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Datum 

2021-02-22 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00089 1.1.2.25 
 

  

 

Anmälningsärende 2021-02-22 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna        

Anmälningsärenden 

 

 

1. Protokoll från styrelsemöte för AB Sandhultsbostäder den  (bil.) 

11 januari 2021 

Dnr 2021-00031 

 

2. Anmälan från Praktiska Sverige AB om en eller flera nya  (bil.) 

inriktningar på naturbruksprogrammet vid Praktiska Gymnasiet Borås i 

Borås kommun 

Dnr 2021-00094 

 

3. Centrala funktionshinderrådet protokoll 2020-12-03 (bil.) 

Dnr 2020-00024 

 

4. Svar på remiss avseende förslag till Skolverkets föreskrifter om (bil.) 

insamling av uppgifter för skolenhetsregistret samt ändring i Skolverkets 

föreskrifter (SKOLFS 2011:142) om uppgiftsinsamling från 

huvudmännen inom skolväsendet m.m. 

Dnr 2020-00925 

 

5. Bostadsmarknadsenkät 2021   (bil.) 

Dnr 2020-00819 

 

6. Protokoll från styrelsemöte för AB Toarpshus den 19 januari 2021 

Dnr 2021-00031 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 

Stadsdirektör 



Beslut
Praktiska Sverige AB
Att: anna.andersson@academedia.se

2021-01-20
1 (2)

Dnr 2020:6483 *2020:6648

*Rättelse av beslut enligt 36 § Förvaltningslagen (FL 2017:900) 
den 21 januari 2021/Hugo Fiévet

Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 

Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10  

www.skolinspektionen.se

Anmälan om en eller flera nya inriktningar på 
naturbruksprogrammet vid Praktiska Gymnasiet Borås i 
Borås kommun

Beslut
Skolinspektionen meddelar att Praktiska Sverige AB (556257-5786) har godkännande för 
naturbruksprogrammet med inriktningarna djurvård och hästhållning vid Praktiska Gymnasiet 
Borås i Borås kommun. 

Godkännandet för de nya inriktningarna avser utbildning som påbörjas efter 30 juni 2021.

Bakgrund
Praktiska Sverige AB har anmält att de avser bedriva naturbruksprogrammet med 
inriktningarna djurvård och hästhållning vid Praktiska Gymnasiet Borås i Borås kommun.

Praktiska Sverige AB har sedan tidigare godkännande att bedriva naturbruksprogrammet med 
inriktningen djur vid Praktiska Gymnasiet Borås i Borås kommun enligt Skolinspektionens beslut 
den 7 september 2010 (dnr 37-2010:3260).

Motivering till beslut
Enligt punkt 10 och 11 i förordning (2019:1266) om ändring i gymnasieförordning (2010:2039)  
ska en huvudman som har ett godkännande enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) som avser 
inriktningarna djur och skog på naturbruksprogrammet anses ha ett godkännande för den/de 
nya inriktningen/arna som huvudmannen anmäler till Skolinspektionen. 

Eftersom Praktiska Sverige AB sedan tidigare har godkännande för naturbruksprogrammet med 
inriktningen djur vid Praktiska Gymnasiet Borås i Borås kommun gör Skolinspektionen 
bedömningen att huvudmannen ska anses ha ett godkännande för de anmälda inriktningarna.

Upplysning
Äldre bestämmelser gäller fortfarande för utbildning som påbörjats före 30 juni 2021. 



Skolinspektionen

Beslut
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På Skolinspektionens vägnar

X Frida Hedberg

Beslutsfattare
Signerat av: Frida Hedberg

X Hugo Fiévet

Utredare/ föredragande
Signerat av: Hugo Fiévet

Kopia till
Borås kommun 
SCB
CSN
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Centrala funktionshinderrådet 

 
Datum 2020-12-03 
Tid 14:00-16:00 
Plats Microsoft Teams 
  

Närvarande ledamöter 
Ylva Lengberg (S), ordförande 
Niklas Arvidsson (KD), ledamot  
Helene Sandberg (S), ersättare 
Mattias Karlsson (M), ersättare 
Lars-Erik Hake, RTP 
Barbro Hallabro Vaara, Afasiföreningen 
Rigmor Pettersson, Astma & allergiförening 
Monika Golcher, Afasiföreningen 
Tage Carlsson, Funktionsrätt Borås 
Jasminka Sivac, Synskadades Riksförbund 
Birgitta Hake, Hörselskadades förening/HRF 
 
Övriga närvarande 
Charles Musonda, Sociala omsorgsförvaltningen, § 31 
Jonas Ringström, Ekonomistyrning, § 32 
Ingegerd Eriksson, Stadsledningskansliet 
Lena Mellbladh, tillgänglighetskonsulent 
Herawati Iskandar Nowak, funktionshinderkonsulent 
Maja Karlsson, Kvalitet och utveckling  
Liza Lindmark, sekreterare 
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§ 28 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkänns och två ärenden anmäls under Övriga frågor. 

§ 29 Val av protokolljusterare 
Barbro Hallabro Vaara utses till att jämte ordföranden justera protokollet. 

§ 30 Föregående mötesprotokoll 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

§ 31 Nulägesrapport om covid-19 
Charles Musonda, Sociala omsorgsförvaltningen, informerar om nuläget på 
förvaltningen gällande bland annat skyddsutrustning, testning av covid-19 och 
smittspridning.  
På vissa håll avråder förvaltningen från besökare och läget är mer allvarligt än i 
våras då smittspridningen i daglig verksamhet är större. En daglig verksamhet 
har varit stängd för besökare under en period men har nu öppnat upp igen. På 
LSS-boenden avråds besökare men är inte förbud i dagsläget. 

§ 32 Budget 2021 
Ordförande Ylva Lengberg (S), inleder med information om budgetläget som 
råder i år.  
Jonas Ringström, Ekonomistyrning, presenterar Budget 2021 med fokus på 
Sociala omsorgsnämnden och rådet ställer frågor.  
Övervältringseffekter och fria arbetskläder lyfts. Diskussion förs om 
effektiviseringskrav och vad det kan komma att innebära, det är nämnden som 
kommer utreda detta vidare. 

Presentationen biläggs protokollet, bilaga 1.  

§ 33 Revidering av Borås 2025 
Maja Karlsson, Kvalitet och utveckling, presenterar arbetet med revideringen av 
Vision Borås 2025 och redogör för synpunkter som inkommit hittills. Rådet 
skickar med synpunkter om eftersatta trottoarer och landsbygden. Framtida 
områden för expandering av industrimark diskuteras.  

§ 34 Guldutmärkelse IAUD 
Herawati Iskandar Nowak, funktionshinderkonsulent, kommer ta emot en 
utmärkelse via en digital ceremoni den 18 december kl. 9-11. Rådet kommer att 
få fem länkar för deltagande. Ylva Lengberg, Lena Mellbladh, Herawati 
Iskandar Nowak och Lars-Erik Hake kommer delta. Ytterligare 
intresseanmälningar skickas till Hera. 

§ 35 Tillgänglighetsdirektivet 
Herawati informerar om Tillgänglighetsdirektivet där flera arbetsgrupper 
tillsatts för att kunna utföra tillgänglighetsanpassning. Hera håller workshops 
om tillgänglighet i Word-dokument och PDF-filer.  
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Tillsammans med Li Wikander, kompetensstrateg, och ett externt företag har en 
guide för tillgänglighetsanpassning tagits fram. I dagsläget är det inte möjligt att 
dela guiden med någon utanför Borås Stad men förhoppningen är att kunna 
delge föreningar guiden framöver. 

