. 
För Viskafors föreslås utbyggnad i lägen där det är möjligt 
att bygga vidare i anslutning till befintlig infrastruktur och 
med relativ närhet till kollektivtrafik och service. Bland dessa 
områden pekas aktuellt planområde ut som en outnyttjad 
byggrätt och således som ett bland flera möjliga utvecklings-
områden. LSS-bostäder ryms inom områden för bostäder. 

Miljömål
Sveriges miljömål består av ett generationsmål och 16 miljö-
kvalitetsmål med tillhörande etappmål inom områdena avfall, 
biologisk mångfald, farliga ämnen, hållbarstadsutveckling, 
luftföroreningar och klimat. Sveriges miljömål är det natio-
nella genomförandet av den ekologiska dimensionen av de 
globala hållbarhetsmålen.

 » God bebyggd miljö. Förslaget främjar ett varierat utbud av 
bostäder samt arbetsplatser inom tätorten. Bostädernas 
föreslagna lokalisering med bland annat närhet till 
natur- och grönområden ger även positiva förutsätt-
ningar för att skapa en god boendemiljö.

 » Ett rikt växt- och djurliv i och omkring planområdet 
påverkas negativt genom att en mindre del av naturen, 
norr om Åsahagsvägen, tas i anspråk och istället 
omvandlas till bostäder.

Riktlinjer för bostadsförsörjning
Borås Stads Riktlinjer för bostadsförsörjning (2019) nämner 
vikten av att ta fram en mångfald av bostäder som riktar 
sig till alla grupper. Speciellt nämns bland annat LSS och 
där kommunen har ett grundläggande ansvar för att de som 
vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver.

LSS är en förkortning som betyder Lagen om Stöd och 
Service till vissa funktionshindrade. Syftet med lagen är 
att förbättra förutsättningarna för att personer med vissa 
funktionsnedsättningar ska kunna leva självständiga liv och 
samtidigt få det stöd de behöver. En hjälpinsats som ryms 
inom LSS är att erbjuda bostäder med särskild service eller 
annan särskild anpassning

11. Konsekvenser
Konsekvenser av planförslaget beskrivs under respektive 
rubrik. T.ex. under rubriker som bebyggelsestruktur, buller 
eller risk.

Behovsbedömning
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har 
gjorts. Undersökningen har kommit fram till att det är viktigt 
att belysa följande frågor i detaljplanen:

 » Naturvärden samt djurs och växters spridningsmöjlig-
heter. 

 » Skydda bäcken från negativ påverkan. 

 » Försiktighetsåtgärder och återställningsåtgärder utifrån 
kända naturvärden och ekosystemtjänster. Åtgärderna 
utformas med Borås Stads berörda förvaltningar.

Slutsatsen är att planen inte bedöms leda till betydande 
miljöpåverkan och att miljöbedömning med miljökon-
sekvensbeskrivning (MKB) inte behövs.

12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning
Exploatören ansvarar för samtliga åtgärder, utförande och 
kostnader gällande byggnads- och anläggningsarbeten inom 
kvartersmark på sin respektive fastighet. 

För Lokalförsörjningsförvaltningen (LFF), innefattar 
byggnation av LSS-boende med tillhörande anläggningar och 
anslutningar, parkering samt in- och utfart till området. LFF 
ansvarar även för framtida drift och underhåll. 



PLANBESKRIVNING  –  DETALJPLAN 15

Allmän plats - NATUR inom området har kommunalt 
huvudmannaskap. Detta innebär att kommunen har ansvar 
för framtida drift och underhåll för mark utlagd som allmän 
plats (Natur) inom planområdet. 

Allmän plats – GATA inom området har enskilt huvud-
mannaskap. Detta innebär att kommunen ej ansvarar för 
utbyggnad samt framtida drift och underhåll. Se rubrik, 
Fastighetsrättsliga frågor. Viskafors vägförening är väghållare 
för gatan. 

Borås Energi och Miljö AB ansvarar för utbyggnad samt 
framtida drift av allmänna anläggningar avseende vatten, 
spillvatten och dagvatten till förbindelsepunkt vid tomtgräns. 
Se rubrik 4. Teknisk försörjning. 

Vattenfall ansvarar för utbyggnad till förbindelsepunkt vid 
tomtgräns. Se rubrik 4. Teknisk försörjning. 

För utbyggnad av fiber ansvarar den fiberleverantör som 
exploatören tecknar avtal med. Se rubrik 4. Teknisk försörj-
ning.

Avtal
Ett internarrendeavtal ska upprättas mellan Lokalförsörj-
ningsförvaltningen och Borås Stad avseende LSS-boendets 
fastighet. 

Överenskommelse om fastighetsreglering ska tecknas mellan 
ägarna av Viskarhult 2:99 och Viskarhult 2:45 gällande 
överlåtelse/försäljning av kvartersmark.

Ledningar
Ledningskoll genomfördes i februari 2022. Följande 
ledningsägare har ledningar inom eller i nära anslutning till 
planområdet. 

 » Borås Energi och Miljö AB 

 » Vattenfall 

 » Splitvision 

 » Skanova 

Vid kommande anläggnings- och byggnadsarbeten skall utfö-
raren i god tid kontakta berörda ledningsägare för utsättning. 
Ytterligare ledningar, okända av Borås Stad, som berörs av 
detaljplanen kan finnas. Detta ligger på utförararens ansvar 
att undersöka.

Fastighetsrättsliga frågor
Föreslagen fastighetsbildning och beskrivna fastighetskon-
sekvenser är utformade i enlighet med detaljplanen och 

uttrycker ett alternativ till hur de fastighetsrättsliga frågorna 
kan lösas. Lantmäterimyndigheten prövar eventuella åtgärder 
enligt reglerna i gällande lag. 

