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Fastigheten Villa Solbacken 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden överlämnar fastigheten Villa Solbacken till Lokalförsörjningens 

lokalbank tillsammans med de förslag på verksamhet som inkommit. Fortsatt 

dialog med intressenter om möjlig verksamhet i fastigheten administreras av 

Lokalförsörjningsförvaltningen.    

Kulturnämnden uppdrar Kulturförvaltningen att hålla en fortsatt dialog med 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen hur de planerar att utveckla verksamheten 

på Bryggaregatan i den fastighet där Brygghuset verkar idag, och utifrån detta 

och genom dialog med musiklivets aktörer undersöka behoven av 

kompletterande satsningar på mötesplats/scen för musiklivet utifrån ett 

helhetsperspektiv på stadens musikliv. 

        

Ärendet i sin helhet 

 Fastigheten Villa Solbacken har en lång historia i kommunal ägo. Den 

upphandlades av Borås Stad 1957, som restaurerade villan till fritidsgård 1967. 

År 1984 flyttade föreningen Rockborgen in och bedrev musikverksamhet i 

fastigheten fram till att kommunen sade upp avtalet med föreningen 2017. 

Efter uppsägningen bjöds studieförbunden i Borås in till en dialog om att 

gemensamt bedriva verksamhet i fastigheten. Studieförbunden beslutade att 

hänvisa till enskilda förslag – ett från Studieförbundet Vuxenskolan och ett från 

Studiefrämjandet - om att bedriva musikverksamhet i fastigheten. Önskan från 

studieförbunden var att få en (1) huvudman för verksamheten, men samtidigt 

vara öppna för samarbete med de andra studieförbunden. Studieförbundens 

båda förslag förutsätter att Borås Stad renoverar och tillgänglighetsanpassar 

lokalerna samt står för den årliga hyran.  

Studieförbunden har ännu inte fått svar på sina förslag, då processen med 

föreningen Rockborgens utflyttning ur och tömning av fastigheten upptog 

nästan hela 2018. I samband med att Kulturförvaltningen uppdrogs att 

genomföra en musikutredning för populärmusikområdet under 2019 ombads 

Lokalförsörjningsförvaltningen att undersöka förutsättningarna för 

musikverksamhet i fastigheten Villa Solbacken samt att undersöka kostnader 

för renovering och tillgänglighetsanpassning i byggnaden.  
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Musikutredningen visar att det finns ett stort engagemang för det som tidigare 

var Rockborgen - en verksamhet med stor kulturhistorisk betydelse, och vida 

känd över landet. Rockborgen blev ett landmärke för rocken och 

populärmusiken i Borås under 80- och 90-talet. Efter att verksamheten har 

avslutats har byggnaden också blivit en ikon för vad Borås musikliv saknar: en 

scen och en mötesplats för musiken - ett musikhus. 

Musikutredningen som helhet visar på olika behov och visioner i stadens 

musikliv. En del uttrycker behov av en konsertlokal anpassad för genrer inom 

populärmusiken, medan andra inte ser samma behov av just lokaler. 

Gemensamt för de flesta av de intervjuade är att de ser behov av en mötesplats 

och/eller nätverk för musikscenen i Borås.  

Det finns regelbundet lokalbehov hos föreningslivet och hos studieförbunden 

inom olika kulturområden, inte bara musik. Sedan föreningen Rockborgen 

lämnat fastigheten har det från flera olika håll - privata som ideella - inkommit 

intresseanmälningar för att skapa verksamhet av olika slag i fastigheten Villa 

Solbacken.  

 

Fastigheten Villa Solbacken 

Fastigheten är enligt Lokalförsörjningsförvaltningen i behov av större 

renoveringar och anpassningar för att vara lämplig för publik verksamhet. 

Fastigheten har också tidigare haft problematik med ljudläckage till närliggande 

bostäder när det var musikverksamheten i byggnaden, samt har också 

ljudläckage mellan olika våningar och rum i fastigheten. Kringliggande mark 

och uppfarten till fastigheten är i stort behov av upprustning. I dagsläget är till 

exempel vägen fram till fastigheten ett hinder vid vinterväglag, samt är 

svårtillgänglig med avfart från huvudleden Cityringen.  

Villa Solbacken är ur Lokalförsörjningsförvaltningens perspektiv mindre 

lämpad för musikverksamhet. Fastigheten är ursprungligen en bostadsfastighet 

och består av en övervåning med många mindre rum, ett gatuplan med en 

större sal, en mindre sal och kök, samt en källare. Bedömningen från 

musikutredningen och från Lokalförsörjningsförvaltningen är att det inte är 

möjligt att bedriva flera olika (musik)verksamheter samtidigt i denna fastighet 

utan att ljudisolera den, på grund av ljudläckage mellan rummen och 

våningarna. Att parallellt ha exempelvis körövning, repa rockmusik och hålla ett 

publikt arrangemang är inte möjligt. Detta begränsar användningen av 

fastigheten för de många verksamheter som vill ha aktiviteter och verksamhet 

här, och som skulle kunna samverka om de hade närbelägna lokaler.  

 

Kostnadsberäkning 

En kostnadsbedömning för renovering av fastigheten från konsultfirman 

Kalkylhjälp AB som Lokalförsörjningsförvaltningen beställt ger en uppskattad 

kostnad för investeringen. En grundläggande renovering av fastigheten bedöms 
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kosta 13 mkr. Denna summa är en uppskattning och är inte definitiv. I kalkylen 

ingår inte upprustning av kringliggande mark eller anpassning till någon specifik 

verksamhet, utan omfattar renovering av fastigheten samt uppgradering av kök, 

el och toaletter. Beräkningen omfattar inte tillgänglighetsanpassning. För att 

beräkna en mer exakt kostnad krävs en specifikation på vilken typ av 

verksamhet som avses och vilka krav denna verksamhet ställer på fastigheten. 

Lokalförsörjningsförvaltningens uppskattning är att en renovering till en 

specifik verksamhet kan kosta omkring 17 mkr.  

För enbart ytliga renoveringar invändigt uppgår renoveringskostnaden till 1 

mkr, men då är byggnaden inte tillgänglighetsanpassad eller på annat sätt 

anpassad till kommunal standard.  

 

Hyreskostnader 

Kulturförvaltningen har en självkostnadstariff hos Lokalförsörjnings-

förvaltningen. Det innebär att alla investeringar i fastigheten läggs på den årliga 

hyran. 

Då ingen renovering har gjorts på fastigheten Solbacken på länge så ligger 

nuvarande hyra lågt, 295 tkr per år. Stabsenheten på Lokalförsörjnings-

förvaltningen har bistått med en preliminär uträkning av årshyran efter 

renoveringen, men betonar att det är svårt att göra en säker uträkning då olika 

typer av investeringar har olika lång avskrivningstid. En uppskattad årshyra 

efter investeringar i storleksordningen 13 mkr är omkring 800 tkr per år.  

 

Förvaltningarnas bedömning 

Bedömningen från Lokalförsörjningsförvaltningen och från musikutredningen 

med den information som framkommit är att mer kostnadseffektiva och 

funktionella lösningar för att stötta musiklivet skulle kunna utarbetas på andra 

platser än i Villa Solbacken. Trots det starka kulturarv byggnaden har bedöms 

den ha spelat ut sin funktion som musikhus. Dock betonar Musikutredningen 

att plats för liknande verksamhet, anpassad för samtida förutsättningar, bör 

främjas eller utarbetas av Borås Stad. Slutsatsen är att satsningar på musiklivet 

bör göras i lämpliga lokaler som också möjliggör samverkan mellan olika delar 

av musiklivet. Villa Solbacken är ur detta perspektiv en mindre lämplig plats, sin 

kulturhistoriska bakgrund, centrala läge och charm till trots. Istället bör andra 

platser utredas för musikverksamhet.  

Lokalförsörjningsförvaltningen har föreslagit tidigare Kulturskolan och 

Musikskolan som lokaler med befintliga scenrum. I dagsläget finns dock andra 

verksamheter i nära anslutning till dessa lokaler. En annan möjlighet är att i 

samverkan med lokalförsörjningsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen 

undersöka tillfälliga (vilket kan innebära flera år) lokaler i centrumnära 

utvecklingsområden som till exempel Gässlösa.  
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Självfallet kan Villa Solbacken vara passande för andra kulturella verksamheter, 

men det är då en budgetfråga om Kulturnämnden önskar behålla byggnaden i 

sitt bestånd. Ekonomiska förutsättningar för att behålla fastigheten efter 

renovering till kommunal standard bedöms inte finnas inom befintlig 

budgetram. Kulturnämndens beslut är därför att överlåta fastigheten till 

Lokalförsörjningens lokalbank samt att uppdra Kulturförvaltningen att 

undersöka möjligheter för utveckling av musikverksamhet i andra lokaler. 

Kulturförvaltningen bör göra detta i dialog med Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen, som parallellt utreder möjligheterna att utveckla 

kulturverksamhet för unga i fastigheten på Bryggaregatan, där Brygghuset idag 

verkar.  

              

Beslutsunderlag 

1. Musikutredning 2019 

2. Kostnadsbedömning, Borås Kommun, Ombyggnation av 

Rockborgen/Solbacken av Kalkylhjälp AB  

3. Förslag på verksamhet i Villa Solbacken av Studiefrämjandet 2017 Dnr 2017KN 

0101 

4. Underlag till Ideellt Offentligt Partnerskap (IOP) avseende musikverksamhet i fastigheten 

Solbacken, Arlagatan, Borås mellan Borås Stad och SV Sjuhärad, 2017 Dnr 2017KN 

0101                                    

Samverkan 

Lokalförsörjningsförvaltningen 

Fritids- och Folkhälsoförvaltningen 

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsförvaltningen 

2. Fritids- och Folkhälsoförvaltningen 

3. Studieförbundet Vuxenskolan 

4. Studiefrämjandet  

 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 
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Musikutredning 2019

Inledning
Hur ser Borås musikliv1 ut just nu? Och vad vill 
stadens aktörer att Borås musikliv ska känne-
tecknas av i framtiden?

Detta var utgångspunkten när arbetet med den här utredning-
en startades i början av 2019. Borås identitet som musikstad 
fick sig en törn när stadens sista rockförening Rockborgen la-
des ner. Många i Borås har ett starkt kollektivt minne av fören-
ingen, som funnits i olika former sedan 70-talet. Föreningens 
namn blev synonymt med huset där föreningen verkade, och 
även efter att verksamheten är avslutad så lever minnena av en 
guldålder kvar. Engagemanget för Rockborgen – eller Villa 
Solbacken som huset egentligen heter – är ännu stort hos dem 
som minns. 

Rockborgens verksamhet somnade till sist in under 2018, 
men kanske började det långt tidigare? Borås, liksom resten 
av Sverige, har genomgått stora förändringar sedan tiden 
då Rockborgen och den svenska popscenen tog fart. Olika 
storhetstider har genomlevts sedan dess, men också neder-
lag så som till exempel festivaldöden under 10-talet. Det har 
även skett stora omställningar till en mer digitaliserad värld. 