Nämnder och förvaltningar får se till att det finns en enhetlig linje i att 
tillgänglighetsanpassa.  

§ 36 Samarbete med Serbien 
Hera informerar om samarbetet med Serbien där första mötet genomfördes i 
måndags. Deltog gjorde bland annat en representant från SKR (Sveriges 
Kommuner och Regioner) och en från dess motsvarighet i Serbien tillsammans 
med representant från ICLD (Swedish International Centre for Local 
Democracy).  
Diskussion påbörjades om projektets innehåll samt arbetssätt och metod med 
medborgarna och föreningar.  

§ 37 Program för tillgänglighet 
Hera informerar om att utvärdering av Program för tillgänglighet pågår och en 
enkät är utskickad till förvaltningschefer och Vd:ar på berörda bolag. 
Utvärderingen kommer att skickas till alla funktionshinderföreningar i registret 
via mail i förstahand. Önskas en utskriven blankett går det att anmäla till Hera. 
Redovisning av utvärderingen kommer preliminärt ske på Centrala 
funktionshinderrådets nästa sammanträde. 

§ 38 Stadsbyggnadsprogrammet staden vid parken 
Ingegerd Eriksson, Stadsledningskansliet, upplyser om att 
Samhällsbyggnadsförvaltningen tacksamt tar emot 
funktionshinderföreningarnas synpunkter om stadsbyggnadsprogrammet 
”Staden vid parken”. Länken med bilagor skickas till Kristian på Funktionsrätt 
Borås som kan sprida informationen vidare. 

§ 39 Nästa möte 
Nästa möte torsdag 4 februari 2021 klockan 14.00-16.00. 

§ 40 Övriga frågor 
1. Helena Sandberg (S) har samtalat med Lennart Axelsson angående den 

tidigare öppna verksamheten ”Aspen”, som lades ner 2007/2008. Han 
har framfört synpunkter om ett behov att åter skapa en liknande typ av 
verksamhet.  
Tage Carlsson, Funktionsrätt Borås, kopplar in berörda föreningar för 
att utreda om Simonsland skulle kunna fungera för den typen av 
verksamhet. Hera kollar upp namn på en fritidsledare som eventuellt 
kan känna till detta och återkopplar till Ingegerd. 
Monika Golcher, Afasiföreningen, återkopplar till Lennart som hon är 
bekant med. 
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2. Lena Mellbladh, tillgänglighetskonsulent, informerar om GötaPriset 
som delas ut på Kvalitetsmässan i Göteborg. Vill anmäla oss och 
stadens arbetssätt med tillgänglighet och utformning. Rådet ställer sig 
bakom ansökan och Lena skickar in bidraget. 

 

Ordförande avslutar mötet med att önska alla en god jul och ett gott nytt år! 

 
Bilagor  
1. Presentation, Budget 2021, Funktionhinderrådet 

 

Underskrift 
"[Ange part/motpart]" "[Ange part/motpart]" 
Underskrift Underskrift 
  

Namnförtydligande Namnförtydligande 
Ylva Lengberg, ordförande Barbro Hallabro Vaara 
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Sociala omsorgsnämnden, budget 2021



Sociala omsorgsnämnden, budget 2021
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Datum 

21-01-27

Johanna Armå 
Handläggare 
033-357013

Skolverket 

Borås Stads remissyttrande över Remiss avseende 

förslag till Skolverkets föreskrifter om insamling av 

uppgifter för skolenhetsregistret samt ändring i 

Skolverkets föreskrifter 

(SKOLFS 2011:142) om uppgiftsinsamling från 

huvudmännen inom skolväsendet m.m. 

72539 

Yttrande 

Synpunkter har inkommit från Förskoleförvaltningen, Grundskoleförvaltning 

och Gymnasiet och vuxenförvaltningen i Borås Stad. Översänder berördas svar 

i sin helhet.  

Förskoleförvaltningen har inga synpunkter på remissen. 

Grundskoleförvaltningen 

Förvaltningen ser inga hinder med att uppfylla dessa nya krav på rapportering. 

Systemansvarig för IST har läst igenom och ser inga större förändringar som 

skulle orsaka någon problematik. Vi har även analyserat delen med Kostnad 

och intäkt som är ny rapportering. 

Och vi ser inga större hinder att kunna lämna den ekonomiska redovisning som 

efterfrågas. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i Borås tillstyrker förslaget med 

följande kommentarer.     

Ändrade tider för statistikinsamling 

För Borås del kommer kvaliteten för den publicerade statistiken sannolikt inte 

att påverkas i någon riktning. Många kurser som i huvudsak läses under hösten 

slutar någon vecka in i januari året efter, varför dessa även fortsättningsvis 

kommer att redovisas som slutförda det senare året. 
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Andra praktiska konsekvenserna av förändringen beror på hur det 

implementeras i de system som statistiken tas fram ur och är därför svåra att 

bedöma. En del annan rapportering och registrering baseras på kalenderårets 

och kalenderhalvårets start och slut. För att säkerställa att förändringarna inte 

orsakar praktiska komplikationer, särskilt i en övergångsperiod, är det en fördel 

om de som utvecklar systemen får en rimlig tid att genomföra eventuella 

förändringar innan dessa tillämpas. 

Förtydligade definitioner 

Begreppet ”undervisningstimmar på distans” är fortfarande något svårtolkat. 

Uttrycket ger vid handen att specifikt de undervisningstimmar som eleven 

genomför på egen hand på distans som ska redovisas medan platsförlagda 

timmar redovisas för sig. Samtidigt uttrycks det i förklaringen att även inslag i 

skolans lokaler kan ingå, precis som i den tidigare definitionen. 

Formuleringen behöver dock i sig inte orsaka svårigheter för huvudmannen att 

genomföra redovisningen, så länge som instruktionerna från SCB över vilka 

data som samlas in är entydigt.        

 

  

Stadsledningskansliet 

 

 

Johanna Armå  

Kvalitet och utveckling 

    

 



 
 
Dina svar 
 
 
 
Handläggaruppgifter - Namn Karin Graad 

Handläggaruppgifter - E-post karin.graad@boras.se 

Handläggaruppgifter - Telefon 0768887057 

1. Hur bedömer ni för närvarande 
kommunens bostadsmarknadsläge? - I 
kommunen som helhet 

Obalans - underskott på bostäder 

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

Obalans - underskott på bostäder 

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

Obalans - underskott på bostäder 

2. Beskriv bostadsmarknadsläget i 
kommunen närmare. 

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

3. Har kommunens bostadsmarknad 
påverkats av coronapandemin? 

Ja 

4. Om ja, ange vilken påverkan/vilka 
effekter det handlar om: 

Bostadspriserna har ökat 

4. Om ja, ange vilken påverkan/vilka 
effekter det handlar om: 

Antalet vräkningar har ökat 

4. Om ja, ange vilken påverkan/vilka 
effekter det handlar om: 

Hemlösheten har ökat 



4. Om ja, ange vilken påverkan/vilka 
effekter det handlar om: 

Ökad trångboddhet 

Här finns möjlighet att lämna en 
kommentar: 

En omöjlig fråga att svara på. Det räcker ju att en 
enda individ ytterligare har drabbats, så är det ja på 
frågan. Klart att pandemin har påverkat, men det 
slår väldigt olika åt båda håll. exempelvis har 
efterfrågan på större bostäder ökat, vilket rimligtvis 
borde innebära ett minskat tryck på mindre 
lägenheter.  Boverket genomförde även en 
telefonintervju angående Corona. Det är nog ett mer 
träffsäkert instrument för att analysera effekterna. 