 » Inom planområdet finns en gata med enskilt huvud-
mannaskap. Inom detta område får marken inte 
bebyggas eller disponeras på ett sådant sätt att lokalise-
ringen av en gata hindras. En gemensamhetsanläggning 
(Rydboholm GA:3) finns inrättad för området och nya 
fastigheter kan tilldelas andel i denna för rätt att nyttja 
gatan. Viskafors vägförening ansvarar för gemensam-
hetsanläggningen.

 » Exploatören ansvarar för att ansöka om samt bekosta 
fastighetsbildning.

Fastighetsägare 

Detaljplanen omfattar fastigheterna Borås Viskarhult 2:68 
samt Borås Viskarhult 2:45 vilka båda ägs av Borås Stad.

Fastighetsrättsliga konsekvenser 

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

Viskarhult 2:68

 » Nya byggrätter för Bostäder (B) samt Vård (D) tillska-
pas. 

 » Erhåller mark som i detaljplan är utlagd som kvarters-
mark, Bostäder (B) och Vård (D), ca 2 470 m2 

 » Erhåller mark som i detaljplan är utlagd som kvarters-
mark, Parkering (P), ca 360 m2. 

 » Fastigheten belastas med ett U-område där ledningsrätt 
för underjordiska ledningar avses bildas. 

Viskarhult 2:45 

 » Upplåter mark för allmän plats, gata och Natur 

 » Avstår mark, ca 360 m2 som i detaljplan utgörs av 
kvartersmark, Parkering (P). 

 » Avstår mark, ca 2 470 m2 som i detaljplan utgörs av 
kvartersmark, Bostäder (B) och Vård (D). 

 » Avstår mark, ca 260 m2 som i detaljplan utgörs av 
kvartersmark, Bostäder (B) som avses tillföras Viskar-
hult 2:99.
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Ekonomi
Grundprincipen för finansieringen är att en exploatör ska 
betala för de åtgärder som uppkommer till följd av dennes 
exploatering. Åtgärder som inte kan kopplas till en exploa-
tering men som bedöms nödvändig för det allmänna ska 
finansieras av kommunen. 

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

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

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

 » Borås Energi & Miljö AB får intäkter genom anslut-
ningsavgifter då ny fastighet inom planområdet ansluts 
till det allmänna va-nätet. 

 » Vattenfall får kostnader för framdragning av elledning 
till tomtgräns gällande LSS-boendet samt kostnader för 
eventuell anläggning av ny nätstation. 

 » Vattenfall får intäkter genom anslutningsavgiften då ny 
fastighet ansluts till elnätet. 

Kostnader som kommer belasta exploatören: 

 » Planavgift vid bygglovsansökan. 

 » Fastighetsbildningskostnader.

 » Kostnader för att vid byggnation säkerställa skydd 
av vegetation inom skyddszon. Eventuellt kan även 
kostnader för kompensationsåtgärder tillkomma. 

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

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Utökat 
förfarande är inte aktuellt för att detaljplanen: 
1. är förenlig med översiktsplanen, 

2. inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt 
av stor betydelse, eller 
3. inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Planavgift
Planavgift enligt taxa tas ut vid prövning av lovärenden.

Planunderlag
Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » Naturvärdesinventering (Svensk Naturförvaltning, 
2022-01-25).

 » Geoteknisk utredning (COWI, 2021-11-30). 

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-
nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med 
representanter från kommunala förvaltningar.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman 
Plan- och bygglovschef

Clara Sjöberg 
Planarkitekt

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

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

vad en detaljplan är och de olika stegen i detaljplaneprocessen.

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

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

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

3. Var och hur görs en    

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

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

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

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

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

5. Detaljplanens innehåll
En detaljplan innehåller två delar:

Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.

Planbeskrivning, med texter och illustrationer, som 
redovisar planens syfte och förutsättningar och ett eller 
flera exempel på hur det skulle kunna se ut när detaljplanen 
är färdig. Den beskriver hur detaljplanen ska genomföras 
och redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs. Den är inte juridiskt 
bindande.

6. Detaljplanens skeden
En detaljplan genomgår flera olika skeden innan den får laga 
kraft (börjar gälla) och blir ett juridiskt dokument.

Uppdrag
Det första skedet kallas för uppdrag. Det innebär att kommu-
nen bestämmer om den vill ta fram en ny detaljplan för ett 

http://boras.se/detaljplan
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område. Initiativet till uppdraget kan komma från vem som 
helst, men Kommunstyrelsen måste godkänna initiativet 
till planuppdraget för att det ska kunna starta. Efter det tar 
Samhällsbyggnadsnämnden ett beslut att ge oss på Samhälls-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en detaljplan. I 
detta skede avgörs det om vi behöver göra ett planprogram 
innan vi påbörjar arbetet med en detaljplan.

Ett planprogram är ett dokument som anger vilka förut-
sättningar och mål som kommande detaljplaner ska uppnå. 
Planprogram innehåller ofta större områden än  detaljplaner. 
Syftet är att redovisa principiella riktlinjer och visa alternativa 
förslag och lösningar på svårigheter och  intressekonflikter 
i ett tidigt skede av planeringen. Dock ger ett planprogram 
inga byggrätter. När förslaget på ett planprogram är färdigt, 
skickas det ut på samråd till alla som påverkas av de 
planerade åtgärderna. Processen för planprogram är kortare 
än processen för detaljplan, och kan godkännas direkt efter 
samråd. När planprogrammet är godkänt, kan vi göra en 
detaljplan.