1  Här avses pop, rock och andra genrer som ligger utanför 
folkmusiken, konstmusiken och jazzen. Definitionen är analog 
med den som används i rapporten Vi fortsätter spelar pop (men vi 
håller på att dö) av Thor Rutgersson. För att underlätta läsningen 
refererar den rapport du nu läser fortsättningsvis till musiklivet, 
men i betydelsen populärmusiklivet.

Numera finns musiken bara en mobiltelefon bort. I takt med 
att Västra Götalandsregionen utvecklas och infrastrukturen 
byggs ut krymper dessutom de fysiska avstånden. Till Sveriges 
andra största stad, med hela dess utbud, är det nu bara en 
timme med kollektivtrafiken.

Ändå lever Borås musikscen. Här finns en av Sveriges mest 
namnkunniga arrangörer, här finns band som turnerar runt 
världen och här finns musikindustrins olika skikt fortfarande 
representerade. Här finns ideella aktörer och studieförbund 
som arbetar stenhårt för att stötta alla som vill utveckla sin 
musik. Här finns professionella, semiprofessionella och ide-
ella arrangörer, ett stort antal band inom olika genrer och 
en ny våg: svensk hiphop. Här finns erfarna eldsjälar, unga 
människor som går på Kulturskolan, eller som lägger sina 
allra första bars2 i Brygghuset studio. Här finns krögare och 
andra privata och ideella krafter som fortfarande ger rum för 
musiken. 

Men vad vill alla dessa aktörer? Vad är deras vision – och vilka 
hinder ser de på vägen? Hur ser förutsättningarna för stadens 
aktörer ut, och hur förhåller sig Borås Stads stödstrukturer till 
de delar av musiklivet som omfattas av det diffusa begreppet 
populärmusik?

Denna rapport vill visa på vilka resurser som finns i Borås samt 
lyfta några perspektiv kring vilka möjligheter det finns för att 
stödja detta fantastiska musikliv. 

2  Textrad inom hiphop. 
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Sammanfattning
I rapporten Vi fortsätter att spela pop (men vi håller på att dö) 
introduceras bilden av popmusikens pyramid - en visuell be-
skrivning av musiklivets infrastruktur - från studiecirkelban-
det, klubbar och mellanstora scener till Sveriges största scener 
och export.3 I Borås finns alla dessa nivåer representerade, 
men precis som nämnda rapport slår fast, så finns svårigheter 
för det mellanskikt som befinner sig i fältet mellan ideell och 
kommersiell verksamhet.

Borås har en god grund för den som vill börja spela musik 
eller arrangera i mindre skala eller ideellt. Här finns en väl 
utbyggd Kulturskola som finns tillgänglig i hela kommunen, 
flera studieförbund med verksamhet för olika musikstilar och 
en mängd mindre scener i olika regi att arrangera på. Det 
finns två olika ungdomsverksamheter, som erbjuder olika 
former av mötesplatser och resurser för unga musikintresse-
rade: Brygghuset och Kulturföreningen Tåget. Detta hade 
varit ett perfekt upplägg för 30 år sedan, men idag behö-
ver vi också räkna med de betydande förändringar som har 
skett i vårt samhälle under de senaste 20 åren. Verkligheten 
- socioekonomiska skillnader, processer av digitalisering och 
individualisering - gör att ungdomars musikskapande, mö-
tesformer och ambitioner i vissa avseenden har förändrats. 
Individualiseringen gör det svårare att mötas och att samlas 
kring musiken på samma sätt som under 1970 och 80-talen 
Idag ser förutsättningarna och formerna för att skapa, arrang-
era och mötas annorlunda ut. 

Livescenen för popmusiken i Borås har också påverkats av de 
förändrade förutsättningarna. Idag är det svårt att få ekono-
min att gå ihop för den som vill arrangera livemusik, vilket 
har påverkat Borås utbud både inom näringslivet och av fria 
arrangörer. Borås har idag färre klubbar med förutsättningar 
att presentera livemusik, och det är svårare för fria arrangörer 
att hitta passande lokaler och att skapa ekonomiska förutsätt-
ningar för att arrangera. Det finns också hål i infrastruktu-
ren när fria aktörer, av det slag som den tidigare föreningen 
Rockborgen var, saknas. Samtidigt finns goda exempel på 
samarbeten där krögare och arrangörer har kunnat lösa ek-
vationen, men inte sällan med stort ideellt engagemang och 
ekonomisk risk för den som arrangerar. Liksom i många andra 
städer behöver live-popmusiken nu stöd för att leva och utveck-
las. Utmaningen är att understödja musiklivet i en tid som är 
präglad av individualisering, minskat föreningsengagemang 
och stora förändringar i de kommersiella och sociala strukturer 
som tidigare bar upp popmusiken.  

Borås har en stabil grund att utgå ifrån, men det behövs mer 
kunskap och riktade insatser för att på ett adekvat sätt stötta 
och utveckla de spirande talanger och initiativ som uppstår 
här. 

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

Rapporten ger ett antal förslag på hur utvecklingen av Borås 
musikliv kan stödjas, och dessa förslag är tänkt som ett dis-
kussionsunderlag för det fortsatta arbetet. För att stärka ut-
vecklingen i Borås föreslås bland annat att en dialog utvecklas 
mellan Kulturnämnden, Fritids- och Folkhälsonämnden och 
studieförbunden för att finna en gemensam riktning framåt 
och för att utveckla mötesplats kring musiken för de yngre 
generationerna. För att ge arrangörer, artister och aktörer en 
språngbräda föreslås att med offentligt stöd och i dialog med 
musiklivet etablera en scen/mötesplats för publiken och för de 
som vill ta nästa steg i sitt musikutövande.

Vidare finns möjligheter att skapa samverkan och kunskaps-
spridning mellan stadens olika aktörer, och att stärka kunska-
perna kring hur regionala, kommunala och statliga stödstruk-
turer kan användas för att stärka Borås musikliv, om vi kan 
hitta gemensamma former och plattformar för fortsatt dialog. 

http://www.livemusiksverige.se/wp-content/uploads/2016/08/Musikrapport-Vi-fortsätter-spela-pop.pdf
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Syfte
Syftet med denna rapport är att ge Kulturnämnden i Borås 
ett underlag för att kunna ta väl underbyggda beslut kring 
vad som bäst främjar populärmusikområdet i Borås. Svaret 
på denna fråga kan förstås anses självklart, men vara väldigt 
olika beroende på vem i musiklivet man frågar. Rapporten 
är en ansats att presentera några perspektiv som lyfter olika 
delar av musiklivets åsikter, förutsättningar och visioner, samt 
att visa på utvecklingspotential och möjligheter. Men också 
att lyfta ett mer övergripande perspektiv och att visa på både 
bredden av Borås musikliv, och hur den bilden förhåller sig 
till regional och nationell kontext. 

Som referensmaterial har denna rapport samlat information 
om de resurser som finns i stadens musikliv. Bland annat en 
uppskattning av hur många repande band det finns i studie-
förbundens regi och vilka studios som finns i staden. Vilka 
arrangörer som verkar här och vilka resurser de har att tillgå i 
form av till exempel arrangörsstöd och scener.  

Målsättning
Målsättningen med rapporten är att den kan vara ett underlag 
till Kulturnämnden vad gäller möjliga åtgärder och stöd som 
kan stötta musiklivet i ett nära och längre perspektiv. För även 
om det i en kommunal kontext är en strävan att göra långsikti-
ga och kostnadseffektiva investeringar är det viktigt att komma 
ihåg att detta kulturfält (populärmusiken) är rörligt, och att 
varje generation har sina specifika förutsättningar och behov. 
Det är inte självklart att det som var användbara redskap för 
20 år sedan är det idag, och inte heller så om 10 år. 

Förhoppningen är också att denna ansats att sammanställa 
stadens resurser kan lyfta vetskapen om dem för fler, och att 
detta kan sammanföra aktörer som har möjlighet att stötta 
varandra – och därmed också främja musiklivet i stort. 

Metod
Materialet har sammanställts genom intervjuer, enkäter och 
dialoger under fyra möten, så kallade Musikforum under året 
2019. Under dessa träffar har olika teman avhandlats, och 
insamlat material har i möjligaste mån stämts av med de som 
närvarat. Syftet har varit att kontinuerligt samla in och validera 
information, samt att gemensamt diskutera ny information 
och de kunskaper som delats. 
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Uppdrag
Kulturnämnden beslutade följande uppdrag för musikutred-
ningen: 

Utredningen tar sin utgångspunkt i stadens unga musikliv. 
Fokus bör ligga på populärmusik-området, då det blir för om-
fattande att även inkludera andra musikformer som har andra 
specifika utmaningar än detta fält. (Aktörer från andra genrer 
kan konsulteras i de områden där behoven överlappar).

• Kartläggning av aktörer – studieförbund, scener, pri-
vata aktörer och föreningar

• Kartläggning av genrer

• Kartläggning av scener och studios samt deras funk-
tion/kvalitet

• Genus/klass/tillgänglighetsanalys. Vem har tillgång
till/använder de resurser som finns idag? Hur tillgäng-
liggörs dessa samt eventuella satsningar?

• Kartläggning av behov – vad upplever lokala aktörer

saknas i staden? Vad finns redan av detta? Vilka struk-
turer kan stärkas för att underlätta för lokala aktörer 
– ideella som professionella?

• Kunskapsinhämtning från liknande städer, samt 
omvärldsbevakning. Vad sker nationellt och in-
ternationellt på området? Hur organiserar Västra 
Götalandsregionen och andra städer sitt stöd till sam-
ma kulturområde?

• Framtagning av vision utifrån aktörernas perspektiv. 
Hur vill stadens musikutövare och aktörer att framti-
den ser ut för Borås musikliv?

• I samband med utredningen uppdras till 
Lokalförsörjningsförvaltningen att undersöka för-
utsättningarna för musikverksamhet i fastigheten 
Solbacken samt eventuella kostnader för renovering 
och tillgänglighetsanpassning i byggnaden.4

4  Fastigheten Solbacken kommer att hanteras i ett separat 
ärende av Kulturnämnden. 
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Kartläggning
För att få en gemensam bild över hur nuvarande resurser, verk-
samheter och behov ser ut har en kartläggning genomförts 
under 2019. En stor del av materialet är insamlat genom inter-
vjuer, varför en del av informationen kan vara subjektivt färgat. 
Perspektivet kan skifta en del, beroende på i vilken del av mu-
siklivet den intervjuade befinner sig, och vilka förutsättningar 
just den verksamheten har för tillfället. Ambitionen har varit 
att sammanställa informationen utifrån ett helhetsperspektiv, 
men samtidigt vara lyhörd för de specifika förutsättningar som 
råder för aktörer i musiklivets olika delar. 

Scener

Bakgrund: Klubbdöden och Popmusikens 
pyramid 

I riksorganisationen Svensk Lives rapport Vi fortsätter spela pop 
(men vi håller på att dö) introduceras Popmusikens pyramid för 
att beskriva den nuvarande situationen för svenskt musikliv. 
Rapporten argumenterar för att Sverige har en stark infrastruk-
tur för den som vill börja spela musik – det finns Kulturskola 
och studieförbund som stödjer de som just ska börja spela eller 
som är i början av sin karriär. I toppen av pyramiden finns den 
kommersiella musiken som hålls levande av näringslivet och 
svensk musikexport. Men däremellan finns ett mellanskikt där 
de som är på väg mot toppen finns. De som börjat uppträda, 
men ännu inte fyller de stora arenorna. Svensk Live argumen-
terar för att det saknas stödstrukturer för denna mellannivå, 
och att för att det svenska musiklivet – på alla nivåer – ska 
fortsätta blomstra krävs nu insatser och i vissa fall offentligt 
stöd även till popmusikens arrangörer. 