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

Inget svar 

Är du klar med enkätdelen? JA 

Handläggaruppgifter - Namn Karin Graad 

Handläggaruppgifter - E-post karin.graad@boras.se 

Handläggaruppgifter - Telefon 0768887057 

5. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2021 och 2022 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Flerbostadshus–Hyresrätter - Förväntat 
påbörjande 2021 

255 

5. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2021 och 2022 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Flerbostadshus–Bostadsrätter - 
Förväntat påbörjande 2021 

51 

5. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2021 och 2022 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Flerbostadshus–Ägarlägenheter - 
Förväntat påbörjande 2021 

0 

5. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2021 och 2022 med 

150 



hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Småhus - Förväntat påbörjande 2021 

5. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2021 och 2022 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Ungdomsbostäder–Hyresrätter - 
Förväntat påbörjande 2021 

0 

5. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2021 och 2022 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Ungdomsbostäder–Bostadsrätter - 
Förväntat påbörjande 2021 

0 

5. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2021 och 2022 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Studentbostäder–Hyresrätter - Förväntat 
påbörjande 2021 

150 

5. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2021 och 2022 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Studentbostäder–Bostadsrätter - 
Förväntat påbörjande 2021 

0 

5. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2021 och 2022 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Seniorbostäder–Hyresrätter - Förväntat 
påbörjande 2021 

0 

5. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2021 och 2022 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 

0 



Seniorbostäder–Bostadsrätter - 
Förväntat påbörjande 2021 

5. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2021 och 2022 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Seniorbostäder–Ägarlägenheter - 
Förväntat påbörjande 2021 

0 

5. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2021 och 2022 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Trygghetsbostäder–Hyresrätter - 
Förväntat påbörjande 2021 

44 

5. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2021 och 2022 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Trygghetsbostäder–Bostadsrätter - 
Förväntat påbörjande 2021 

20 

5. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2021 och 2022 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Särskilda boendeformer för äldre (inkl 
biståndsbedömt trygghetsboende)–
Hyresrätter - Förväntat påbörjande 2021 

0 

5. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2021 och 2022 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Bostäder för personer med 
funktionsnedsättning (samtliga 
boendeformer)-Hyresrätter - Förväntat 
påbörjande 2021 

12 

5. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2021 och 2022 med 

682 



hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Total - 
Förväntat påbörjande 2021 

5. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2021 och 2022 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Flerbostadshus–Hyresrätter - Förväntat 
påbörjande 2022 

170 

5. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2021 och 2022 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Flerbostadshus–Bostadsrätter - 
Förväntat påbörjande 2022 

82 

5. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2021 och 2022 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Flerbostadshus–Ägarlägenheter - 
Förväntat påbörjande 2022 

0 

5. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2021 och 2022 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Småhus - Förväntat påbörjande 2022 

150 

5. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2021 och 2022 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Ungdomsbostäder–Hyresrätter - 
Förväntat påbörjande 2022 

0 

5. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2021 och 2022 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Ungdomsbostäder–Bostadsrätter - 

0 



Förväntat påbörjande 2022 

5. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2021 och 2022 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Studentbostäder–Hyresrätter - Förväntat 
påbörjande 2022 

120 

5. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2021 och 2022 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Studentbostäder–Bostadsrätter - 
Förväntat påbörjande 2022 

0 

5. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2021 och 2022 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Seniorbostäder–Hyresrätter - Förväntat 
påbörjande 2022 

0 

5. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2021 och 2022 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Seniorbostäder–Bostadsrätter - 
Förväntat påbörjande 2022 

0 

5. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2021 och 2022 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Seniorbostäder–Ägarlägenheter - 
Förväntat påbörjande 2022 

0 

5. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2021 och 2022 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Trygghetsbostäder–Hyresrätter - 
Förväntat påbörjande 2022 

60 



5. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2021 och 2022 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Trygghetsbostäder–Bostadsrätter - 
Förväntat påbörjande 2022 

0 

5. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2021 och 2022 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Särskilda boendeformer för äldre (inkl 
biståndsbedömt trygghetsboende)–
Hyresrätter - Förväntat påbörjande 2022 

80 

5. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2021 och 2022 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Bostäder för personer med 
funktionsnedsättning (samtliga 
boendeformer)-Hyresrätter - Förväntat 
påbörjande 2022 

12 

5. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2021 och 2022 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Total - 
Förväntat påbörjande 2022 

674 

Här finns möjlighet att lämna en 
kommentar: 

Inget svar 

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

0 

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

0 

7. Ange de tre främsta faktorerna som 
för närvarande begränsar 

Svårigheter för privatpersoner att få lån/hårda 
lånevillkor 



bostadsbyggandet i kommunen? 

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

Höga produktionskostnader 

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

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

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

Långdragna utredningar kring infrastrukturprojekt 
hindrar stadsutveckling och skapar osäkerhet för 
exploatörer. 

Här finns möjlighet att lämna en 
kommentar: 

Inget svar 

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

Inget svar 

Är du klar med enkätdelen? JA 

Handläggaruppgifter - Namn Mikael Hansson 

Handläggaruppgifter - E-post mikael.hansson@bostader.boras.se 

Handläggaruppgifter - Telefon 0703139254 

8. *Har kommunen bolag, som inte är 
allmännyttiga bolag eller stiftelser, som 
bygger och/eller förvaltar 
bostäder? (Gäller ej direktägda 
bostäder, de hanteras i fråga 73) 

Nej 

9. Har kommunen allmännyttiga bolag 
eller stiftelser? 

Ja 

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

5 

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

0 

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

Ja 

12. Om ja, vilka av följande frågor En precisering av det allmännyttiga syftet 



behandlas i ägardirektiven  
12. Om ja, vilka av följande frågor 
behandlas i ägardirektiven  

Bolagets ansvar när det gäller bostäder avsedda för 
särskilda målgrupper, som studenter, äldre personer 
eller personer med funktionsnedsättning 

12. Om ja, vilka av följande frågor 
behandlas i ägardirektiven  

Bolagets roll i en socialt hållbar bostadsförsörjning 

13. Vilket eller vilka år antogs 
ägardirektivet/ägardirektiven? 

2020 

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

40 milj över mandatperioden soliditet 20% justerat 
40% direktavkastning 3% Direktiven sätts av 
kommunfullmäktige 

15. *Framgår det i 
ägardirektivet/ägardirektiven eller i 
annat strategibeslut/principdokument 
för bolaget/bolagen vilka krav som ska 
ställas på blivande hyresgäster? Till 
exempel vad gäller 
betalningsanmärkningar, inkomster 
(inkl. vilka stöd och bidrag som är 
inkomstgrundande såsom 
försörjningsstöd, barnbidrag, 
bostadsbidrag och bostadstillägg)? 

Nej 

16. *Förekommer det att något av de 
bolag kommunen äger lottar ut 
lägenheter till hushåll? 

Nej 

Här finns möjlighet att lämna en 
kommentar: 

Inget svar 

17. Har det skett någon förändring i 
allmännyttans bestånd under 2020 
genom nybyggnation, ombyggnation, 
inköp, försäljning eller rivning? 