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

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

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

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

Planprocessen.
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Överklagande
Du har rätt att överklaga kommunens beslut att anta detalj-
planen. Det kan du bara göra om du har skickat in dina 
synpunkter skriftligt och inte har fått dem tillgodosedda. Om 
du vill överklaga ska du skicka överklagandet till kommunen 
inom tre veckor från den dag som beslutet publiceras 
på  kommunens anslagstavla. Kommunen skickar sedan 
överklagandet till Mark- och miljödomstolen som prövar 
överklagandet och fattar ett nytt beslut, vilket kan ta cirka sex 
månader.

Om du inte är nöjd med Mark- och miljödomstolens beslut 
kan det också överklagas till Mark- och miljööverdomstolen. 
För att Mark- och miljööverdomstolen ska ta upp ärendet 
behövs först ett prövningstillstånd.

Laga kraft
Om ingen överklagar kommunens beslut att anta 
 detaljplanen, får detaljplanen laga kraft (börjar gälla) och blir 
ett  juridiskt dokument efter tre veckor. Då kan fastigheter 
 bildas som överensstämmer med den nya planen. De som vill 
bygga kan även få bygglov i det nya detaljplanerade området. 
 Detaljplanen får även laga kraft, om ett överklagande inte går 
igenom.

7. Ordlista
Allmänna intressen = intressen hos allmänheten, exempel-
vis bostadsbyggnation, gator och allmänhetens tillgång till 
natur, parker och andra miljöer.

Enskilda intressen = intressen hos den enskilda personen 
eller byggherren, exempelvis möjlighet att bygga ut på en 
specifik plats.

Remissinstanser = kommunnämnder, bolag, myndigheter 
såsom Länsstyrelsen och Trafikverket, med flera.

https://www.boras.se/anslagstavlan
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samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress

 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad, 501 80 Borås
besöksadress

Kungsgatan 55, 501 80 Borås
telefon

033-35 85 00
e-post

detaljplanering@boras.se
 webbsida

boras.se/detaljplan

mailto:detaljplanering%40boras.se%20?subject=
http://boras.se/detaljplan
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PLATS FÖR
ÖVERSIKTSKARTA

Borås Stad, Västra Götalands län

Beslutsdatum Inst

Detaljplan för Viskafors

Viskarhult 2:68 m.fl.
Åsahagsvägen

Samråd

Upprättad 2022-03-11

Michaela Kleman
Plan- och bygglovschef

Clara Sjöberg
Planarkitekt

Samråd
2022-03-11 DEL

Granskning 

Antagande

Laga kraft

Fastighetsredovisning

Grundkarta inom planområdet
Upprättad 20xx-xx-xx

Upprättad 20xx-xx-xx

Mätklass II
Grundkarta

N

Höjdsystem: RH 2000
Koordinatsystem plan: SWEREF 99 13 30

INFORMATION
Planavgift debiteras vid bygglov

Skala 1:1000 A3

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmän plats

GataGATA

NaturNATUR

Kvartersmark
BostäderB

VårdD

ParkeringP

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
Huvudmannaskap

a1 Huvudmannaskapet är enskilt för den allmänna platsen.

Utformning av allmän plats
skyddszon1 Skyddszon med vegetation för att beskugga bäcken samt minska

risken för erosion och bibehålla dess naturvärden.
gc-väg1 Gång- och cykelväg

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Begränsning av markens utnyttjande

Marken får inte förses med byggnad

Höjd på byggnadsverk
h1 Högsta nockhöjd är 166 meter över angivet nollplan
h2 Högsta totalhöjd på komplementbyggnad är 4 meter

Markens anordnande och vegetation
n1 Skyddszon med vegetation för att beskugga bäcken samt minska

risken för erosion och bibehålla dess naturvärden. Balkong om max
7 m² får dock kraga ut över skyddszonen och prickad mark.

Markreservat för allmännyttiga ändamål
u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar.

Placering
p1 Balkonger får kraga ut över prickad mark med 3 meter

Stängsel, utfart och annan utgång
Utfartsförbud

Utnyttjandegrad
e1 Största byggnadsarea är 1000 m² inom användningsområdet

Genomförandetid
Genomförandetid är 10 år från den dagen planen fått laga kraft
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Uppföljning Program för nationella minoriteter 2022 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beslutar att besvara Arbetslivsnämndens uppföljning av 
Program för nationella minoriteter 2022 med nedanstående svar.        

Sammanfattning 
Arbetslivsnämnden gör en årlig uppföljning av Program för nationella 
minoriteter. 

Kulturnämndens verksamheter genomför varje år en mängd aktiviteter och 
även informationsinsatser när det gäller de nationella minoriteterna och 
minoritetsspråken.  

Förvaltningschefen sitter med i den stadsövergripande styrgruppen för arbetet 
med nationella minoriteter. Genom Stadsbiblioteket sitter förvaltningen med i 
det centrala samrådet för nationella minoriteter. Bibliotekarien har i sin tjänst 
ansvar för frågor rörande de nationella minoriteterna och minoritetsspråken 

När det gäller finskt förvaltningsområde sitter nämndens verksamheter med i 
det kultursamråd som finns och där bland annat föreningsliv och kommunala 
verksamheter möts. 

Ett arbete har påbörjats med att se över strukturerna för hur nämndens 
verksamheter ska arbeta med och samverka kring arbetet med nationella 
minoriteter, redan idag uppfattas de insatser som görs av Arbetslivsnämndens 
verksamheter som en mycket god stöttning i arbetet.              

Ärendet i sin helhet 
Arbetslivsnämnden gör en årlig uppföljning Program för nationella minoriteter. 
De har ställt ett antal frågor som Kulturnämnden besvarar nedan: 

1. Mål och riktlinjer 

Vilka mål och/eller riktlinjer har er förvaltning tagit fram för arbetet med 
nationella minoriteter? 
I Kulturprogrammet finns skrivningar om att bredda med kultur, arbetet med 
och för de nationella minoriteterna faller under den rubriken. 