I rapporten finns flera viktiga perspektiv som belyser både 
arrangörers och musikers förutsättningar i detta mellanskikt. I 
en stad av Borås storlek är det särskilt viktigt att vara medveten 
om dessa förutsättningar när beslut fattas kring insatser för 
musiklivet. En stor del av det som är Borås offentliga musikliv 
befinner sig i detta mellanskikt. 

Svensk Live och Studiefrämjandet arbetar också för att lyfta 
populärmusiken i en kulturpolitisk kontext. Men deras hjälp 
har den nationella debatten om hur musiklivet får allt färre 
fysiska scener att tillgå intensifierats. I Stockholm uppmärk-
sammas hur flera livescener har fått stänga ner, bland annat 
efter klagomål från närbelägna bostäder. Numera legendariska 
spelställen som Kägelbanan, Debaser Strand och flera mindre 
scener har av olika anledningar hotats av nedstängning, fått 
stänga eller flytta från stadskärnan. Under 2019 gick Svensk 
Live, Studiefrämjandet Halland och Studiefrämjandet Väst 
tillsammans med en rad kända artister ut för att protestera 
mot den så kallade klubbdöden genom att producera bilagan 
Support Your Local Music Scene i musiktidningen Gaffa.5 

5  Gaffa, Support Your Local Music Scene 2019-12-18

Klubbdöden engagerar, för den riskerar att ta död på en era 
där musiken var ett nav för ett socialt sammanhang där det var 
möjligt att möta andra och skapa oförglömliga minnen. Efter 
2010-talets festivaldöd ser det alltså nu ut att vara klubbarnas 
tur. Det som framförallt försvinner i denna utveckling är de 
så kallade mellanstora scenerna. Stora arenor finns det fortfa-
rande gott om, och mindre scener i restaurangmiljö är lättare 
att bygga upp. Men de mellanstora scenerna med en publik 
mellan 2-400 personer minskar i antal. Enligt Svensk Lives 
rapport riskerar denna utveckling inte bara att göra kulturli-
vet mycket tråkigare, utan påverkar direkt den infrastruktur 
som gjort svenskt musikliv framgångsrikt. För att citera Pelle 
Almqvist från bandet The Hives: 

”Utan mindre ställen blir det inga stora artister. Alla 
stora artister som spelar på Globen eller liknande har 
ju spelat på mindre ställen innan, och utan dem blir 

det ingen återväxt på arenorna. Då blir det bara gamla 
dinosaurier som åker runt (...)”  

Intervju i Support Your Local Music Scene,  
bilaga till musiktidningen Gaffa, 2019

Utvecklingen i hantverksyrket rockstjärna sker trappstegsvis, 
och erfarenheterna förvärvas steg för steg. Uteblivna plattfor-
mar kan därför sätta käppar i hjulen för både små och stora 
sammanhang. För även om vi bortser från exportindustrins 
målsättningar med svensk musikexport och ekonomiska vin-
ster för bokningsbolagen, så har en levande musikscen flera 
goda bieffekter, där egenvärdet i kulturen och gemenskaperna 
knutna till dem är skäl nog – om vi frågar utövarna och kul-
turpolitiken. Så hur ser scenlandskapet ut i Borås 2019?

Borås scener

Scenerna i Borås stadskärna där populärmusiken förekommer 
kan grovt delas upp i institutioner, näringsliv och föreningsliv, 
medan arrangemangen ofta uppstår i samarbete mellan dessa fält.  
För en sammanställning av de scener som musikutredningen 
har varit i kontakt med eller fått tips om, se bilaga 1, Scener 
i Borås.  

Scener/scenrum i stadskärnan

Borås innerstad har haft samma utveckling som nu uppmärk-
sammas i många städer i landet. Scener som tillhandahålls av 
näringslivet (i form av krögare och restauratörer) har minskat 
i Borås under det senaste decenniet. Tidigare musikscener har 
till största del omformats till klubbverksamhet där musiksce-
nerna har tagits bort till fördel för dansgolv, i regel av ekono-
miska skäl. De restauranger som bokar musikframträdanden 
i Borås har främst möjlighet att ta emot sittande publik (vilket 
också påverkar urvalet av genrer). Från att ha haft flera klubbar 
med livescen finns nu endast ett par kontinuerliga musikklub-
bar kvar i Borås: Klubb Undergrunden på Pumphuset och Blue 
Velvet på Utbult-Borneby.

https://gaffa.e-pages.pub/titles/gaffa/9521/publications/742
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Tillsammans med Sagateatern är dessa de restauranger som 
har återkommande klubbar eller musikakter under 2019.6 
Orangeriet har också samarbete med Jazz- och Bluesföreningen 
Cookin (́som med sin repertoar tangerar fältet i denna rapport) 
samt med bandet Staghunt som arrangerat rockkvällar under 
namnet Rock City. 

Kongresshuset, tidigare Folkets Hus, har under 2019 haft 
ett par konserter med sittande publik som arrangerats av 
Frihamnen Event, ett eventbolag med säte i Göteborg. Åhaga 
är den största arenan, som rymmer upp till 3000 personer. 
Här arrangeras större konserter, i storleksordningen från 500 
personer och uppåt. Under sommarmånaderna finns en tem-
porär utomhusscen på Stora torget för Sommartorsdagarna, 
som arrangeras av företagarföreningen Borås City i samarbete 
med det lokala teknikföretaget Musiklagret. 

För omkring 10-15 år sedan fanns flera scener i Borås: Trägårn, 
Rockborgen, XoY, Swing och till och med den kommunala 
biografen Röda Kvarn är några av de scener som nämns i 
intervjumaterialet. 

Scener i föreningslivet

Inom föreningslivet finns flera mindre och större scener som 
har en stor betydelse för återväxten inom musiken. Exempelvis 
finns både Kulturföreningen Tåget och Hemgården som har 
scener i storleksordningen 150-200 personer där unga (och 
gamla) kan arrangera konserter i alkohol/drogfri miljö. Både 
dessa platser har under 2019 gjort nya insatser för musik-
området genom att arrangera spelningar. Kulturföreningen 
Tåget i egen regi, och Hemgården har återinfört konceptet 
Torsdagsallén tillsammans med Medborgarskolan Amplified. 

Kommunala scener

Kulturnämndens institutioner har flera scener. Både på 
Kulturskolan på Simonsland och i Kulturhuset finns scener för 
olika publikkapacitet. Vanligtvis är dessa uppbokade med in-
stitutionernas egna arrangemang, men för föreningslivet finns 
det möjlighet att hyra dessa för subventionerade priser när de 
är lediga. På Hässlehuset och Norrbyhuset finns mindre scener 
(med kapacitet på 60-80 personer) i Kulturförvaltningens och 
Fritids- och Folkhälsoförvaltningens drift. Den senare förvalt-
ningen driver också D.I.Y-arenan Brygghuset med fokus på 
att erbjuda en struktur för medborgarproducerat innehåll av 
både verksamheter och privatpersoner, med målgruppen unga 
mellan 16 och 29 år.

Stadsdelsscener

Borås är uppdelat i ett antal stadsdelar samt har även så kallade 
serviceorter som har en viss distans från stadskärnan. Generellt 
är de flesta kulturinstitutioner och aktörer centrerade till stads-

6  Observera att initiativ som pub-trubadurer med mera inte 
har kartlagts. 

kärnan, stadsdelen Centrum. I de kringliggande stadsdelarna 
finns en del mindre scener, exempelvis i anslutning till de 
kommunala mötesplatserna, men mest utmärkande i musik-
sammanhang är förmodligen områdesfesterna som arrange-
ras i samarbete mellan Borås Stad – framför allt Fritids- och 
Folkhälsoförvaltningen – AB Bostäder, studieförbund och lo-
kala aktörer så som Hyresgästföreningen och andra föreningar. 

På områdesfesterna lyfts ofta lokala akter, men ibland även 
mer välkända nationella akter. Festerna arrangeras utomhus 
under vår och sommarsäsongen med en scenvagn som numera 
administreras av Fritids och folkhälsoförvaltningen och med 
ett ljudsystem som administreras av AB Bostäder. Under vin-
terhalvåret arrangeras ibland andra former av stadsdelsfester, 
men då inomhus och i mindre skala. Mötesplatser som har 
tillgång till scenrum är, som ovan nämnts, Norrbyhuset och 
Hässlehuset. 

I stadsdelarna finns även mindre scener hos aktörer som Borås 
Folkhögskola samt i föreningslokaler. Initiativ på dessa scener 
är mindre publika och vänder sig oftast till en mindre mål-
grupp - men är inte desto mindre viktiga. På Borås stadsdels-
scener syns i större utsträckning vad som ofta refereras till som 
“förortskultur” som exempelvis kan vara rap, dans och poesi. 
Dessa kulturformer sker nästan uteslutande utanför institu-
tionerna, men är en livaktig barn/ungdomskultur kopplat till 
områdesfesterna och till föreningslivets verksamhet. 

I Borås är det framförallt studieförbundet ABF som stöttar 
och skapar scener för dessa kulturformer. Under 2018 och 
2019 har studieförbundet bland annat samverkat med den 
nationella organisationen Ortens bästa poet, och i samband 
med detta samordnat flera arrangemang i Borås med både 
lokala och tillresta artister. 
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Föreningen Hemgården är samordnare för att inom ramen 
för projektet Kraftsamling Sjöbo7 undersöka möjligheterna för 
att öppna upp scenen i Sjöbos gamla biograf. Föreningen har 
bjudit in studieförbund och andra föreningar på området för 
att diskutera möjligheterna. 

Slutsatser

Vad som saknas i Borås är alltså, precis som i många svenska 
städer idag, en klubbscen för stående publik i storleksord-
ningen 2-400 personer. Visst går det att argumentera för att 
Borås kanske inte har den publik som krävs för att dra runt 
evenemang i den storleksordningen, men med tanke på Borås 
befolkningsutveckling är kanske inte den möjligheten allt för 
långt bort. 

Borås har en mängd mindre scener, varav en relativt stor del 
är lämpliga för mindre musikarrangemang, men som sak-
nar (alkohol)servering. Här har Borås en väl underbyggd 
struktur för det som betecknas som basen i Popmusikens 
pyramid. Stiftelsen Åhaga och näringslivets satsning 
Sommartorsdagarna representerar toppen. 

Genrer

Någon exakt översikt av genrer är svår att göra, men gene-
rellt tycks Borås ha relativt många utövare inom framförallt 
rock-genrer och inom hiphop. Andra genrer som nämns är 
pop, singer-songwriter, metal och r&b. Country, blues och 
americana tycks också vara relativt vanligt förekommande. 
Punk och reggae har åtminstone förekommit förr, men verkar 
inte ha någon offentlig scen under 2019. 