Ja 

18. Vilken förändring i allmännyttans 
bestånd skedde under 2020 genom 
nybyggnation, ombyggnation, inköp, 
försäljning eller rivning? - 
Nyproducerade (färdigställda) bostäder, 
antal: 

112 

18. Vilken förändring i allmännyttans 
bestånd skedde under 2020 genom 
nybyggnation, ombyggnation, inköp, 

35 



försäljning eller rivning? - Köpta 
bostäder, antal: 
18. Vilken förändring i allmännyttans 
bestånd skedde under 2020 genom 
nybyggnation, ombyggnation, inköp, 
försäljning eller rivning? - 
Nettoförändring av bostäder genom 
ombyggnation, antal: 

0 

18. Vilken förändring i allmännyttans 
bestånd skedde under 2020 genom 
nybyggnation, ombyggnation, inköp, 
försäljning eller rivning? - Sålda 
bostäder, antal: 

18 

18. Vilken förändring i allmännyttans 
bestånd skedde under 2020 genom 
nybyggnation, ombyggnation, inköp, 
försäljning eller rivning? - Rivna 
bostäder, antal: 

0 

19. Om försäljning av lägenheter i 
allmännyttan skett: Till vem såldes 
lägenheterna? - Antal lägenheter som 
såldes för ombildning till bostadsrätt: 

0 

19. Om försäljning av lägenheter i 
allmännyttan skett: Till vem såldes 
lägenheterna? - Antal lägenheter som 
såldes till en privat fastighetsägare för 
fortsatt uthyrning: 

18 

19. Om försäljning av lägenheter i 
allmännyttan skett: Till vem såldes 
lägenheterna? - Antal lägenheter till 
någon annan typ av köpare: 

0 

20. Om försäljning av lägenheter i 
allmännyttan skett: Vilka var motiven 
bakom besluten att sälja? 

Effektivisera förvaltningen i det kommunala 
bostadsföretaget 

Här finns möjlighet att lämna en 
kommentar: 

Inget svar 

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

Inget svar 

Är du klar med enkätdelen? JA 



Handläggaruppgifter - Namn Karin Graad 

Handläggaruppgifter - E-post karin.graad@boras.se 

Handläggaruppgifter - Telefon 0768887057 

21. Har kommunfullmäktige antagit 
riktlinjer för bostadsförsörjningen? 

Ja 

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

2019 

Här finns möjlighet att lämna en 
kommentar: 

Inget svar 

23. *Har kommunen övervägt att tillämpa 
EU:s statsstödsregler om stöd till 
tjänster av allmänt ekonomiskt intresse 
för att finansiera 
bostadsförsörjningsåtgärder på svag 
marknad? 

Nej 

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

Ja 

25. Vad är anledningen till att samverkan 
inte sker? 

Inget svar 

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

Främst mellan de tekniska förvaltningarna och 
bolagen, men även med de mjuka förvaltningarna 
när det gäller lokalbehovsfrågor och sociala frågor.  
Sker både på politisk-, chefs- och handläggarnivå. 

27. Samverkar er kommun med andra 
kommuner i planeringen för 
bostadsförsörjningen? 

Ja 

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

Regionala framtidsbilder mm. Arbete pågår med en 
strukturbild för Boråsregionen. 

29. Vilka kommuner sker samverkan 
med? 

Kommunerna i Sjuhärads kommunalförbund samt 
Göteborgsregionens kommunalförbund 

30. Samverkar kommunen med andra 
aktörer kring bostadsförsörjningen? 

Ja 

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

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

31. Sker samverkan med andra Ja 



kommuner när det gäller kvinnor som 
utsatts för våld av närstående och på 
grund av hotbild behöver flytta till annan 
kommun? 

Här finns möjlighet att lämna en 
kommentar: 

Vårt samarbete innebär att kvinnor som utifrån sin 
hotsituation inte kan bo kvar i hemkommunen 
förmedlar vi en kontakt med annan kommun. Den 
kommunen kan i sin tur begära en bostad i vår 
kommun p g a hotsituationen i den kommunen. Vi 
försöker lösa det med 1:a handskontrakt men kan 
även bli att vi beviljar ett 2:a handskontrakt hos oss. 

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

Det allmännyttiga bostadsföretaget har en egen kö 

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

*Kommunen hänvisar till privata, digitala 
plattformar/annonsplatser för uthyrning av bostäder 

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

Annat sätt 

32. Vilken service och information får de 
som söker bostad i kommunen? - Om 
annat sätt, ange vilken service eller 
information: 

Boendesocial enhet som kan informera om vilka 
hyresvärdar/bostadsföretag som finns utöver de 
kommunala. 

33. *Har kommunen övervägt att inrätta 
en kommunal bostadsförmedling eller 
att ansluta till någon annan kommuns 
bostadsförmedling? 

Nej 

Här finns möjlighet att lämna en 
kommentar: 

Inget svar 

34. *Finns det någon möjlighet att 
ansöka om förtur till bostad i er 
kommun? 

Nej 

35. *Behöver personen som ansöker om 
förtur styrka behovet med ett intyg från 
en läkare, psykolog, kurator, 
socialsekreterare eller liknande? 

Inget svar 

36. *Vilken instans tar ställning till 
ansökningar om förtur till bostad? 

Inget svar 

37. Vilka har fått förtur i er kommun 
under 2020? 

Inget svar 

38. *Hur många lägenheter fördelades 
till bostadssökande genom förtur under 
2020? 

Inget svar 



39. *Förekommer det inom kommunen 
att vissa hyresbostäder (ej 
kategoribostäder) reserveras för vissa 
grupper? 

Inget svar 

40. *Om ja, för vilka grupper reserveras 
bostäderna? 

Inget svar 

Här finns möjlighet att lämna en 
kommentar, till exempel om det finns 
särskilda kriterier för att få en 
reserverad bostad. 

Inget svar 

41. Ställer kommunen ut kommunala 
hyresgarantier i enlighet med lag 
(2009:47) om vissa kommunala 
befogenheter 2 kap 6 §? ** 

Nej 

42. *Om nej, vad är anledningen till att 
kommunen inte ställer ut kommunala 
hyresgarantier?   

Frågan har inte varit aktuell för övervägande 

42. *Om nej, vad är anledningen till att 
kommunen inte ställer ut kommunala 
hyresgarantier?   - Om annan orsak, 
ange vad: 

Vad jag känner till,möjligen inom en annan 
förvaltning. 

43. *Vilken eller vilka målgrupper har ni 
främst kunnat hjälpa med en kommunal 
hyresgaranti under de senaste fem 
åren? 

Inget svar 

44. *I vilka åldersgrupper befann sig de 
som fick en kommunal hyresgaranti 
2020? Ange antal utställda 
hyresgarantier per åldersgrupp. 

Inget svar 

45. *Har kommunen under 2020 behövt 
fullfölja sitt åtagande som borgenär? 
Ange i hur många fall: 

Inget svar 

Här finns möjlighet att lämna en 
kommentar 

Inget svar 

46. *Ska den sökande först ha försökt 
ordna borgensman på egen hand för att 
komma i fråga för kommunal 
hyresgaranti? 

Inget svar 

47. *Vilka kriterier ska vara uppfyllda för 
att den sökande ska anses ha 
ekonomiska förutsättningar att klara 

Inget svar 



kostnaderna för en egen bostad? 

48. *Har kommunen ansökt om statligt 
bidrag för hyresgarantier de senaste två 
åren? 

Inget svar 

49. *Om nej: Varför inte? Inget svar 

50. *Vilken förvaltning inom kommunen 
handlägger hyresgarantierna? 

Inget svar 

51. *Hur informerar ni om möjligheten 
att erhålla en hyresgaranti? 

Inget svar 

Här finns möjlighet att lämna en 
kommentar 

Inget svar 

52. *Lämnar kommunen ekonomiskt 
stöd till enskilda hushåll för att minska 
deras kostnader för att inneha en 
permanentbostad, i enlighet med lag 
(2009:47) om vissa kommunala 
befogenheter 2 kap 6 §, och i så fall hur? 