Hur har dessa mål utformats, dvs. har de skrivits in i redan befintliga 
styrdokument? 
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Kulturnämnden har inte utformat egna mål med arbetet för de nationella 
minoriteterna. Aktiviteter genomförs inom ramen för det prioriterade området 
”Bredda med kultur”.  
 
I Biblioteksprogrammet finns en hänvisning till bibliotekslagen kring 
prioriterade grupper och i lagen går det att läsa: 
”Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild 
uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat 
modersmål än svenska, bland annat genom att erbjuda litteratur på 
   1. de nationella minoritetsspråken” 
 
Det pågår för närvarande ett arbete i Kulturförvaltningen med att se över 
strukturerna för samverkan mellan nämndens verksamheter för att tydliggöra 
arbetet med och för de nationella minoriteterna. 
 
Hur implementeras målen/riktlinjerna i verksamheterna? 
Förvaltningschefen sitter med i den stadsövergripande styrgruppen för arbetet 
med nationella minoriteter. Genom Stadsbiblioteket sitter förvaltningen med i 
det centrala samrådet för nationella minoriteter. Bibliotekarien har i sin tjänst 
ansvar för frågor rörande de nationella minoriteterna och minoritetsspråken. 
 
När det gäller finskt förvaltningsområde sitter nämndens verksamheter med i 
det kultursamråd som finns och där bland annat föreningsliv och kommunala 
verksamheter möts. 
 
Hur kommer de att följas upp? 
Genomförda aktiviteter följs upp i respektive verksamhet. Förvaltningen 
genomför en översyn om förvaltningsövergripande mål kan följas upp på ett 
mer strukturerat sätt.  
 
Vilka utmaningar och svårigheter har ni stött på?  
Det är olika utmaningar. Internt inom förvaltningen utförs väldigt mycket 
verksamhet, även sådan som är direkt riktad till de olika nationella 
minoriteterna. Samtidigt är intresset för aktiviteterna väldigt blandat, vissa 
aktiviteter såsom Förintelsens minnesdag och Mukulat är välbesökta, men andra 
aktiviteter är det svårt att få ett intresse för från berörda grupper, trots att det 
kan vara berörd grupps representant som har efterfrågat aktiviteten. 
 
Vad skulle ni behöva för stöd och resurser?  
De strukturer som redan finns uppbyggda inom Borås Stad ger ett gott stöd. 
Romsk inkludering på Arbetslivsförvaltningen har varit instrumentella i att 
bygga upp goda kontakter med olika romska grupper och få till goda 
samarbeten, som exempelvis Study groups förlagda till bibliotek och 
Mötesplatser. 
 

2. Rätten till information 
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På vilket sätt har ni, eller har för avsikt att säkerställa att informationen 
når de nationella minoriteterna om deras rättigheter inom ert område? 
Dels finns de upparbetade kontakterna genom den centrala samrådsgruppen 
och kultursamrådet för finskt förvaltningsområde. 
Utöver det har Biblioteken i Borås litteratur på de olika minoritetsspråken och 
information om språken och minoritetsgrupperna. Biblioteken har även 
information framme för att informera om de nationella minoriteternas 
rättigheter samt om de externa tjänster som finns, exempelvis Bläddra med e-
böcker på minoritetsspråken. 
Flera av nämndens verksamheter har haft utställningar som på olika sätt har lyft 
fram de rättigheter som nationella minoriteter har. 
 
Vilka utmaningar och svårigheter har ni stött på? 
En svårighet är att nå ut till de olika nationella minoriteterna.  
 
Vad skulle ni behöva för stöd och resurser?  
Det finns väl fungerande strukturer inom Borås Stad, Minoritetsdagen som 
arrangerades årligen fram till pandemin var ett bra sätt att lyfta frågorna och få 
till kunskapslyft inom personalgrupperna. 
 

3. Rätten till delaktighet och inflytande 
 
På vilket sätt samråder ni med nationella minoriteter? 
Främst genom den centrala samrådsgruppen för nationella minoriteter och 
kultursamrådsgruppen för finskt förvaltningsområde. Samråd sker även i olika 
arbetsgrupper kring aktiviteter eller utställningar som arrangeras gemensamt. 
 
Hur säkerställer ni de nationella minoriteternas rätt till delaktighet och 
inflytande i praktiken? 
Genom dialog, främst via samrådsgrupperna. 
 
Vilka nationella minoriteter har ni samråd med idag?  
Samtliga. 
 
Vilka utmaningar och svårigheter har ni stött på? 
Det har periodvis varit svårt att hitta representanter från samtliga minoriteter. 
 
Vad skulle ni behöva för stöd och resurser? 
Att Arbetslivsnämndens verksamheter håller i de olika nätverken är mycket 
tacksamt. 
 
Övrigt 
Kulturnämnden vill passa på att ge ett axplock av det arbete som utförs för och 
med de nationella minoriteterna. 
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Årligen arrangeras Förintelsens minnesdag. 
Årligen arrangeras barnkulturfestivalen Mukulat. 
 
Finsk kultur får ta stor plats på Konstmuseet i sommar genom utställningen 
Vidunderligheter. 
En samisk konstnär har gjort en offentlig gestaltning på en framträdande plats 
på Kulturhusets fasad. 
Årets nordiska paviljong på Vendigbiennalen  kommer att vara helt samisk där 
Anders Sunna är en av konstnärerna! 
https://www.svt.se/kultur/s-pmi-tar-over-den-nordiska-paviljongen-vid-
konstbiennalen-i-venedig-2022 
 
Textilmuseets basutställningar och vissa större tillfälliga utställningar förses med 
texter på finska. Efter önskemål och med viss framförhållning kan museet även 
erbjuda besökare visningar på finska.  
Det finska arvet är en viktig del av Borås stads kulturarv tillika textilindustrins 
kulturarv, vilket gör det naturligt för Textilmuseet att ingå i projekt och 
samarbeten kring exempelvis finsk arbetskraftsinvandring och andra 
minoriteters erfarenheter av textilindustrin och livet i Borås.  
 