I materialet för denna rapport finns en generationsskillnad, 
där tidigare generationer framför allt är centrerade kring rock 
och de yngre fokuserar på hiphop och r&b. Samma skillnad 
återfinns inom ungdomsgruppen där det finns en tyngdpunkt 
för hiphop och r&b hos unga från stadsdelar med stor etnisk 
mångfald och en tyngdpunkt på rock och pop hos unga från 
stadsdelar med mer homogen demografi. Inga nyheter kan 
tyckas, men betydelsefullt att ha i tankarna när vi tittar på 
vilka genrer som får ta plats i vilka delar av staden och i vilka 
sammanhang. 

7  Kraftsamlingen är ett samarbetsprojekt som har som mål 
att utveckla stadsdelen Sjöbo till ett attraktivt och välmående 
område. Projektet ska utvecklas i medskapande med invånarna 
och verksamma på Sjöbo och är finansierat av sociala investe-
ringsmedel från Borås Stad och innovationsmedel från Vinnova. 
Projektet drivs av Borås Stad i samverkan med Högskolan Borås, 
Science Park, RISE, Drivhuset, Hemgården, AB Bostäder, Borås 
Energi och miljö och Innovationsplattform Borås. Andra sam-
verkansaktörer är föreningar, Närhälsan, idéburna organisatio-
ner och organisationer från näringslivet. Projektet pågår 2018-
2020. Kraftsamling Sjöbo

Där rocken och närliggande genrer idag har en tydlig  
mötesplats på Klubb Undergrunden (för vuxen publik) saknas 
motsvarande kontinuerliga mötesplats för hiphopen. 

En mer nyanserad analys behöver förstås göras för att se exakt 
vilka mekanismer som ligger bakom denna skisserade bild, 
och hur det påverkar möten och utveckling på musikområdet. 

Arrangörer

Förstudien KICK – arrangörer i Västra 
Götaland

Under 2019 har en förstudie genomförts under ledning av 
Studiefrämjandet Utbildningscenter Väst, på uppdrag av 
Västra Götalandsregionen.8  Målet med förstudien har varit 
att skapa bättre förutsättningar för arrangörer av livemusik och 
att finna en bra bidragsmodell som motiverar poparrangörer 
att utveckla sin verksamhet och som driver branschen framåt.  
Förstudien har bedrivits som ett samarbete med Förvaltningen 
för kulturutveckling, KulturUngdom, Svensk Live, Svensk 
Live – Unga arrangörsnätverket och Westside Music Sweden. 
Förstudien lyfter förutsättningarna för regionens arrangörer. 
Parallellt med utredningsarbetet för KICK:s rapport har ett 
stödsystem för poparrangörer testats (läs mer nedan under 
regionala stöd). 

Rapporten presenterades den 5 mars 2020 och omfattas inte i 
materialet till denna musikutredning, men projektledaren för 
KICK närvarade vid ett av 2019 års Musikforum i Borås för 
att informera om arbetet med förstudien, och studien speglar 
rimligen även förutsättningarna för arrangörer i Borås. 

8  Rapporten KICK Arrangörer i Västra Götaland 2019 – 
2020 Förstudie med fokus på utövare och arrangörer inom pop/
rock-sektorn i Västra Götaland Marita Isaksson, 2020.

http://www.boras.se/kraftsamlingsjobo
http://arrkick.se/wordpress/wp-content/uploads/2020/03/KICK-Arrang%C3%B6rer-i-V%C3%A4stra-G%C3%B6taland-rapport-f%C3%B6rstudie.pdf
http://arrkick.se/wordpress/wp-content/uploads/2020/03/KICK-Arrang%C3%B6rer-i-V%C3%A4stra-G%C3%B6taland-rapport-f%C3%B6rstudie.pdf
http://arrkick.se/wordpress/wp-content/uploads/2020/03/KICK-Arrang%C3%B6rer-i-V%C3%A4stra-G%C3%B6taland-rapport-f%C3%B6rstudie.pdf
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Borås arrangörer

Musikutredningen har varit i kontakt med ett antal arrang-
örer som arrangerar mer eller mindre regelbundet, eller som 
har varit aktiva i staden som arrangörer tidigare. Bland de 
mer regelbundna initiativen finns klubben Blue Velvet, som 
arrangeras av föreningen Kulturattack i samarbete med res-
taurangen Utbult-Borneby och Studiefrämjandet, och Klubb 
Undergrunden, som arrangeras av företaget Bara Gör t́ i samar-
bete med restaurangen Pumphuset och studieförbundet ABF. 

Jazz- och Bluesföreningen Cookin´ har också ett regelbundet 
program (numera på restaurangen Orangeriet) som innefattar 
denna rapports definition av popmusiken (blues, americana, 
rock n ŕoll). Föreningen har kommunalt stöd och har etablerat 
samverkan med Förvaltningen för kulturutveckling, Västra 
Götalandsregionen, kring turnéläggning. På Orangeriet påbör-
jades också ett initiativ med regelbundna rockkonserter av det 
lokala bandet Staghunt, en etablering som tyvärr försenades av 
den brand som drabbade restaurangen under början av året. 

Dessa är de mer regelbundna initiativen, sedan finns en mängd 
arrangörer som genomför musikarrangemang, inte sällan i 
samarbete med studieförbunden. Se vilka initiativ och arrang-
emang som framkommit i musikutredningen i sammanställ-
ningen nedan.

Flera arrangörer lyfter svårigheten med att genomdriva ett 
arrangemang som enskild arrangör under nuvarande förut-
sättningar. Ibland ligger svårigheten i att finna en lämplig 
samarbetspart (restaurang eller krog), ibland i utmaningen att 
behöva bygga upp tekniken kring en scen, då det är ont om 
scener som så att säga står färdigriggade. Det är också svårt att 
få ekonomin att gå runt och det föreligger ofta en ekonomisk 
risk i att arrangera (något som också lyfts i Studiefrämjandet 
Västs rapport om förstudien KICK). Gagerna har ökat i takt 
med digitaliseringens negativa påverkan på skivförsäljningen, 
vilket medför att inkomst via turnéer och merchandise i prin-
cip blir den enda inkomsten för artisten. Detta medför en hård 
konkurrens på marknaden för de turnerande banden när fler 
vill turnera, samtidigt som arrangörerna har en mer komplex 
ekonomisk ekvation att lösa. 
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Pågående initiativ under 2019

• Torsdagsallén – spelningar hos Föreningen 
Hemgården i samarbete med Medborgarskolan.

• African Jazz Club – med producenten och arrangören 
BMaster i samarbete med Medborgarskolan. (kom-
mande, 2020).

• ABF Blackline – hiphop (dans, sång, rap, poesi) på 
bland annat stadsdelsscener och mötesplatser.

• Technixx, med mera – fokus på genusfrågor inom 
musikområdet, bland annat genom teknikutbildning-
en för personer som inte identifierar sig som män. 
Utbildningen genomfördes i samarbete med Svensk 
Live, Brygghuset och Kulturförvaltningen. 

• Fredagsspelningar hos Kulturföreningen Tåget – i 
samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

• Medlemsklubb med bandbokningar – hos RFSL 
Sjuhärad.

• Blue Velvet – klubb med stor andel lokala artister på 
restaurangen Utbult-Borneby, Kulturhuset. Samarbete 
mellan föreningen Kulturattack, Studiefrämjandet 
och Utbult-Borneby. 

• Open Jam Sessions på Brygghuset – arrangeras 
av ECS-volontärer ifrån EU-länder med stöd av 
Brygghuset.

• Soupy Saturday på Brygghuset – mix av konst och 
musik, samt möjligheter för pop-up butiker.

• Klubb Undergrunden – rockklubb på Pumphuset i 
samarbete mellan Kulturbolaget Bara Gört och ABF.

• Konsertverksamhet på Sagateatern – i egen regi eller 
av andra arrangörer.

• Konsertverksamhet på Kongresshuset – av Frihamnen 
Event AB (Göteborgsbaserad aktör).

• Konsertverksamhet på Åhaga – i större format. I egen 
regi eller av externa arrangörer.

• Utredning av blivande scen på Sjöbo Biograf – 
Hemgården samordnar inom Kraftsamling Sjöbo för 
att undersöka möjligheterna.

• Sommartorsdagarna – utomhuskonserter (sommartid) 
av Borås City. 

• Imagine Sweden – nationell musiktävling som i Västra 
Götaland arrangeras av KulturUngdom. Regionfinal 
i Borås i samarbete med kulturförvaltningen och 
Brygghuset. 

• Livekarusellen – musiktävling i arrangemang av 
Studiefrämjandet på Brygghuset.

• Rock City – rockklubb på Orangeriet av det lokala 
bandet Staghunt. 
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Studios och producenter

Borås med omnejd har flera framgångsrika producenter, ma-
nagers och arrangörer som är bosatta i området – men som 
nödvändigtvis inte uppmärksammas eller främst märks av på 
sin hemort. Ett exempel är Paraply Records, som främst har 
artister från Kalifornien, USA. Det finns också producenter 
kring bland annat reklammusik och liknande. 

Mörkertalet på privata studios är förstås enormt – vem som 
helst med en dator och ekonomiska förutsättningar kan i 
princip ordna sin egen studio. Men det finns även ett antal 
professionella studios i Borås. De studios som framkommit i 
materialet går att se i sammanställningen nedan. 

Studioverksamhet för unga

Det finns också tillgång till flera studios för allmänheten (för 
unga), men genomgående är att det saknas tillräcklig kunskap 
i hur det går till att spela in i en studio. 

Kulturskolan har en professionell studio för sina elever som 
kan få hjälp och handledning i hur inspelningen går till. 
Kulturföreningen Tåget har också en fullt utrustad studio 
som i högre grad är anpassad för inspelning av kompletta (rock)
band. 

DIY-verksamheten Brygghuset har en mycket populär studio 
för de lite äldre ungdomarna. Tekniken och rummet är anpas-
sat för inspelning av rap/sång (ej för fullt band), samt midi-in-
spelning i professionella programvaror. För att kunna boka 
tider i studion krävs ett studioavtal och en introduktion med 
personalen, som ställer krav på att ansvarig inspelningsledare 
är självgående i tekniken innan denne kan boka tider. Under 
2019 var studion på Brygghuset bokad 2646 timmar, fördelat 
på olika inspelningsledare som besöker studion både enskilt 
eller i grupp. Fram till 2020 har 166 avtal för inspelningsledare 
tecknats. På grund av hög efterfrågan arbetar Brygghuset just 
nu med att få igång ytterligare en studio för skapande inom 
musik, bild och film. 

Även fritidsgårdarna/öppen ungdomsverksamhet har haft stu-
dios ute i stadsdelarna. Idag är många av dessa nedmonterade 
som verksamhet, men utrustningen finns kvar. Det saknas ofta 
personal på fritidsgårdarna som har tillräckliga kunskaper för 
att kunna handleda i just studioinspelning. De verksamhe-
ter som idag kan erbjuda tillgång till studio är Norrbyhuset, 
Hässlehuset (genom Kulturskolan) och Hulta fritidsgård. På 
Brämhults fritidsgård finns möjlighet till enklare inspelningar. 
Fritids- och Folkhälsoförvaltningen gör en egen undersökning 
kring vilka möjligheter och hinder som finns inom verksam-
heterna att erbjuda studio.