Nej 

Förklara gärna närmare hur detta 
fungerar i er kommun. 

Inget svar 

53. *Lämnar kommunen ekonomiskt 
stöd till enskilda hushåll för att minska 
deras kostnader för att skaffa en 
permanentbostad, i enlighet med lagen 
2009:47) om vissa kommunala 
befogenheter 2 kap 6 §? 

Nej 

Förklara gärna närmare hur detta 
fungerar i er kommun. 

Inget svar 

Är du klar med enkätdelen? JA 

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

Anna Strömvall 

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

annastromvall@boras.se 

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

033357317 

54. Hur bedömer ni läget för ungdomar 
på bostadsmarknaden? 

Balans på bostadsmarknaden 



Här finns möjlighet att lämna en 
kommentar: 

Inget svar 

55. Vad beror underskottet på bostäder 
för ungdomar på? 

Inget svar 

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

Nyproduktion eller ombyggnation av bostäder som 
är avsedda för ungdomar 

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

Nyproduktion av bostäder med överkomliga hyror 

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

Kommunen eller fastighetsägaren underlättar för två 
eller flera att hyra en lägenhet tillsammans 

Här finns möjlighet att lämna en 
kommentar: 

Inget svar 

57. Hur bedömer ni läget för studenter 
på bostadsmarknaden? 

Balans på bostadsmarknaden 

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

Inget svar 

59. Finns det särskilda studentbostäder 
i kommunen?   

Ja 

Om ja, ange antalet bostäder i siffror: Inget svar 

60. Är många av kommunens 
särskilda studentbostäder lediga? 

Nej 

Här finns möjlighet att lämna en 
kommentar: 

Inget svar 

Handläggaruppgifter, bostäder för 
nyanlända personer - Namn 

Lennart Gustavsson 

Handläggaruppgifter, bostäder för 
nyanlända personer - E-post 

lennart.gustavsson@boras.se 

Handläggaruppgifter, bostäder för 
nyanlända personer - Telefon 

033353398 

61. Hur bedömer ni för närvarande 
utbudet av bostäder för anvisade 
nyanlända? 

Obalans på bostadsmarknaden - Underskott på 
bostäder 

62. Vad beror underskottet på bostäder 
för anvisade nyanlända personer på? 

Underskott på stora bostäder 

63. Hur arbetar ni för att säkerställa att Kommunen har ett regelbundet samarbete med det 



det finns bostäder för anvisade 
nyanlända personer? 

kommunala bostadsföretaget 

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

Kommunen tar vid behov kontakt med det 
allmännyttiga bostadsbolaget 

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

Kommunen tar vid behov kontakt med privata 
fastighetsägare 

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

Kommunens allmännyttiga bostadsbolag har i 
uppdrag att avsätta lägenheter för anvisade 
nyanlända 

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

Kommunens allmännyttiga bostadsbolag har i 
uppdrag att avsätta lägenheter för bostadssociala 
ändamål som kan omfatta anvisade nyanlända 

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

Tillsvidarekontrakt/förstahandskontrakt erbjuds i 
samband med mottagandet eller efter en kortare tid 
(Kortare tid avser mindre än ett år, exempelvis efter 
en prövotid, eller när bostad finns tillgänglig. Avser 
kontrakt i anvisningskommunen) 

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

Tidsbegränsade kontrakt erbjuds till dess att 
nyanlända på egen hand har etablerat sig på 
bostadsmarknaden i anvisningskommunen 

Här finns möjlighet att lämna 
kommentar: 

Inget svar 

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

Obalans på bostadsmarknaden - Underskott på 
bostäder 

66. Gör kommunen några 
bostadsrelaterade insatser för 
självbosatta nyanlända? 

Nej 

Här finns möjlighet att lämna 
kommentar: 

Inget svar 

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

Vanja Myrén Grönlund 

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

vanja.myren@boras.se 

Handläggaruppgifter, bostäder 
för personer som inte blir godkända 

033353383 



som hyresgäster på den ordinarie 
bostadsmarknaden - Telefon 

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

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

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

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

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

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

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

Bostad först** 

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

Annat 

67. Hur arbetar kommunen för att 
motverka eller avhjälpa hemlöshet? - 
Om annat, ange vad: 

Boendesocial enhet som arbetar med stöd av olika 
slag för att uppnå kvarboende och sen eget 
kontrakt. 

68. Arbetar kommunen med 
vräkningsförebyggande åtgärder? 

Ja 

Om ja, ange vad kommunen gör för att 
förebygga vräkningar på 
bostadsmarknaden: 

Finns en vräkningsförebyggande enhet som arbetar 
med insatser efter att anmälan kommit in från 
hyresbolag/hyresvärd. Samverkan med kronofogde 
och hyresvärdar 

69. Arbetar kommunen med 
vräkningsförebyggande åtgärder för 
barnfamiljer? 

Ja 

Om ja, beskriv vad kommunen gör för 
att förhindra vräkningar av barnfamiljer: 

Erbjuder personlig kontakt med familjer som riskerar 
att vräkas. 

Lämna gärna kommentarer om vilka 
delar i det vräkningsförebyggande 
arbetet som är särskilt 
utmanande/fungerar bra/fungerar 
mindre bra. 

P g a neddragningar i insatsen kan vi inte nå vuxna 
som hotas av vräkning på samma sätt, utmaning 
med de med psykisk ohälsa att inte kunna fortsätta 
jobba med dem som tidigare 

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

Ja, med kommunalt bostadsföretag 

70. Har kommunen regelbundet 
samarbete med hyresvärdar för att få 

Ja, med privata hyresvärdar 



fram bostäder till hushåll som inte blir 
godkända som hyresgäster på den 
ordinarie bostadsmarknaden? 

Här finns möjlighet att lämna en 
kommentar: 

Inget svar 

71. Hyr kommunen efter biståndsbeslut 
ut bostäder i andra hand till personer 
som inte blivit godkända på den 
ordinarie bostadsmarknaden? 

Ja 

Om ja, hur många bostäder för 
andrahandsuthyrning hade kommunen 
den 1 januari 2021? - Ange antal 
bostäder i siffror: 

80 

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

Nej 

Om ja, ange antal bostäder den 1 januari 
2021. 

Inget svar 

Lämna gärna kommentar om vilka andra 
boendelösningar som i så fall 
förekommer i kommunen: 

Inget svar 

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

Nej 

Om ja, ange antal direktägda bostäder 
som kommunen hade den 1 januari 
2021. 

Inget svar 

74. Hur stor andel av de direktägda 
bostäderna används till personer som 
inte är berättigade till en bostad enligt 
SoL 4 kap? 

Inget svar 

Här finns möjlighet att lämna en 
avslutande kommentar om läget för 
personer som inte blir godkända som 
hyresgäster på den ordinarie 
bostadsmarknaden i er kommun: 

Problem för de som har stora skulder men som är 
självförsörjande, det är oftast omöjligt för dem att få 
egna kontrakt. 