Under hösten 2022 arrangerade Textilmuseet två större publika arrangemang 
som belyste den judiska minoriteten i Sverige samt erfarenheterna av 
förintelsen. Dels hölls boksläpp och boksamtal med författaren Snezana 
Bozinovska som skrivit om ett judiskt par som överlevde förintelsen och deras 
liv i Borås efter kriget, dels arrangerades en samtalskväll (som även streamades) 
i samarbete med Forum för levande historia, med anledning av 
insamlingsarbetet för det kommande statliga Förintelsemuseet.  
 
Stadsteatern har årligen gästspelningar som är på finska och där idéer kring vad 
som ska tas in bollas på kultursamrådsmötena med finskt förvaltningsområde. 
 
Biblioteken har litteratur på och information om de nationella minoriteterna 
och minoritetsspråken. Även utställningar i bibliotekens lokaler förekommer. 
Stadsbiblioteket är utsett till romsk läsambassad: 
https://www.kulturradet.se/i-fokus/nationella-minoriteters-kultur/romska-
lasambassader/ 
Läsambassadören själv, Bagir Kwiek, höll föredrag på Stadsbiblioteket så sent 
som i november 2021. 
Ett väl upparbetat samarbete finns med finskspråkig förskola. 
Författarbesök arrangeras på minoritetsspråken, i högst utsträckning på finska. 
Stadsbiblioteket och finskt förvaltningsområde brukar gemensamt arrangera 
körsång på finska den 6 december. 
De gåvoböcker som delas ut till alla 4-åringar finns även på minoritetsspråken. 
 
 
 

https://www.svt.se/kultur/s-pmi-tar-over-den-nordiska-paviljongen-vid-konstbiennalen-i-venedig-2022
https://www.svt.se/kultur/s-pmi-tar-over-den-nordiska-paviljongen-vid-konstbiennalen-i-venedig-2022
https://www.kulturradet.se/i-fokus/nationella-minoriteters-kultur/romska-lasambassader/
https://www.kulturradet.se/i-fokus/nationella-minoriteters-kultur/romska-lasambassader/
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Beslutsunderlag 
1. PM – uppföljning av program för nationella minoriteter, 2022-02-07 
2. Skrivelse, Uppföljning Program för nationella minoriteter, 2022-02-15                                

Samverkan 
FSG 2022-04-06 

Beslutet expedieras till 
1. Arbetslivsnämnden, ALN.diarium@boras.se  
 
 

 

Sara Andersson 
Ordförande 

Ida Burén 
Förvaltningschef 

 

mailto:ALN.diarium@boras.se
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Remiss: Uppföljning Program för nationella minoriteter 

 

Remissinstanser 

1. Arbetslivsnämnden 

2. Fritids- och folkhälsonämnden 

3. Förskolenämnden  

4. Grundskolenämnden 

5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

6. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

7. Kulturnämnden 

8. Sociala omsorgsnämnden 

9. Vård- och äldrenämnden 

Remissvaren ska ha kommit in till Arbetslivsnämnden senast den 2022-06-01. 

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

Ange diarienummer ALN 2022-00015 och remissinstansens namn i 

ämnesraden på e-postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 

kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 

ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Arbetslivsnämnden. 

Hans Johansson 
Handläggare 
033-35 85 73



   2022-02-07 

PM – Uppföljning av Program för nationella minoriteter  

Gäller för 2021 

Arbetslivsnämnden har i uppdrag att samordna det minoritetspolitiska arbetet, att stödja 
verksamheterna i arbetet med nationella minoriteter samt att följa upp hur nämnder och bolag 
arbetar med minoritetsfrågor utifrån sina respektive verksamhetsområden. Detta gjordes första 
gången för ett år sedan. Det som då framkom var att flera nämnder/förvaltningar inte förstod att 
lagstiftningen även berörde dem eller av annan anledning brast i implementering av lagen om 
nationella minoriteter.  

I Sverige finns det fem nationella minoriteter; judar, romer, samer, sverigefinnar och 
tornedalingar. Det finns också fem minoritetsspråk; jiddisch, romani chib, samiska, finska samt 
meänkieli.  

Gemensamt för minoriteterna är att de har befolkat Sverige under flera hundra år och har långa 
historiska band till landet. De har en uttalad samhörighet och identitet och en religiös, språklig 
och/eller kulturell tillhörighet samt en vilja att behålla sin minoritetsidentitet. 

År 2009 antogs lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk med syfte att stärka de 
nationella minoriteternas rättigheter. I lagen finns ett antal grundläggande skyldigheter för 
kommuner, landsting och andra förvaltningsmyndigheter som gäller alla nationella minoriteter i 
hela landet. En förstärkning av lagstiftningen trädde i kraft 2019 och i samband med det 
fastställde Kommunfullmäktige Program för nationella minoriteter. 

Frågorna ska besvaras av följande Nämnder: 
Arbetslivsnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, 
Kulturnämnden, Sociala omsorgsnämnden, Vård- och äldrenämnden. 

Svaren ska vara nämndbehandlade och Arbetslivsnämnden tillhanda senast 2022- 06-01.  

Vi ber er att besvara följande frågor så utförligt som möjligt samt för hela nämndens arbete: 

Mål och riktlinjer 

Kommuner och landsting ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. För att 
kunna göra det krävs samråd med minoriteterna och kartläggningar av minoriteternas behov 
och önskemål. Exempel på områden där mål och riktlinjer ska antas är kultur, förskola, skola 
samt vård- och omsorg. Mål och riktlinjer kan med fördel integreras i redan existerande 
styrdokument som får genomsyra hela verksamheten, men det är upp till varje verksamhet 
vilken form man väljer. 