Generellt idag gäller att det rent tekniskt går att göra musik 
hemma, och att bygga upp en egen studio i hemmiljö, om 
ekonomi och plats finns. Men utifrån perspektivet av kom-
munens uppdrag är det också intressant att titta på studios 

som möjliga mötesplatser, så som exempelvis Brygghuset och 
det privata företaget Ljudverkstan som har ambition att arbeta 
pedagogiskt. 

Det finns alltså möjligheter att arbeta med kunskaperna kring 
inspelning och studio för unga i Borås i större utsträckning. 
Det som behövs är pedagoger och handledare som når även 
den (relativt stora) intresserade grupp unga som finns utanför 
Kulturskolans verksamhet. 

Redan nu är ett samarbete mellan Kulturskolan och Brokyrkan 
påbörjat på Hässleholmen för att kunna erbjuda introduktio-
ner till den relativt enkla studio som byggs upp där. Med mer 
resurser i form av teknik, pedagoger och samverkan skulle 
studioverksamhet kunna utvecklas både på Norrbyhuset och 
Hässlehuset för de ungdomar som inte nås av Kulturskolans 
verksamhet. Här önskar Brygghuset och Fritids- och 
Folkhälsoförvaltningens verksamheter att tillsammans med 
Kulturskolan och nyckelpersoner från gymnasieskolan ta fram 
ett gemensamt datorpaket med inspelningsprogram och tek-
nik. Dels för att säkra kompetensen hos personalen (att alla 
använder samma lösning), dels för att möjliggöra gränsöver-
skridande samarbeten mellan unga i en teknisk och pedago-
gisk grundstruktur som är likvärdig oavsett vilken studiodator 
och stadsdel besökaren kommer till.
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Musikstudios i Borås – sammanställning

Nedan är en sammanställning av studios i Borås som mu-
sikutredningen varit i kontakt med eller funnit uppgifter om 
genom materialet. Förmodligen finns det betydligt fler i privat 
regi som inte hittats i denna kartläggning. 

Privata Kontakt

Bmaster (Hos Medborgarskolan)

Light On Hill Studio (Pingstkyrkan)

Ljudverkstan ljudverkstan.se (Hos Studieförbundet Vuxenskolan)

NPT Music Studios nptmusic.se

Tower Music towermusic.se

Melodine Music melodinamusic.se

Get Music Productions getmusic.se

Studio PGA

Musiklagret musiklagret.se

Föreningar

Kulturföreningen Tåget taget.se

Offentligt finansierade

Brygghuset brygghuset.boras.se Öppen Ungdomsverksamhet

Hässlehuset boras.se/kulturskolan Kulturskolan

Norrbyhuset Öppen ungdomsverksamhet

Kulturskolan, Simonsland boras.se/kulturskolan 

Studioförbund

ABF Blackline abf.se ABF Sjuhärad
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Replokaler – då och nu

Under 80-talet formades mycket av den struktur som av 
många anses ligga till grund för vad som kallas det Svenska 
Musikundret. Fritidsgårdarna blev navet där band kunde få 
replokal, spela in och delta i turnéer och tävlingar som an-
ordnades mellan olika stadsdelar – och nationellt. Idag finns 
fortfarande rester kvar av denna tid, i form av musikhus (ofta 
i studieförbundens regi), nationella tävlingar som Imagine 
Sweden och Livekarusellen samt scener som Musikens Hus 
i Göteborg. I Borås är detta arv inte så tydligt efter att för-
eningen Rockborgen lagt ner sin verksamhet, men det finns 
fortfarande enstaka fritidsgårdar med rep- eller studiomöj-
ligheter.9 Dessutom tillhandahåller Kulturföreningen Tåget 
replokal, samt att vissa bokar in sig i danssalen på Brygghuset 
för hiphop- och sångrep. Studieförbunden är den instans som 
tillgängliggör flest replokaler i Borås.10

Repande band i Borås

De repande bandens situation i Borås har varit svår att utre-
da, framförallt på grund av att de flesta band som kontaktats 
inte har återkopplat på de frågor som ställts – inte sällan på 
grund av att de varit ute på turné. Generellt för de band som 
varit i kontakt med utredningen är att det går väldigt bra för 
dem och att de är relativt nöjda med Borås som musikstad. 
Samtliga band som kontaktats har större delen av sina live-
framträdanden i andra städer och utomlands, men har i regel 

9  För en sammanställning av hur resurserna ser ut idag på 
de öppna ungdomsverksamheterna, se bilaga 2, Resurser på öp-
pen ungdomsverksamhet. 
10  Av förklarliga skäl är inte de privata replokalerna möjliga 
att kartlägga, och utgör ett mörkertal i denna rapport. Dock är 
även många band i privata replokaler anslutna till en studiecirkel 
hos studieförbund, vilket gör att en del av dem syns i studieför-
bundens statistik

också uppträtt på Blue Velvet, Klubb Undergrunden eller i 
mer inofficiella sammanhang i Borås vid något tillfälle under 
sin karriär. 

Utifrån sammanställning som gjorts av studieförbundens stu-
diecirklar finns omkring etthundratrettio (130) band i stu-
diecirklar i Borås med omnejd. Studieförbunden i Borås ser 
fortfarande ett stort intresse för att spela i band, och det finns 
ett visst tryck på de replokaler som finns i deras verksamheter. 
Det finns inte plats för alla, men är inte heller någon akut kris. 
Genomgående är de band som idag finns inom studieförbun-
den i åldersspannet 20-50 år, där den större delen är mellan 25 
och 40 och det går enligt studieförbunden att se att åldersgrup-
pen som ökar är den som återvänder till replokalen efter famil-
jebildning. Återväxten i yngre målgrupper är inte lika stark i 
det traditionella studiecirkelbandet, men kan vara en grupp 
som är mer representerad i andra typer av musikverksamhet. 
Det finns dock en oro för att de yngre utövarna har svårt att få 
tillgång till replokaler när inte fritidsgårdarna erbjuder sådana 
i någon större utsträckning. Som en jämförelse kan nämnas 
att i Göteborg har den öppna ungdomsverksamheten Arena 
29 i Göteborg, tre fullbokade replokaler för personer under 
18 år. Om detta är ett lokalt fenomen för Göteborg eller för 
att de har andra förutsättningar inom Borås är svårt att säga.
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Studieförbunden i Borås

I Borås finns sju av Sveriges studieförbund representerade. De 
som är intervjuade för musikutredningen är Studiefrämjandet, 
Studieförbundet Vuxenskolan, Kulturens bildnings-förbund, 
Nykterhetens Bildningsförbund (NBV), Medborgarskolan, 
Studieförbundet Bilda och ABF. (Samtliga åtta studieförbund 
i staden har kontaktats). 

Studieförbundens verksamheter är ofta specialiserade till oli-
ka områden eller ämnesfält, så det är inte samtliga av dessa 
som har musikverksamhet inom just populärmusik. I Borås 
är det framför allt Studiefrämjandet, ABF, Studieförbundet 
Vuxenskolan och Medborgarskolan som har replokaler, cirklar 
och annan verksamhet kring rock, pop, hiphop och närlig-
gande genrer. 

Studieförbunden anses ha en stor del i det svenska musikund-
ret, och har en viktig funktion i att stötta band och arrangörer. 
Många band har en gång startats i studiecirkelformat och har 
hyrt replokal genom studieförbund. 

Även studieförbunden har utformat olika stöd till musiklivet 
beroende på organisation. Det kan till exempel vara turné-
stöd som möjliggör för band att resa ut och spela sin musik, 
stöd till arrangörer som ger utrymme för nya band att pröva 
sina vingar, inspelningsstöd genom att tillhandahålla studio, 
kunskapsfrämjande insatser som studiecirklar och workshops, 
med mera. I Borås finns flera av dessa stöd representerade, 
dock inte turnéstöd. 

I Borås finns tre studieförbund som driver musikhus med 
replokaler för sina band: ABF Sjuhärad, Medborgarskolan 
och Studieförbundet Vuxenskolan. Studiefrämjandet hade 
tidigare ett musikhus, Scenstudion, men detta drivs numera 
av Studieförbundet Vuxenskolan. Dessa musikhus är främst 
inriktade på att erbjuda replokaler till repande band, och är 
inte någon offentlig mötesplats – även om banden förstås 
har möjlighet att mötas i korridorerna. Studiefrämjandet har 
idag inga egna lokaler, men stöttar ett stort antal band genom 
studiecirklar samt inspelningsstudio. Medborgarskolan och 
Studieförbundet å sin sida har inte studios i egen regi, men 
huserar flera personer med studios i sina rephus. 

ABF har en enklare studio för sin ungdomsverksamhet ABF 
Blackline.  

Hos ABF syns en ny verksamhet som tycks svara till ungas 
behov inom det som refereras till som förortskultur. Även om 
det i Borås inte finns förorter på samma sätt som i exempelvis 
Stockholm eller Göteborg så finns det stadsdelar som mot-
svarar förorter i stigmatisering, demografi och kulturuttryck. 
Här nämns oftast Norrby, Hulta och Hässleholmen. Här bor 
också många barn och unga med stort intresse och kompe-
tens inom musik. ABF har under de senaste åren startat två 
projekt som är centrerade kring kulturuttryck som omfattar 
ungas musik. Först ut var gruppen Urban Views som leddes 
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för sång, rap, musik, konst och dans. 

ABF:s senaste projekt, ABF Blackline, leddes av Aaliyah 
Lashari som idag arbetar inom Fritids- och folkhälsoförvalt-
ningens verksamheter. Projektet hade en tonvikt mot dans, 
men innehåller också sång, rap och poesi. Dessa projekt drivs 
i ungdomsgrupper som inte binds samman av en bandstruk-
tur – trummor, gitarr, bas och sång – utan här bildas snarare 
kollektiv där deltagarna har individuella förmågor som de ut-
vecklar med stöd av varandra och i en form där ungdomarna 
både lär av och lär ut till varandra. 

Båda ABF:s projekt har nära samarbete med områdesfesterna 
och andra lokala strukturer, vilket gör att de unga artister 
som formas inom projekten har regelbundna uppträdanden i 
lokala sammanhang. ABF Blackline intervjuades för musik-
utredningen under hösten 2019 och ungdomarna där betonar 
vikten av gruppen för den enskilda individen. Formatet och 
gemenskapen utgör något annat än det offentliga kan bistå 
med genom fritidsgårdar och mötesplatser. Där många fritids-
gårdar har dominans av killar och upplevs ha en hierarki, har 
ABF Blackline en övervägande andel tjejer i sin verksamhet, 
och beskrivs närmast ha en familjestruktur där omtanke och 
respekt står i fokus. 

80-talets fritidsverksamhet kring rockband och ABF:s sam-
tida grupper kan ur det perspektivet betraktas som två olika 
socialiseringsformer som svar på tider med mycket olika för-
utsättningar, inte minst i relation till det offentliga rummet. 
Dagens informationsflöde och digitala möjligheter är svåra att 
jämföra med 80- och 90-talets fanzine, DIY- och festivalkul-
tur. Samtidigt finns behovet av att mötas i verkligheten – då 
som nu. 