Lämna gärna synpunkter på 
utformningen av enkäten och 

Inget svar 



formuleringen av frågorna så att vi kan 
förbättra enkäten till nästa år. 
Är du klar med enkätdelen? JA 

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

Karin Redberg 

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

karin.redberg@boras.se 

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

033353583 

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

Underskott – ett otillräckligt antal platser i särskilt 
boende i förhållande till behovet 

76. Hur många bostäder i särskilt 
boende för äldre finns det totalt i 
kommunen? Korttidsplatser ska inte 
räknas in här. - Ange antal bostäder 
totalt i kommunen i siffror: 

871 

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

82 

78. Har kommunen infört boendeformen 
biståndsbedömt trygghetsboende? 

Nej 

79. Hur bedömer ni för närvarande 
utbudet av biståndsbedömt 
trygghetsboende? 

Balans – ett tillräckligt antal platser i förhållande till 
behovet (av biståndsbedömt trygghetsboende) 

80. Hur många bostäder i 
biståndsbedömt trygghetsboende finns 
det totalt i kommunen? - Ange antal 
bostäder totalt i kommunen i siffror: 

0 

81. Finns det seniorbostäder i 
kommunen? 

Ja 

82. Hur bedömer ni för närvarande 
utbudet av seniorbostäder i kommunen? 

Balans – ett tillräckligt antal seniorbostäder i 
förhållande till den efterfrågan som svarar mot 
behovet 

83. Finns det trygghetsbostäder i 
kommunen? 

Ja 

84. Hur bedömer ni för närvarande Balans – ett tillräckligt antal trygghetsbostäder i 



utbudet av trygghetsbostäder i 
kommunen? 

förhållande till den efterfrågan som svarar mot 
behovet 

Här finns möjlighet att lämna en 
avslutande kommentar om läget på den 
lokala bostadsmarknaden för äldre och 
vad gäller särskilda boendeformer för 
äldre med särskilda behov: 

Seniorbostäder och Trygghetsbostäder hyrs ut av 
bolagen själva. Det är därför svårt att uppskatta om 
det är balans, över- eller underskott.  

Handläggaruppgifter, särskilt boende för 
personer med funktionsnedsättning - 
Namn 

Katrin Andersson 

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

katrin.andersson@boras.se 

Handläggaruppgifter, särskilt boende för 
personer med funktionsnedsättning - 
Telefon 

033358539 

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

Underskott – ett otillräckligt antal bostäder för 
personer med funktionsnedsättning som behöver 
särskilt boende 

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

Underskott – ett otillräckligt antal gruppbostäder 

87. Hur är utbudet i kommunen av 
servicebostäder? 

Balans – ett tillräckligt antal servicebostäder 

Här finns möjlighet att lämna en 
avslutande kommentar om läget på den 
lokala bostadsmarknaden för personer 
med funktionsnedsättning och vad 
gäller särskilda boendeformer för 
personer med en funktionsnedsättning 
som har särskilda behov: 

Underskottet av bostäder beror till stor del på av att 
byggprocessen oftast tar lång tid, med 
överklagande om bygglov. Ytterligare en faktor är 
att fler behöver gruppbostäder så det finns ett 
underskott av den boendeformen och det finns flera 
tomma servicebostäder. 

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

Inget svar 

Är du klar med enkätdelen? JA 

Handläggaruppgifter - Namn: Ingrid Falkholt 

Handläggaruppgifter - E-post: ingrid.falkholt@boras.se 



Handläggaruppgifter - Telefon: 033358833 

Handläggaruppgifter - Namn på 
handläggningssystem: 

BAB 

88. Hur många bidragsärenden enligt 
lagen (2018:222) om 
bostadsanpassningsbidrag kom in till 
kommunen under år 2020? Fyll i tabellen 
nedan och ange antal ärenden i ental. - 
Inkomna ärenden: - 
Bostadsanpassningsbidrag 

775 

88. Hur många bidragsärenden enligt 
lagen (2018:222) om 
bostadsanpassningsbidrag kom in till 
kommunen under år 2020? Fyll i tabellen 
nedan och ange antal ärenden i ental. - 
Inkomna ärenden: - Återställningsbidrag 

24 

89. Hur fördelade sig kommunens beslut 
om bidragen under år 2020? Fyll i 
tabellen nedan och ange antal ärenden i 
ental. - Helt bifall: - 
Bostadsanpassningsbidrag 

786 

89. Hur fördelade sig kommunens beslut 
om bidragen under år 2020? Fyll i 
tabellen nedan och ange antal ärenden i 
ental. - Helt avslag: - 
Bostadsanpassningsbidrag 

21 

89. Hur fördelade sig kommunens beslut 
om bidragen under år 2020? Fyll i 
tabellen nedan och ange antal ärenden i 
ental. - Helt bifall: - Återställningsbidrag 

13 

90. Hur mycket betalade kommunen ut i 
bidrag under 2020? Fyll i tabellen nedan 
och ange belopp i kronor i ental. - 
Utbetalade bidrag (kronor): - 
Bostadsanpassningsbidrag 

14122190 

90. Hur mycket betalade kommunen ut i 
bidrag under 2020? Fyll i tabellen nedan 
och ange belopp i kronor i ental. - 
Utbetalade bidrag (kronor): - 
Reparationsbidrag 

1229683 

90. Hur mycket betalade kommunen ut i 
bidrag under 2020? Fyll i tabellen nedan 

118200 



och ange belopp i kronor i ental. - 
Utbetalade bidrag (kronor): - 
Återställningsbidrag 

91. Vilka bidragsformer förekom under 
år 2020 i er kommun vid tillämpningen 
av 2018 års lag om 
bostadsanpassningsbidrag? Fyll i de 
alternativ som gäller nedan. 

Kontantbidrag (traditionell bidragsform) 

91. Vilka bidragsformer förekom under 
år 2020 i er kommun vid tillämpningen 
av 2018 års lag om 
bostadsanpassningsbidrag? Fyll i de 
alternativ som gäller nedan. 

Överlämnande av begagnad anordning 

92. I hur många bidragsärenden år 2020 
tillgodosågs sökandens behov av 
bostadsanpassning eller reparation, 
besiktning eller underhåll enligt 11 § 
genom att kommunen och sökanden 
kom överens om ett kommunalt 
åtagande att låta genomföra åtgärderna 
enligt 16 § 2 stycket lagen (2018:222) om 
bostadsanpassningsbidrag? Välj ett av 
alternativen nedan och fyll i svar. 

Kommunen har beslutat att inte bevilja 
bostadsanpassningsbidrag som ett kommunalt 
åtagande. 

93. I hur många bidragsärenden år 2020 
tillgodosågs sökandens behov med en 
begagnad produkt enligt 16 § 3 stycket 
lagen (2018:222) om 
bostadsanpassningsbidrag 
(återanvändning)? Välj ett av 
alternativen nedan och fyll i svar. 

Antal ärenden där begagnade produkter använts 
under 2020: 

93. I hur många bidragsärenden år 2020 
tillgodosågs sökandens behov med en 
begagnad produkt enligt 16 § 3 stycket 
lagen (2018:222) om 
bostadsanpassningsbidrag 
(återanvändning)? Välj ett av 
alternativen nedan och fyll i svar. - Antal 
ärenden där begagnade produkter 
använts under 2020: 

21 

94. I hur många ärenden under år 2020 
har sökanden utnyttjat möjligheten att 
överlåta rätten till 
bostadsanpassningsbidrag till en 

0 



flerbostadshusägare i er kommun? - 
Antal ärenden där överlåtelse har skett 
under år 2020: 
95. Hur fördelade sig de beviljade 
bidragen under år 2020 på belopp av 
olika storlekar? Fyll i tabellen nedan och 
ange antal ärenden i ental. - 1 – 4 999 - 
Bostadsanpassningsbidrag 

260 

95. Hur fördelade sig de beviljade 
bidragen under år 2020 på belopp av 
olika storlekar? Fyll i tabellen nedan och 
ange antal ärenden i ental. - 5 000 – 19 
999 - Bostadsanpassningsbidrag 