 

 Vilka mål och/eller riktlinjer har er förvaltning tagit fram för arbetet med nationella 
minoriteter? 

 Hur har dessa mål utformats, dvs. har de skrivits in i redan befintliga styrdokument?   

 Hur implementeras målen/riktlinjerna i verksamheterna? 

 Hur kommer de att följas upp? 

 Vilka utmaningar och svårigheter har ni stött på? 

 Vad skulle ni behöva för stöd och resurser? 
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Rätten till information 

En viktig del i lagstiftningen är att minoriteterna ska informeras om sina rättigheter. Borås Stad 
har som målsättning att varje person i Borås, som identifierar sig så som tillhörande någon av 
de nationella minoriteterna, ska ha kunskap om sina rättigheter. Kommunala nämnder och 
bolag ansvarar för att verksamhetsspecifik information lämnas till de nationella minoriteterna. 
Information ska lämnas muntligen och skriftligen i personliga kontakter och via webben. 
Särskilda rättigheter har den som tillhör ett finskt förvaltningsområde. 

 

 På vilket sätt har ni, eller har för avsikt att säkerställa att informationen når de nationella 
minoriteterna om deras rättigheter inom ert område?  

 Vilka utmaningar och svårigheter har ni stött på? 

 Vad skulle ni behöva för stöd och resurser? 

Rätten till delaktighet och inflytande 

En grundpelare i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk är samrådsförfarandet. 
Genom samråd och delaktighet ska minoriteterna ges reellt inflytande över frågor som berör 
dem. Samrådet ska ske på likvärdiga villkor som majoritetsföreträdarens. Det är varje berörd 
verksamhet som samråder med de nationella minoriteterna och tillsammans anpassar formerna 
för samrådet. För att de nationella minoriteternas synpunkter verkligen ska kunna beaktas i 
myndigheternas beslutsfattande bör samrådet påbörjas i ett skede där det fortfarande är möjligt 
att påverka ett kommande beslut. Samråd med barn och unga ska särskilt främjas och formerna 
för samrådet anpassas. Man samråder inte längre enbart med representanter för föreningar, 
utan även med enskilda individer eller grupper. 

 

 På vilket sätt samråder ni med nationella minoriteter? 

 Hur säkerställer ni de nationella minoriteternas rätt till delaktighet och inflytande i 
praktiken? 

 Vilka nationella minoriteter har ni samråd med idag?  

 Vilka utmaningar och svårigheter har ni stött på? 

 Vad skulle ni behöva för stöd och resurser? 
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§ 21 Dnr ALN 2022-00015 1.1.3.1 

Uppföljning Program för nationella minoriteter 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar att skicka ut uppföljningen av programmet till 
berörda nämnder i Borås Stad.      

Sammanfattning av ärendet 

Arbetslivsnämnden har i uppdrag att samordna det minoritetspolitiska arbetet, 
att stödja verksamheterna i arbetet med nationella minoriteter samt att följa upp 
hur nämnder och bolag arbetar med dessa programområden utifrån sina 
respektive verksamhetsområden.      

Beslutsunderlag 

1. Bilaga PM - Program för nationella minoriteter.        
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Hans Johansson 
Handläggare 
033-35 85 73 
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Uppföljning Program för nationella minoriteter 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar att skicka ut uppföljningen av programmet till 

berörda nämnder i Borås Stad.      

Ärendet i sin helhet 

Arbetslivsnämnden har i uppdrag att samordna det minoritetspolitiska arbetet, 

att stödja verksamheterna i arbetet med nationella minoriteter samt att följa upp 

hur nämnder och bolag arbetar med dessa programområden utifrån sina 

respektive verksamhetsområden.      

Beslutsunderlag 

1. Bilaga PM - Program för nationella minoriteter.        

Samverkan 

Förvaltningens samverkansgrupp (FSG). 

Beslutet expedieras till 

1. Fritids- och folkhälsonämnden  

2. Förskolenämnden 

3. Grundskolenämnden  

4. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

5. Individ- och familjeomsorgsnämnden  

6. Kulturnämnden 

7. Sociala omsorgsnämnden 

8. Vård- och äldrenämnden 

9. Arbetslivsnämnden. 

 

 

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Tina Arekvist Lundell 

Förvaltningschef 
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Ida Burén 
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Remiss Program för mänskliga rättigheter på lokal nivå 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beslutar att tillstyrka remissen; Program för mänskliga 
rättigheter på lokal nivå.        

Ärendet i sin helhet 
Kulturnämnden tillstyrker det föreslagna programmet. Det är på lokal nivå som 
många av de mänskliga rättigheterna ska förverkligas. Kommunen är skyldig att 
följa konventioner och lagstiftning och säkerställa att nödvändiga åtgärder 
genomförs. Programmet för mänskliga rättigheter på lokal nivå slår fast Borås 
Stads ambition i arbetet för en inkluderande stad, med fyra övergripande 
inriktningar.  

1. att mänskliga rättigheter respekteras, skyddas, uppfylls, granskas och 
främjas i Borås på ett sådant sätt att alla invånare i Borås får sina 
rättigheter garanterade på ett likvärdigt sätt 

2. att alla människor i Borås ska bli lyssnade på 

3. att Borås Stad arbetar rättighetsbaserat, där universell utformning 
inkluderas och medborgarna har inflytande över beslut som rör dem 

4. att kommunens ansvar för de mänskliga rättigheterna är synligt och 
närvarande i det kommunala arbetet, och att tjänstepersoner och valda 
företrädare inom Borås Stad har medvetenhet och kunskap om dem. 