Kommunala musikverksamheter

Grovt beskrivet har de kommunala och föreningsdrivna mu-
sikverksamheten i Borås sprungit ur ungdomssatsningar och 
Musikhuset som hade sin första spelning på Allégården 1973. 
Efter att ha flyttat runt i staden fick Musikhuset ett nytt hem i 
Systembolagets gamla lokaler på Bryggaregatan – samma gata 
där numera Brygghuset huserar. I början av 80-talet flytta-
des musikverksamheten till Villa Solbacken, och fick namnet 
Rockborgen. Den befintliga kommunala fritidsgårdsverksam-
het som varit i Villa Solbacken sedan 60-talet flyttade då till 
centrum, och utvecklades sedermera till det som idag är den 
föreningsdrivna fritidsgårdsverksamheten Kulturföreningen 
Tåget. 

Den kommunala musikskolan, som också tillskrivs vara en 
förutsättning för det Svenska musikundret, startades redan 
under 40-talet med målet att ge alla ungdomar möjlighet att 
utveckla ett instrument- eller sångkunnande, oavsett deras 
ekonomiska, kulturella eller sociala bakgrund. Sedan slutet 
av 80-talet har musikskolan ett breddat uppdrag, och heter 
numera Kulturskolan. 
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Brygghuset

Brygghuset är en DIY-verksamhet under Fritids- och folkhäl-
soförvaltningen som vänder sig till unga mellan 16-29 år. Här 
finns en scen för omkring 100 personer i publiken, café, studio 
och lokaler för möten och arrangemang som ungdomarna själ-
va skapar. Fokus ligger på att möjliggöra ungas egna initiativ, 
och personalen stöttar ungdomarna i deras projekt. En av de 
mer populära resurserna på Brygghuset är studion, som det i 
perioder är högt tryck på. 

Brygghusets styrka – men också svaghet i musiksammanhang 
– är att det är litet och “öppet för alla” (vilket rent identitets-
mässigt kan landa i en “kommunal” stämpel utan riktig iden-
titet). Brygghuset vänder sig till en definierad åldersgrupp och 
har arbetat målinriktat för att vara relevant för sin målgrupp 
och inte vara begränsad till en viss identitet eller till en viss 
genre. Intresset för Brygghuset växer ständigt, och verksam-
heten är en mötesplats för många kulturyttringar och arrang-
örer. Musikuppträdandena kan vara både band, hiphop, rock, 
metal, punk, poesi och singer-songwriters. Brygghuset kan 
se en tendens att de arrangemang som genomförs ofta inte är 
renodlade i den ena eller andra kulturyttringen.  Personalen 
jobbar med matchmaking, vilket gör att flera olika arrangö-
rer kan arrangera under samma datum, men på olika platser 
i huset, ungefär som vid en mässa av både poesi, musik och 
konst i ett och samma arrangemang. 

Lokalerna är vid vissa tillfällen underdimensionerade, och inte 
helt optimalt planerade. Scenrummet angränsar till flera andra 
lokaler, och scenen är relativt liten och saknar backstageom-
råde, istället får närliggande mötesrum eller podcaststudion 
användas för detta ändamål vid konserter. Ljudläckage mellan 
de olika lokalerna gör att vissa initiativ av besökarna inte kan 
tillmötesgås (t.ex. DJ-workshops). Däremot finns inga grannar 
som kan störas av verksamheten kvällstid, då området består 
av kontorsbyggnader. En annan begränsning för dem över 
18 år är tillgången till servering med fullständiga rättigheter. 
Däremot finns det potential att utveckla scenlokalen och göra 
den mer attraktiv för mitt-i-veckan konserter, föreläsningar, 
debattkvällar, stand-up comedy och poesi. På plats finns ett 
enkelt uppriggat PA, samt ljus och full backline, vilket under-
lättar för dem som arrangerar konserter och andra evenemang.

Kulturskolan

Kulturskolan har expanderat och har tre utbudspunkter: 
Musikens Hus i Fristad, i nyrenoverade lokaler på Hässlehuset 
och de centrala lokalerna på Simonsland. Lokalerna på 
Simonsland flyttade Kulturskolan till hösten 2018, vilken 
innebar en avsevärd förbättring till större, fräscha och ända-
målsenliga lokaler. Kulturskolan finns också med åtta filialer 
på skolor runt om i kommunen. På Hässlehuset finns en enk-
lare musikstudio, som har byggts upp under hösten 2019, samt 
en orkestersal. Lokalerna i Simonsland har en professionell 
musikstudio där eleverna kan spela in under handledning, 
replokaler och scen. Scenen kan hyras även av externa arrang-

örer, men på grund av begränsade personalresurser görs detta 
sparsamt. 

En generell tendens som både Kulturskolan och andra instan-
ser lyfter är en ökad individualisering i musikundervisningen 
(och bland ungdomar). Intresset för att spela i (rock)band och 
att sjunga tillsammans i kör sjunker. Däremot är det populärt 
med singer-songwritergenren och att producera egen musik 
(det senare sker idag i stor utsträckning även med digitala 
hjälpmedel). Kulturskolan erbjuder alla dessa former av mu-
sikutövande, men anpassar i möjligaste mån kursutbudet efter 
efterfrågan hos målgruppen barn och unga. Undervisningen 
utgår också från personalens egen bakgrund och kompetens, 
och idag finns till exempel ingen renodlad hiphopundervis-
ning. Flera av kulturskolans elever har dock fortsatt inom 
ABF:s hiphopverksamhet. 

Föreningsdrivna verksamheter

Kulturföreningen Tåget

Kulturföreningen Tåget är en medlemsdriven förening som 
utgör en fritidsgårdsverksamhet med kulturinriktning där stu-
dieförbundstanken är central. Där fritidsgårdar idag utgår från 
ungas egen drivkraft har Tåget fortfarande en struktur där ett 
visst ledarskap erbjuds genom den personal som finns där, och 
där ledarskap också traderas genom det sociala sammanhang 
som verksamheten erbjuder samt genom ledarskapsutbild-
ningar. Tåget hade under 2019 omkring 300 medlemmar, 
men är också öppet att besöka för de som inte är medlemmar. 
Huvudmålgruppen är högstadie och gymnasieungdomar, men 
åldersspannet är stort, vilket ger en familjär känsla. Tåget har 
ett café och har generösa öppettider, oftast till klockan 22 
eller senare på kvällen för att erbjuda en alternativ mötesplats 
för unga. 

Kulturföreningen Tåget arbetar i samarbete med 
Studieförbundet Vuxenskolan och har cirklar för både unga 
och äldre inom både musik, hantverk och teater, efter med-
lemmarnas initiativ. På Tåget finns både en “Black Box” med 
plats för 150 personer i publiken och en replokal som huserar 
omkring 10 band. Frekvensen på musikverksamheten har 
varierat genom åren, men under 2019 hade föreningen flera 
välbesökta arrangemang, fredagsspelningar, med mellan 80-
150 besökare. Arrangemangen har i regel bestått av ett band 
från Tågets verksamhet och ett inrest band. Publiken är ofta 
vänner och bekanta till banden. Medlemmarna som repar i 
banden som repar på Tåget är oftast omkring 16 år gamla, 
men det finns även grupper med äldre. Intresset för att spela i 
band kommer i vågor på Tåget, och just under 2019 fanns ett 
ökat intresse. Replokalen är anpassad för band, och de som 
vill repa hiphop hänvisas oftast till Brygghusets studio istället. 
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Musik som stads/
platsutveckling
Hur står Borås i relation till Göteborg och övriga regionen? 

Borås beskrivs ofta vara i skuggan av musikstaden Göteborg. 
Närheten till regionens största stad återkommer ofta i diskus-
sionen som en hämsko för Borås musikliv. Förmodligen finns 
det också positiva effekten av denna närhet, exempelvis att 
stadens invånare har nära till storstadens utbud, men också 
att Borås artister har tillgång till fler scener att spela på. Alltså 
– närheten till Göteborg har fördelar och nackdelar beroende 
på vilken del av musiklivet man verkar i. 

Förutsättningarna för Borås att arbeta med stadsutveckling 
genom musik kan ur det perspektivet se smala ut, men kanske 
är det värt att ändå lyfta detta perspektiv en extra gång. Borås 
är en tillväxtregion som beräknas öka i folkmängd med och 
kring 1400 personer per år mellan 2018-202211.

Den större delen av de som flyttar in i kommunen är i arbetsför 
ålder, mellan 18-64 år. 

Kulturutbud, service och upplevelser har en betydelse för 
vad som uppfattas som en attraktiv plats att bosätta sig på. 
Att främja mångfald i kulturuttryck och att underlätta för de 
aktörer som bidrar till ett mångfacetterat kulturutbud är ur 
detta perspektiv en viktig förutsättning för att konkurrera som 
studentstad och tillväxtort.12

Trots närheten till Göteborg, som i egenskap av storstad har 
bättre förutsättningar att locka kulturarbetare och arrangörer, 
så har Borås en betydande samling framgångsrika aktörer – 
men även många som idag inte kan verka i sitt närområde så 
som de skulle önska. Det finns alltså potential för att både ska-
pa forum för, och främja insatser av, fler. Framför allt handlar 
det om band som saknar attraktiva scener att uppträda på (när 
de lokala är avverkade) och arrangörer som saknar funktionella 
scener att arrangera på. 

I Borås finns det resurser inom stadsutveckling som kan vara 
viktiga stöd till dem som vill utveckla och starta initiativ. Borås 
City som är en företagarförening stöttar initiativ som sker i 
stadskärnan och Borås TME stöttar marknadsföringen av eve-
nemang och aktiviteter i Borås och Sjuhärad. Dessutom finns 
föreningen Creative Cluster där flera företagare inom kreativa 
och kulturella näringar (KKN) ingår. Dessa aktörer är viktiga 
för att stötta de delar av kulturlivet som befinner sig i det ofta 
osäkra landskap som kultur på kommersiella villkor befinner 
sig i. Inte minst för att lyfta dessa aktörers förutsättningar till 
företagare inom andra fält och till politiken. 

11  Befolkningsprognos för åren 2018-2022 - 
Kommunprognos, Monika Lindqvist Borås Stad, 2018
12  Kultur, turism och Stadsattraktivitet - Kultur som att-
raktion och värdeskapare, Kultur i Väst, Publicerad 2015-09-16, 
uppdaterad 2019-05-29

Borås som del av något större 

Det finns också saker som pekar på att Borås musikscen 
i detta skikt, som i nuläget framförallt bärs upp av Klubb 
Undergrunden och eldsjälen Ulf Andersson, är en strategisk 
viktig scen för Västra Götaland, och därmed också av vikt även 
ur nationellt perspektiv. Utanför Göteborg finns i dagsläget 
inte särskilt många klubbscener med kontinuerlig verksamhet, 
och Klubb Undergrunden är en av dem. En förutsättning för 
att kunna turnélägga band i Sverige är ofta att kunna hitta 
flera spelställen i en relativ närhet till varandra. Att förlägga 
en spelning i Göteborg och sedan nästa i Umeå är i regel inte 
ekonomiskt gångbart. 

Ur detta perspektiv är inte bara Borås scener en fråga för den 
lokala publiken, utan även för bokare och band över hela 
Sverige. Det finns förutsättningar för Borås att stärka sin posi-
tion som musikstad om rätt insatser och planering genomförs. 