261 

95. Hur fördelade sig de beviljade 
bidragen under år 2020 på belopp av 
olika storlekar? Fyll i tabellen nedan och 
ange antal ärenden i ental. - 20 000 – 49 
999 - Bostadsanpassningsbidrag 

152 

95. Hur fördelade sig de beviljade 
bidragen under år 2020 på belopp av 
olika storlekar? Fyll i tabellen nedan och 
ange antal ärenden i ental. - 50 000 – 99 
999 - Bostadsanpassningsbidrag 

59 

95. Hur fördelade sig de beviljade 
bidragen under år 2020 på belopp av 
olika storlekar? Fyll i tabellen nedan och 
ange antal ärenden i ental. - 100 000 – 
999 999 - Bostadsanpassningsbidrag 

37 

95. Hur fördelade sig de beviljade 
bidragen under år 2020 på belopp av 
olika storlekar? Fyll i tabellen nedan och 
ange antal ärenden i ental. - 1 000 000 –
 eller mer - Bostadsanpassningsbidrag 

0 

96. Hur många av de beviljade bidragen i 
flerbostadshus år 2020 gällde följande 
åtgärder och hur stora var kostnaderna? 
Fyll i tabellerna nedan och ange antal 
ärenden och kostnad för respektive 
bidragsändamål och bidragsgrupp (i 
antal kronor). - Hiss eller annan 
lyftanordning - Antal bidrag 

34 

96. Hur många av de beviljade bidragen i 126 



flerbostadshus år 2020 gällde följande 
åtgärder och hur stora var kostnaderna? 
Fyll i tabellerna nedan och ange antal 
ärenden och kostnad för respektive 
bidragsändamål och bidragsgrupp (i 
antal kronor). - Dörrautomatik - Antal 
bidrag 

96. Hur många av de beviljade bidragen i 
flerbostadshus år 2020 gällde följande 
åtgärder och hur stora var kostnaderna? 
Fyll i tabellerna nedan och ange antal 
ärenden och kostnad för respektive 
bidragsändamål och bidragsgrupp (i 
antal kronor). - Ramp till entréer - Antal 
bidrag 

53 

96. Hur många av de beviljade bidragen i 
flerbostadshus år 2020 gällde följande 
åtgärder och hur stora var kostnaderna? 
Fyll i tabellerna nedan och ange antal 
ärenden och kostnad för respektive 
bidragsändamål och bidragsgrupp (i 
antal kronor). - Hiss eller annan 
lyftanordning - Kostnad kronor 

34725218 

96. Hur många av de beviljade bidragen i 
flerbostadshus år 2020 gällde följande 
åtgärder och hur stora var kostnaderna? 
Fyll i tabellerna nedan och ange antal 
ärenden och kostnad för respektive 
bidragsändamål och bidragsgrupp (i 
antal kronor). - Dörrautomatik - Kostnad 
kronor 

2632362 

96. Hur många av de beviljade bidragen i 
flerbostadshus år 2020 gällde följande 
åtgärder och hur stora var kostnaderna? 
Fyll i tabellerna nedan och ange antal 
ärenden och kostnad för respektive 
bidragsändamål och bidragsgrupp (i 
antal kronor). - Ramp till entréer - 
Kostnad kronor 

433885 

 Inget svar 

Är du klar med enkätdelen? JA 

Lämna gärna synpunkter på 
utformningen av enkäten och 

Inget svar 



formuleringen av frågorna så att vi kan 
förbättra enkäten till nästa år. 
Är du klar med hela enkäten? JA 
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Bostadsmarknadsenkäten En kunskapskälla för analyser av bostadsmarknaden, Boverket, december 2020. 

 

Bostadsmarknadsenkäten 
En kunskapskälla för analyser av bostadsmarknaden 
 

Syftet med Boverkets bostadsmarknadsenkät (BME) är att bidra till en kontinuerlig uppföljning av 

utvecklingen på bostadsmarknaden samt att spåra trender och tendenser inför den framtida utvecklingen. 

Enkäten innehåller kommunernas bedömningar och ger därmed en sammanhållen bild av 

bostadsmarknaden i hela landet. Bostadsmarknadsenkäten genomförs i samarbete med länsstyrelserna. 

Enkäten är unik, ingen annan undersökning fångar in läget i kommunerna på samma sätt. 

Svaren från enkäten efterfrågas inte bara av myndigheter utan även av forskare, 

högskolor och universitet, bransch- och intresseorganisationer samt av media. 

 

Se möjligheterna i resultaten på nationell, 
regional och kommunal nivå! 

Bostadsmarknadsenkäten ger en bild av utvecklingen på bostadsmarknaden över tid med möjlighet till 

tidsserier sedan slutet av 1990-talet. Den innehåller bedömningar som inte finns i SCB:s statistik. Det är ett 

tillfälle för regeringen, Boverket och andra nationella myndigheter, länsstyrelser och kommuner att få en 

temperaturmätning på bostadssverige. Svaren kan ingå som underlag för politiska beslut på såväl nationell, 

regional som kommunal nivå. 

Genom ”öppna data” på Boverkets webbplats kan ni jämföra er med andra 
kommuner och se hur svaren förhåller sig till den nationella och regionala nivån. 

 

Bostadsmarknadsenkäten ger 

• en möjlighet att få ett regionalt perspektiv på bostadsfrågorna 

• ett tillfälle att få en samlad bild på läget i kommunen och kunna jämföra med andra kommuner 

• en möjlighet för kommunerna att samla förvaltningarna kring en gemensam tvärsektoriell fråga 

• ett tillfälle för länsstyrelsen att träffa kommunerna och prata bostadsfrågor, och tvärtom. 

 

 

 

 

Läs mer på Boverkets webbplats www.boverket.se  

Där hittar du analyser, statistik, rapporter, öppna 

data och länkar till regionala analyser. 
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Box 534, 371 23 Karlskrona 

Besök: Drottninggatan 18 

 

 

Tel: 0455-35 30 00 

Fax: 0455-35 31 00 

 

 

E-post: registraturen@boverket.se 

Webbplats: www.boverket.se 

 

 

 

 

 

Handledning till Bostadsmarknadsenkäten 2021 

 

Nu är det dags att besvara BME 2021. 

Den information som ni lämnar till Boverket om läget i er kommun är en förut-

sättning för att skapa en nationell helhetsbild av utvecklingen på bostadsmark-

naden. Era bedömningar utgör ett viktigt underlag för kommande nationella be-

slut och initiativ. 

Enkätsamråd har skett med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) enligt 

förordning (1982:668) om statliga myndigheters inhämtande av uppgifter från 

näringsidkare och kommuner. Det är frivilligt att besvara enkäten, men under-

sökningens tillförlitlighet och kvalitet är beroende av er kommuns svar. Därför 

hoppas vi att ni har möjlighet att avsätta tid så att vi kan behålla den höga 

svarsfrekvens vi uppnått under tidigare år. Er medverkan har betydelse för 

bland annat Boverkets och länsstyrelsernas analyser, men också för andra kom-

muner, aktörer och allmänheten.  

Med hänvisning till coronapandemin, och den pressade situation flera kommu-

ner befinner sig i, har Boverket försökt begränsa antalet frågor i årets enkät. 