Kulturnämnden ser fram emot att följa den handlingsplan som tas fram i 
samverkan med förvaltningen.              

 

Beslutsunderlag 
1. Borås Stads Program för mänskliga rättigheter på lokal nivå                                

Samverkan 
FSG 2022-04-06 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se  
 

mailto:KS.diarium@boras.se
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Sara Andersson 
Ordförande 

Ida Burén 
Förvaltningschef 

 



 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
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boras.se 
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boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 
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20XX-XX-XX 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00101 1.2.2.0 

  

 
 

Remiss: Program för mänskliga rättigheter på lokal 
nivå 
 

Remissinstanser 
1. Arbetslivsnämnden 

2. Fritids- och folkhälsonämnden 

3. Förskolenämnden 

4. Grundskolenämnden 

5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

6. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

7. Kulturnämnden 

8. Lokalförsörjningsnämnden 

9. Miljö- och konsumentnämnden 

10. Samhällsbyggnadsnämnden 

11. Servicenämnden 

12. Sociala omsorgsnämnden 

13. Stadsrevisionen 

14. Tekniska nämnden 

15. Vård- och äldrenämnden 

16. Överförmyndarnämnden 

17. Borås Energi och Miljö AB 

18. Borås Elnät AB 

19. Borås kommuns parkerings AB 

20. Borås Djurpark 

21. AB Bostäder Borås 

22. Fristadbostäder AB 

23. AB Sandhultsbostäder 
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24. Toarpshus 

25. Viskaforshem AB 

26. Industribyggnader i Borås AB 

27. Inkubatorn i Borås AB 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 1 april 2022. 
Remissvaren skickas i elektronisk form till KS.diarium@boras.se. 
Ange diarienummer KS 2022-00101 och remissinstansens namn i ämnesraden 
på e-postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 
kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 
ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 
ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda 
yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 
nämndens/styrelsens beslut. 

Emma Lingefelt 
Handläggare 
0734328803
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Borås Stads 
styrdokument

Aktiverande
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås
program – verksamheter och metoder i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav

Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: 
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
För uppföljning ansvarar: Kommunstyrelsen
Dokumentet gäller för: Alla nämnder och bolag
Dokumentet gäller till och med: 
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”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter”. Så lyder den första artikeln i 
FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna. I korthet beskriver den vad staten 
aldrig får göra mot människor, och vad staten garanterar varje människa. De mänskliga 
rättigheterna är universella och odelbara, vilket betyder att de gäller för alla, och ingen rättighet 
står över någon annan. De slår fast att alla människor har rätt att få sina mänskliga rättigheter 
tillgodosedda utan någon form av diskriminering. De mänskliga rättigheterna är juridiskt 
bindande, och Borås Stad har ett ansvar för upprätthållandet av sina invånares mänskliga 
rättigheter. Detta ansvar regleras och förtydligas bland annat i den svenska grundlagen och 
i andra lagar samt genom internationella åtaganden och konventioner, vilka också betonar 
invånarnas inflytande och delaktighet.

Program för mänskliga rättigheter på lokal nivå   
Det är på lokal nivå som många av de mänskliga rättigheterna ska förverkligas. Kommunen 
är skyldig att följa konventioner och lagstiftning och säkerställa att nödvändiga åtgärder 
genomförs. Programmet för mänskliga rättigheter på lokal nivå slår fast Borås Stads ambition 
i arbetet för en inkluderande stad.

De övergripande inriktningarna i programmet är:

1. att mänskliga rättigheter respekteras, skyddas, uppfylls, granskas och främjas i  
Borås på ett sådant sätt att alla invånare i Borås får sina rättigheter garanterade på ett 
likvärdigt sätt

2. att alla människor i Borås ska bli lyssnade på

3. att Borås Stad arbetar rättighetsbaserat, där universell utformning inkluderas och 
medborgarna har inflytande över beslut som rör dem

4. att kommunens ansvar för de mänskliga rättigheterna är synligt och närvarande i det 
kommunala arbetet, och att tjänstepersoner och valda företrädare inom Borås Stad 
har medvetenhet och kunskap om dem. 

Ett rättighetsbaserat arbetssätt bygger på principerna delaktighet om inkludering, jämlikhet, 
transparens, ansvar och icke-diskriminering. Rättighetsprinciperna ska inkluderas i allt arbete 
som görs.

Utöver detta dokument har Borås Stad ett flertal styrdokument som direkt eller indirekt rör 
mänskliga rättigheter. De områden som dessa omfattar är viktiga i kommunens arbete för att 
respektera, skydda och uppfylla mänskliga rättigheter, men berörs inte i så stor utsträckning 
i detta dokument.

Civilsamhället, näringslivet och myndigheter är viktiga resurser i Borås Stads strävan att 
respektera, uppfylla och skydda de mänskliga rättigheterna. När det är möjligt ska Borås 
Stad samverka med dessa olika aktörer för att på ett effektivt sätt säkra att de mänskliga 
rättigheterna tillgodoses.

I arbetet med att införa detta program krävs ett öppet och intersektionellt synsätt. Det tar hänsyn 
till att de maktförhållanden som finns i samhället ofta samverkar och förstärker varandra. Ett 
intersektionellt perspektiv synliggör makt, ojämlikheter och sociala identitetskategorier och 
hur dessa samspelar med varandra.
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Ett Borås för alla 
Mänskliga rättigheter ger inte färdiga svar på svåra lokala utmaningar. De mänskliga rättigheterna 
kräver däremot att beslut fattas på ett icke-diskriminerande, inkluderat och rättssäkert sätt. 
Att känna till sina rättigheter är grundläggande för att kunna hävda dem och vara delaktig i 
demokratiska processer. Utifrån detta är ambitionen att Borås ska vara en människovänlig stad, där 
alla oavsett ålder känner till sina rättigheter och får dem tillgodosedda. Jämställdhetsperspektivet 
ska finnas med i allt arbete som utförs av Borås Stad och alla ska ha möjlighet att vara sig 
själva fullt ut i livets alla skeden. Oavsett hur du titulerar dig eller vilken sexuell läggning du 
har så har du rätt till ett gott bemötande i Borås Stads verksamheter – både som invånare och 
som medarbetare. Utbildning och insatser som erbjuds ska vara jämlika och tillgängliga för 
alla som tar del av dem.  