Sida 19

https://www.boras.se/download/18.6abcf492162dd31af5d64b31/1525083815649/Befolkningsprognos%202018%20text%20inkl%20delområdesprognos.pdf
https://www.boras.se/download/18.6abcf492162dd31af5d64b31/1525083815649/Befolkningsprognos%202018%20text%20inkl%20delområdesprognos.pdf
 https://www.kulturivast.se/kultur-turism-och-stadsattraktivitet-kultur-som-attraktion-och-vardeskapare 
 https://www.kulturivast.se/kultur-turism-och-stadsattraktivitet-kultur-som-attraktion-och-vardeskapare 


Sida 20 Sida 21

Musikutredning 2019

Omvärldsanalys – exempel på 
verksamheter och stöd
Inom ramen för Musikutredning 2019 har ett par andra stä-
der och dess verksamheter besökts eller intervjuats för att ge 
en referens till det underlag som samlats ihop i Borås. Olika 
verksamheter i Göteborg har ofta nämnts som goda exempel 
i de diskussioner som förts under årets Musikforum. Även 
Örebro har nämnts i dessa sammanhang, och är intressant 
som musikstad då den trots att den har liknande demografis-
ka förutsättningar som Borås, har intagit en helt annorlunda 
strategi när det kommer till stadens musikliv. 

Göteborg – musikhus och scener

Göteborg refereras till som en förebild när det kommer till 
verksamheter. Här finns bland annat Musikens Hus som är ett 
ovanligt exempel på ett musikhus som överlevt från 80-talet 
och fram till idag. Ett annat exempel som nämns som ett 
lyckat exempel är Oceanen – ett danshus som numera har både 
restaurang och musikscen. Gemensamt för dessa två kulturhus 
är att de är föreningsdrivna och har en ekonomisk- respekti-
ve en ideell förening som huvudman. Musikens Hus började 
som ett kommunalt musikhus, men för att rädda huset undan 
90-talet ekonomiska neddragningar formades en ekonomisk 
förening av de verksamheter som funnits i huset i princip sedan 
det öppnade, och som idag fortfarande finns kvar. Musikens 
Hus började tidigt med att samarbeta med olika arrangörer (es-
tradpoesi, banden som repade i huset, barnföreställningar, med 
mera) Det var en förutsättning för att skapa den omsättning på 
publik som krävdes för att överleva. Även det ungdomsdrivna 
caféet blev snart professionaliserat och inriktades tidigt på 
vegetarisk mat och fick med tiden ett serveringstillstånd som 
också var avgörande för att kunna växa som musikarrangör. 
Oceanen är något yngre – från 1995 – och har alltid drivits i 
ideell form genom att hyra ut lokaler till olika aktörer – bland 
annat dansskolan World Dance Company som givit huset en 
dansprofil. 

Gemensamt för dessa båda kulturhus är också att de drivs 
med stöd av Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen och 
Kulturrådet – och att de ständigt kämpar i motvind mot 
Göteborgs stigande lokalhyror. På senare år har dessa kultur-
hus alltmer stärkt sin musikprofil och profilerar sig nu som 
alternativa musikscener i Göteborg tillsammans med Pustervik 
och föreningen Truckstop Alaska (varav den senare gick i gra-
ven i slutet av 2019 efter konflikter med Göteborgs Stad).  

Kulturhusen består av flera olika verksamheter och kreativa 
aktörer som hyr in sig i byggnaden och tillsammans bildar 
kreativa mötesplatser. Hyresgästerna är föreningar (som ex-
empelvis World Dance Company), småföretag som studios 
och musiker. På Musikens Hus finns fortfarande ett flertal 
replokaler som hyrs ut till band, men även studion Helicopter 
Records och Musikcentrum Väst. 

En annan verksamhet som påminner i strukturen om dessa 
platser men som har funnit en annan väg är Folk – en res-
taurang i anslutning till Folkteatern. Folk i Göteborg är en 
nyare mötesplats som kombinerar bar och restaurang med 
kulturarrangemang inom flera genrer – men framförallt musik. 
Verksamheten Folk uppstår i samverkan mellan Folkteatern, 
som bedriver teaterverksamhet med uppdrag och finansie-
ring av Västra Götalandsregionen och restaurangen, som är 
en privat aktör. Samarbetet dem emellan hålls samman att de 
delar samma bokare, som håller ihop programmet i de olika 
lokalerna. På så vis varvas teater med livemusik, men även 
andra kulturformer och event.  På musiksidan arbetar Folk 
framförallt med internationella bokningar.

Gemensamt för dessa goda exempel på moderna scener i 
Göteborg är att de bärs upp av flera pelare. Dels en offentligt 
finansierad del som bas (samtliga tre verksamheter har stöd 
från stat, region och kommun), sedan krögare som är företa-
gare, och till sist (vilket gäller för Musikens Hus och Oceanen) 
en ideell del eller föreningar som är del av verksamheten och 
tillsammans bidrar till hyran. Denna konstruktion är värd att 
lägga på minnet när vi nu tittar vidare på en annan medelstor 
stad i Sverige. 

Örebro

Örebro är en stad i mellansverige i samma storleksordning som 
Borås (mätt i antal invånare). Örebro är en universitetsstad, 
och har fördelen att ha musikhögskolan vid sitt universitet, 
vilket förstås påverkar stadens musikprofil. Under de senaste 
åren har Örebro etablerat sig som musikstad i Sverige, och är 
inte minst känd för att vara hemvist för en av Skandinaviens 
största showcasefestivaler.13 Festivalen Live at Heart lockar 
band från hela världen för att visa upp sin musik för branschen. 

Örebro har också ett stort antal restaurangscener för livemusik, 
och dessutom ett relativt stort utbud av scener av olika publik-
kapacitet. Det har möjliggjort ett stor utbud av olika genrer, 
från mindre pubspelningar till klubbspelningar med medel-
stora band till arenabokningar på kongressen Conventum. I 
Örebro beskrivs också publiken ha ett stort intresse för det 
som är nytt. Här betalar publiken för att gå och se ett nytt 
okänt band. I kölvattnet av en ökad besöksnäring har också 
stadens restauranger och hotell fått se en ökad omsättning. 
Hur kommer det sig att Örebro haft denna utveckling, när 
resten av landet tycks se en motsatt utveckling? Exakt hur 
processen till denna strategi sett ut går inte att fördjupa sig i 
här, men det som är signifikant är hur olika delar av närings-
livet, regionen och staden har samverkat för att skapa tillväxt 
på musikområdet. 

13  En showcasefestival är en näringslivssatsning som går 
ut på att ge band/musiker, bokare, skivbolag och andra aktörer 
inom musikindustrin tillfälle att mötas. Festivalerna har inte säl-
lan ett publikt inslag, vilket gör att även musikintresserad publik 
kan delta i festivalen. 
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Live at Heart

Festivalen Live at Heart har haft en central betydelse för den-
na utveckling. Den startade 2010 på initiativ av två eldsjälar, 
Anders Damberg och Johannes Nilsson. De hade inspirerats 
av rockfestivalen South by Southwest i Austin, Texas och ville 
skapa samma sorts mötesplats de upplevt där för publik, artis-
ter och branschfolk i Örebro. Det som var nytt för Sverige var 
att festivalen genomfördes på befintliga krogar, restauranger 
och hotell i staden. Idag består Live at Heart av flera delar: 
music, film, creative och conference, som varje år fyller staden 
med både branschfolk, musiker och publik från hela världen. 

Vid ett besök i Örebro visar Live at Heart:s VD Åke Lundström 
runt och pekar ut de olika scenerna. Nästan samtliga restau-
ranger vi går förbi har varit med i festivalen och då (på egen 
bekostnad) byggt upp en scen i sin lokal. Andra platser är 
hotell och andra foajéytor. Scenerna ligger tätt – allra tydligast 
blir det i Örebros Gamla stan. Där finns tre restauranger med 
varsin scen som ligger så nära varandra att restauranggästerna 
i princip kan se vad som sker på scenen i restaurangen bredvid.  

Än mer fascinerande är att de flesta festivalscenerna numera 
är permanenta. Det är inte ovanligt att det en vardagskväll i 
Örebro finns upp till fem, sex konserter att välja på. 

I Örebro verkar det ha formats en kultur kring livemusiken, 
som också möjliggör att ta betalt för konserterna. Även om 
det även förekommer klubbverksamhet med ”yngre” genrer, 
så tycks dock den största publikgruppen som är formad kring 
Live at Heart bestå av en relativt köpstark grupp i åldersspan-
net 40-50 år. 

Scenit – studieförbundssamverkan i Örebro

Örebro är centrum för det relativt nybildade Region Örebro. 
Detta påverkar också organisationen kring stöd för musiklivet. 
Örebros motsvarighet till Borås En snabb slant – Ung Peng - är 
numera regionalt organiserat, istället för att respektive kom-
mun administrerar stöd till sina unga arrangörer. I Örebro 
har studieförbunden gått samman i en gemensam paraplyor-
ganisation, Scenit (Scen i T-län) och driver ett kulturhus i 
centrala Örebro.14 Kulturhuset Scenit har fokus på att stötta 
unga arrangörer och att hyra ut lokaler för arrangemang. Alla 
ungdomar som tilldelas en Ung Peng tilldelas en handledare 
från sin kommun, och bor ungdomen i Örebro Kommun är 
denne oftast från Scenit.  

Att studieförbunden organiserar sig i en gemensam organisa-
tion på detta sätt är relativt ovanligt, men här har förbunden 
bestämt sig för att samverka kring de gemensamma folkbil-
dande och arrangörstödjande uppdragen de har i regionen. 

14  Detta var tidigare två olika organisationer med de sepa-
rata uppdragen arrangörsstöd respektive att driva kulturhuset, 
men som numera är sammanslagna. 
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Styrelsen för Scenit består av en ordförande och ledamöter från 
de respektive studieförbunden; ABF, Bilda, Medborgarskolan, 
Studieförbundet Vuxenskolan, Studiefrämjandet, och Sensus, 
samt en adjungerad ledamot från Örebro Kommun, vilket är 
den nuvarande Ungdomskonsulenten. 

Scenit har fyra olika scenrum – från en caféscen med kapacitet 
för 60 personer till den stora A-salen med plats för 700 per-
soner i stående publik. De hyrs ut med olika priser beroende 
på om det är ett privat eller offentligt arrangemang. I huset 
finns även Fritidsgården Fritte, som är en fritidsgård för teck-
enspråkiga som drivs av kommunen och föreningen Scenit. 

Slutsatser

Besök i Göteborg och Örebro ger exempel på hur mötes-
platser och stöd till musiklivet kan organiseras på olika vis. 
Genomgående för de exempel på organisationer som besökts 
eller intervjuats i samband med denna utredning är att de 
utvecklats i samverkan mellan olika aktörer och med direkt 
eller indirekt offentligt stöd. 

Finansiering och stöd
Kulturföreningar och kulturarrangörer i Borås har i regel tre 
nivåer att söka bidrag från: kommunal, regional och statlig 
nivå. För bredare samarbeten inom Sverige eller internationellt 
finns även EU-medel att söka. 