Dock har vi behövt ta med några nya frågor kopplat till coronapandemin, frå-

gor om vräkningsförebyggande arbete och ett antal frågor som tillhör utred-

ningen En socialt hållbar bostadsförsörjning. Frågorna som tillhör utredningen 

finns framförallt i delen om kommunens verktyg. 
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Enkätens uppbyggnad 

Den webbaserade enkäten som ni har fått via mail består av sex delar: 

 

Del 1 – Läget på bostadsmarknaden 

Del 2 – Bostadsbyggande 

Del 3 – Allmännyttan 

Del 4 – Kommunens verktyg för bostadsförsörjningen 

Del 5 – Läget på bostadsmarknaden för olika grupper 

a) ungdomar, studenter, nyanlända, de personer som inte är godkända 

på den ordinarie bostadsmarknaden 

b) äldre, personer med funktionsnedsättning 

Del 6 – Bostadsanpassningsbidrag, reparationsbidrag och återställningsbidrag  

Del 1 – Läget på bostadsmarknaden 

Ger en sammanhållen bild av Sveriges bostadsmarknadsläge. Uppgifter om lä-

get på bostadsmarknaden är en av de mest efterfrågade i Bostadsmarknadsen-

käten, och används i åtskilliga rapporter från Boverket samt ges mycket ut-

rymme i media. 

Del 2 – Bostadsbyggande  

Frågor om förväntat påbörjande bostadsbyggande utifrån boendeform och upp-

låtelseform, samt vad som begränsar byggandet. Uppgifter om förväntat bo-

stadsbyggande är grunden för Boverkets byggprognoser på ett och två års sikt 

som riktas till regeringen, samt till marknadsaktörer inom byggbransch, kredit-

marknad, konjunkturbedömare, byggherrar med flera. 

Del 3 – Allmännyttan 

Boverket ska enligt förordningen (2011:1159) om allmännyttiga kommunala 

bostadsaktiebolag följa de allmännyttiga bostadsbolagens utveckling och roll 

på bostadsmarknaden. Uppgifterna från denna del är mycket värdefulla för det 

fortsatta arbetet. 

Del 4 – Kommunens verktyg för bostadsförsörjningen 

Svaren i denna del utgör ett värdefullt underlag för att följa kommunernas ar-

bete med bostadsförsörjningen, till exempel hur många kommuner som har ak-

tuella riktlinjer för bostadsförsörjningen, i vilken utsträckning samverkan sker 

inom och mellan kommuner och vilken service kommunerna erbjuder till bo-

stadssökande. I årets enkät ingår frågor som tillhör utredningen En socialt håll-

bar bostadsförsörjning, Fi 2020:06. Dessa frågor (i vissa fall endast svarsalter-

nativ) är markerade med en asterisk *. 

Del 5 - Läget för olika grupper på bostadsmarknaden 

Boverket följer utvecklingen av boendevillkoren för olika grupper i samhället. 

Kommunernas svar är mycket värdefulla för att belysa situationen för olika 

grupper på bostadsmarknaden och hur utvecklingen ser ut över tid.  

http://www.sou.gov.se/fi-202006-en-socialt-hallbar-bostadsforsorjning/
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Del 6 – Bostadsanpassnings-, reparations- och återställningsbidrag 

Boverket utövar tillsyn över tillämpningen av lagen (2018:222) om bostadsan-

passningsbidrag enligt förordningen (2018:224) om bostadsanpassningsbidrag 

och tar som tillsynsmyndighet fram en rapport om bostadsanpassnings-, repa-

rations- och återställningsbidraget. Rapporten är bland annat en sammanställ-

ning och redovisning av kommunernas kostnader för bidragen. Uppgifterna i 

denna enkät utgör en grund för Boverkets rapport. 

 

Enkäten skickas ut via mail 

Enkäten skickas ut via mail från Boverket till den huvudansvarige handlägga-

ren på respektive kommun. Mailet innehåller en länk och lösenord för att be-

svara enkäten. I mailet finns även fyra bifogade filer: 

• Denna handledning 

• Enkäten som pdf - ger en förhandsgranskning av frågorna. Du måste dock 

besvara enkäten via länken i mailet. I enkäten som du kan läsa i pdf-format 

finns samtliga frågor och svarsalternativ. Beroende på hur kommunen be-

svarar en fråga så kan de efterföljande frågorna variera. Det är därför inte 

säkert att samtliga frågor som finns med i pdf-versionen dyker upp när du 

besvarar enkäten. 

• En begreppsförklaring med information som är nyttig vid besvarandet av 

olika frågor i enkäten. Informationen finns även att tillgå i själva enkäten. 

Begreppsförklaringen är tänkt att användas som ett komplement när re-

spondenten fyller i frågor där nyttig information inte får plats på samma 

sida som själva frågan; exempelvis frågorna om förväntat påbörjat bostads-

byggande. 

• En broschyr med information om Bostadsmarknadsenkäten. 

 

Så besvarar du enkäten 

I mailet från Boverket finns en länk som tar dig till enkäten. Där finns även ett 

lösenord som du behöver för att logga in. Startsidan innehåller en kort inform-

ation och överblick. 

Enkäten har sex delar och du kan välja vilken del du vill börja besvara i rullis-

ten uppe till höger (se bild nedan). Du kan alltid komma tillbaka till startsidan 

genom att välja ”startsida” i rullisten.  Bläddra genom att trycka på knapparna 

”nästa” eller ”föregående” längst ner till höger på sidan. 
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Olika delar av enkäten kan fyllas i av olika handläggare. Fyll i kontaktuppgifter 

för den del som ska besvaras. Flera handläggare kan vara inne i enkäten samti-

digt men endast en handläggare åt gången kan arbeta med samma enkätdel. I 

del 5 är det möjligt att fylla i separata handläggaruppgifter för frågor som rör 

läget för olika grupper. Det går att pausa arbetet med enkäten när som helst ge-

nom att trycka på knappen ”Paus” längst ner till höger på sidan. Enkäten öpp-

nas igen genom att klicka på länken i mailet.  

När du har besvarat alla frågor i ett avsnitt kommer du till en sida som säger 

”Du har nu kommit till slutet av denna enkätdel”. Om enkätdelen är färdigbe-

svarad markerar du ”JA” på frågan om du är klar med enkätdelen.  

Efter att ha klarmarkerat enkätdelen klickar du på ”Spara enkätdel” nere till 

vänster på sista sidan i enkätavsnittet. Ett meddelande kommer upp som säger 

att enkätdelen har sparats och klickar du på ”Fortsätt” kommer du vidare. Nästa 

enkätavsnitt visas och du kan fortsätta besvara flera delar av enkäten.  

Använd rullisten uppe i högra hörnet om du vill besvara en annan enkätdel. Om 

du inte ska besvara fler avsnitt kan du stänga fönstret eller trycka på ”Paus” 

och fortsätta vid ett senare tillfälle. Enkäten öppnas igen genom att klicka på 

länken i mailet. I rullisten i övre högra hörnet markeras de enkätdelar som är 

klarmarkerade med en stjärna (*). 

Skriva ut enkätsvar 

Längst upp till höger finns två olika funktioner för att skriva ut. Klicka på 

”Skriv ut svar” för att få dina svar i word-format. Klickar du istället på ”Skriv 

ut” får du enkäten i word-format utan ifyllda svar.  

När du skickar in enkäten 

När del 1–6 är besvarade går du till ”Skicka in enkäten” som ligger sist i rullis-

ten, markerar ”JA” på frågan om hela enkäten är klar och klickar sedan på 
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”Skicka”. Enkäten skickas då in till Boverket och du kan därefter inte ändra 

några svar. Om du skickat in en enkät som inte är färdig kan du kontakta Bo-

verket på bme@boverket.se så låser vi upp den igen. Efter avslutad enkät 

skickas automatiskt ett mail med en bifogad svarsjournal till kommunens kon-

taktperson för årets enkät.  

 

Tack för hjälpen! 

 

Vid frågor kontakta bme@boverket.se 

 

 

mailto:bme@boverket.se
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