Borås Stad ska vara ett föredöme i det lokala arbetet med mänskliga rättigheter och alla som 
lever, verkar och vistas i Borås ska kunna nå sin fulla potential, oavsett funktionsförmåga. 
Kommunen ska fortsätta att utveckla tillgänglighet ur alla aspekter, med Västra Götalandsregionens 
riktlinjer för tillgänglighet och standard som grund. Ingen ska heller diskrimineras på grund 
av sin tro eller sin etnicitet. Borås Stad ska arbeta för inkludering och integration på lika 
villkor. I Borås ska alla våga säga vad de tycker.

Uppföljning
Kommunstyrelsen ansvarar för att programmet följs upp vart fjärde år.  Handboken med 
tillhörande handlingsplan innehållande konkreta åtgärder kompletterar programmet. Handboken 
med tillhörande handlingsplan tas fram i samverkan med berörda förvaltningar och bolag 
och följs upp vartannat år på aktivitetsnivå. Om förslagen i handlingsplanen kräver politiska 
beslut så behandlas det av berörda nämnder.
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Linnea Dahlin Datum Diarienummer 
Handläggare 2022-04-19 2021-00166 1.1.3.0 
033 357676   

 
 
 
 

Redovisning av delegationsbeslut inför Kulturnämndens sammanträde 
19 april 2022 

 
Diarienummer: 
2022-00022 
Kulturförvaltningen: Delegationsbeslut om stängning och justering av 
öppettider 2022 samt loggbok 
 
 
 
KULTURNÄMNDEN 
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Linnea Dahlin   Datum      Diarienummer 
Handläggare    2022-04-19         2021-00167 2.1.2.1   
033 357676 
  

 
Redovisning av anmälningsärenden inför Kulturnämndens sammanträde  
21 februari 

 
Diarienummer: 
 
2020-00104 
Kommunstyrelsen: Uppdaterad rekommendation om närvaro för ledamöter i 
Kommunstyrelsen, övriga nämnder samt i bolagsstyrelser i Borås Stad med anledning av 
Coronapandemin 
 
2020-00135 
Samhällsbyggnadsförvaltningen: Underrättelse efter antagande av detaljplan för Trandared, 
Svärdfästet 4, Borås Stad  
 
2021-00067 
Kommunstyrelsen: Svar på motion av Inger Landström (V), Ida Legnemark (V), Peter 
Lund (V) och Anita Spjuth (V): Menssäkra Borås  
 
2021-00126 
Kommunstyrelsen: Regler för inköp i kommunkoncernen samt bilagor 
 
2021-00137 
Kommunstyrelsen: Revidering av Borås Stads program för ANDTS (alkohol, narkotika, 
dopning, tobak- och nikotinprodukter samt spel om pengar) förebyggande arbete 2022-
2026 
 
2022-00024 
Kommunfullmäktige: Hantering av inköpskostnader för skyddsmaterial samt bilagor 
 
2022-00025 
Kommunfullmäktige: Riktlinjer för en god ekonomisk hushållning samt bilagor 
 
2022-00026 
Stadsledningskansliet: Brev samt bilagor angående överföring av personuppgifter till 
tredjeland 
 
2022-00029 
Fritids- och folkhälsonämnden: Handbok för trygghet i offentlig miljö, Borås Stad samt 
bilagor 
 
2022-00036 
Kommunstyrelsen: Nämndbudget 2022 samt bilaga 
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Linnea Dahlin    Datum     Diarienummer 
Handläggare    2022-04-19        2021-00168 2.1.2.1   
033 357676 
  

Inkomna och avgivna skrivelser inför Kulturnämndens sammanträde  
19 april 2022 

 
Diarienummer: 
2022-00032 
Koncernavdelning Kultur, Västra Götalandsregionen: Information om kulturpolitisk 
kommundialog den 16 feb 
 
2022-00032 
Kulturförvaltningen: Underlag från Kulturförvaltningen om pandemins påverkan på 
kulturlivets återstart; utmaningar och behov 
 
2022-00035 
Kulturförvaltningen: Ansökan till Kulturrådet om projektbidrag inom bild- och formkonst 
från Textilmuseet 
 
2022-00037 
Margit Hörstadius Stiftelse för kulturhistorisk forskning: Protokoll från Hörstadius 
kommittén 
 
2022-00039 
Miljöförvaltningen: Information om avgift och klimatkompensationssystemet 2023 
 
2022-00040 
Prisma Västra Götaland: Verksamhetsplan 2022 Prisma Västra Götaland 
 
2022-00040 
Prisma Västra Götaland: Verksamhetsrapport 2021 Prisma Västra Götaland  
 
2022-00042 
Svensk biblioteksförening: Skrivelse ”Till dig med ansvar för folkbiblioteken” 
 
2022-00043 
Kulturförvaltningen: 10-dagars ekonomirapport för februari 
 
2022-00048 
NN: Ansökan projekt- och arrangemangsbidrag MD20 
 
2022-00048  
Kulturförvaltningen: Beslut projekt- och arrangemangsbidrag MD20 
 
2022-00052 
Textilhistoriska sällskapet/Textilmuseet: Rapport över mottaget bidrag från Barbro Osher 
Pro Suecia Foundation 
 
KULTURNÄMNDEN 
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