Lokala stöd

På kommunal nivå finns kulturbidrag för ideella arrangemang, 
men också stödstrukturer för kulturella och kreativa näring-
ar (KKN). För ideella föreningar finns Årsbidrag som är ett 
bidrag som beviljas årligen till föreningar med varaktig och 
kontinuerlig verksamhet som bedöms vara viktig för Borås 
kulturliv. För mer sporadiska arrangemang finns Projekt-/ar-
rangemangsbidrag som kan sökas av föreningar och enskilda 
personer för enstaka ideella arrangemang eller kulturprojekt. 
En snabb slant är Borås stads bidrag för föreningar och unga 
där den sökande är mellan 13-26 år. 

För företagare inom fältet finns föreningen Creative Cluster 
som är initierad av Borås Stads näringslivsenhet. Föreningen 
verkar för att lyfta sina medlemmar genom utbildningstillfäl-
len och skapa nätverk.15 Creative Cluster har i dagsläget ingen 
fysisk mötesplats, men söker medel för att göra en förstudie 
kring det som går under arbetsnamnet Creative Space.16

Regionala stöd 

Inom Västra Götalandsregionen (VGR) finns flera konsulenter 
som arbetar med områden som berör poparrangörer. Dessa är 

15  Creativecluster.se  
16  Verksamhetsberättelse 2018-2019 – Näringslivsenheten 
(UÅ)

nu samlade i Enheten för kulturutveckling, och arbetar med 
att stötta bland annat musik- och festivalarrangörer. Inom 
VGR finns även ekonomiska stöd att söka för arrangörer, även 
om dessa i de flesta fall har som villkor att de ska innefatta fler 
än en (1) av regionens kommuner.

Det är tydligt att det numera finns ett tydligare fokus kring 
just popens förutsättningar. I Västra Götalandsregionens nya 
kulturplan nämns populärmusiken i ett eget stycke: 

Företrädare för det fria musiklivet har identifierat ett behov 
av insatser för musiker och arrangörer inom pop- och 
rockgenrer med flera. Under de kommande åren ska Väs-
tra Götalandsregionen fokusera på den musik som inte är 
kommersiellt självgående, genom exempelvis riktade stöd 
till mindre och medelstora arrangörer, framför allt utanför 
storstäderna. 
 
Relationen mellan arrangörsledet och den levande musiken 
är avgörande för en musikalisk mångfald på regionens 
scener. Lika viktiga som institutionernas jämställdhetspla-
ner är insatserna för att kompetensutveckla fria arrangörer, 
producenter och andra aktörer för att säkerställa likvärdiga 
och jämställda förutsättningar att spela och uppleva musik. 
De fria arrangörernas villkor behöver stärkas. Ungt arrang-
örskap och jämställdhet behöver vara ett fokusområde för 
att bidra till återväxten i hela regionen.

Detta stycke syftar bland annat på hur föreningen Svensk 
Live uppmärksammat “Klubbdöden” och livemusikens utsatta 

http://www.creativecluster.se/
https://www.boras.se/download/18.2d58374716d61f9a5cf15bf/1569333538898/Verksamhetsber%C3%A4ttelse%202018.pdf
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situation i Sverige i jämförelse med många andra Europeiska 
länder.

Sammanfattningsvis för musiken (alla genrer) skrivs att:

Prioriteringar inom musik är att 

• bidra till musiklivets professionalisering genom att 
förstärka regionala stödfunktioner och möta behov av 
projektledning, internationalisering och konstnärlig 
utveckling grundlägga goda förutsättningar för nya 
generationer av utövare genom att tydligare knyta sam-
man kretsloppet mellan basutbildning, vidareutbildning 
och talangutveckling. 
Kulturstrategi Västra Götaland – och regional kultur-
plan 2020–202317

Genom uppdraget KICK som Västra Götalandsregionen 
lämnade till Studiefrämjandet Väst utformades också en ny 
bidragsform på prov. Bidraget delades ut till arrangörer inom 
pop/rockgenrerna vid två tillfällen under 2019 (bidragspot-
ten tog slut innan det tredje planerade ansökningstillfället). 
Maxsumman att ansöka om var 25 000 kr, och bidraget fick 
gå till att arrangera eller utveckla sitt arrangörskap inom dessa 
genrer. Bidraget kunde sökas oavsett organisationsform.

17  Kulturstrategi Västra Götaland – och regional kulturplan 
2020–2023 ,Västra Götalandsregionen, koncernkontoret, avdel-
ning kultur, 2019

Förutom stöd vid Västra Götalandsregionen (VGR) finns även 
andra organisationer som har uppdrag att stödja aktörer och 
arrangörer i regionen: 

West Side Music är ett företag som med stöd från VGR stöttar 
independentbolag och artister i Göteborg och närområdet. 
Flera framgångsrika band från Borås ingår bland deras ar-
tister. West Side Music har bland annat i uppdrag att främja 
utlandsturnéer för dessa band, och driver också en årlig klubb-
festival i Göteborg som samlar internationell kompetens kring 
indiemusik. 

KulturUngdom är en förening med uppdrag från VGR att 
stötta unga kulturutövare och arrangörer i regionen. De an-
svarar bland annat för Västra Götalands del av den nationella 
musiktävlingen Imagine Sweden, och handlägger bidraget 
K-peng som kan sökas av unga mellan 13-30 år. 

Statliga stöd

Kulturrådet fördelar årligen stöd till kulturföreningar och ar-
rangörer i landet, och flera av dem finns i Borås. Sedan i juli 
2018 har Kulturrådet infört ett nytt ansökningsförfarande, 
som innebär att riksorganisationerna för musik (exempelvis 
Svensk Jazz och Svensk Live) inte längre tillåts dela ut bidrag 
till sina medlemsarrangörer/föreningar. Istället söker arrang-
örerna, vilket nu också omfattar enskilda näringsidkare med 
F-skatt, direkt från Kulturrådet: 

Bakgrund: Sedan juni 2018 gäller nya riktlinjer för de som 
söker verksamhetsbidrag eller projektbidrag till musikar-
rangörer. Nytt för i år är att bidraget även kan sökas av 
enskilda näringsidkare med F-skattsedel. Vi prioriterar även 
arrangörer med annan typ av medfinansiering än kommu-
nal och/eller regional, som intäkter från biljettförsäljning. 
Den vidareförmedling av arrangörsbidrag som ett antal 
riksorganisationer ägnat sig åt har också upphört i och med 
de nya riktlinjerna.  
Kulturradet.se, 13 februari 2019

Kulturrådet ser att musikarrangörerna och festivaler i landet 
omfattar en viktig infrastruktur, som sprider konserter till 
alla delar av landet. Gissningsvis mottogs denna förändring 
varmt av landets fria arrangörer, men andra var mindre nöj-
da. Kulturrådets förändring innebär en större transparens, 
men innebär också ett slag mot de arrangörer som inte har 
ansökningsvana/rutin och som riskerar att missgynnas i kon-
kurrensen.18 

EU-stöd

En ansökan om EU-medel är i regel en större process att  
genomföra, och förutsätter en dialog på kommunnivå för de 
aktörer som vill söka.  

18  Här kan man läsa om det från organisationen Svensk Jazz 
perspektiv: Ett dråpslag för jazzen och föreningar på mindre 
orter, Svensk Jazz 2019 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/c084d262-4712-4399-b71f-c6c152d99178/VGR_Kulturstrategi_2020_2023.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/c084d262-4712-4399-b71f-c6c152d99178/VGR_Kulturstrategi_2020_2023.pdf?a=false&guest=true
https://www.svenskjazz.se/sv/senaste-nytt/nyheter/196-nyheter-allm%C3%A4nt/1112-ett-dr%C3%A5pslag-f%C3%B6r-jazzen-och-f%C3%B6reningar-p%C3%A5-mindre-orter?fbclid=IwAR3verPoSNzfuRpNAykc57lgkT3X47vXqCtOgXi0RfTQDJEOwZiR2muUTWQ
https://www.svenskjazz.se/sv/senaste-nytt/nyheter/196-nyheter-allm%C3%A4nt/1112-ett-dr%C3%A5pslag-f%C3%B6r-jazzen-och-f%C3%B6reningar-p%C3%A5-mindre-orter?fbclid=IwAR3verPoSNzfuRpNAykc57lgkT3X47vXqCtOgXi0RfTQDJEOwZiR2muUTWQ
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EU-kommissionen har fört en dialog med musikaktörer 
i Europa sedan 2015 och därefter initierat ett pilotprojekt, 
Music Moves Europe, som syftar till att samla in information 
om musiksektorns förutsättningar i unionen. Kunskaperna ska 
sedan användas som underlag för att arbeta fram stödformer 
för musiksektorn inför nästa Kreativa Europa-program som 
gäller mellan 2021 och 2027. 

Inom pilotprojektet har det ingått ett flertal utlysningar om 
bidragsformer som inriktats mot olika områden av musik-
sektorn.19 

Slutsatser

En förutsättning för regionalt stöd är ofta att projektet eller ar-
rangemanget även stöds lokalt, på kommunal nivå. En nackdel 
under dessa förutsättningar är att mycket få musikarrangörer 
inom populärmusik söker de bidrag som Borås Stad erbjuder. 
Det behövs en grundligare undersökning för att kunna säga 
varför det ser ut på det viset, men för åtminstone de senaste tre 
åren gäller detta både för bidragsformerna En snabb slant (för 
unga mellan 13-26 år) och Projekt-/arrangemangsbidrag samt 
Årsbidrag.  En annan tydlig tendens när det kommer till unga 
sökande är att de i större omfattning söker turné/resestöd än 
arrangörsstöd, och därför inte kan beviljas stöd (då de kom-
munala stöden endast omfattar arrangemang som genomförs 
inom kommunen). Utifrån en analys av vilka ansökningar 
som kommer Kulturnämnden till del genom stödformerna 
En snabb slant och Projekt-/arrangemangsbidrag är andelen 
unga som ansöker för att arrangera liveframträdanden av (an-
dras) musik förhållandevis få. När så sker är det vanligtvis en 
ansökan från ett band som vill uppträda med sin egen musik. 
Mer vanligt är att bandet i fråga söker medel för att göra en 
inspelning eller för att bekosta resor för en turné eller fram-
trädande utanför Borås – vanligen utomlands. Exakt varför 
utvecklingen ser ut på detta sätt är inte möjligt att fastslå, 
men det är ändå signifikant att så få unga söker medel från 
Kulturnämnden för att arrangera musik i Borås. 

19  Music Moves Europe 

Stöd till unga och ideella arrangörer bör ses över. Varför är det 
så få musikarrangörer som söker de stöd som finns inom sta-
den? En del i detta kan vara att stadens arrangörer inte känner 
till dessa, eller inte har uppfattningen att det omfattar även 
deras arrangemang, men det kan förstås också handla om att 
antalet ideella arrangörer på detta område är färre. Som den 
regionala kulturplanen betonar är det också viktigt att stötta de 
få unga arrangörer som finns i Borås att våga satsa och utveckla 
sina idéer. I dagsläget finns det främst förutsättningar att göra 
det via Brygghuset, men här ser musikutredningen att det 
finns begränsningar när arrangörerna vill verka i andra miljöer. 

Förutsättningar för musiklivet i 
Borås 2019 
I samtal om Borås musikliv kommer frågan om Borås upp-
levda musikscen ofta upp. Det finns en upplevelse av ett be-
gränsat musikliv, inte minst med anledning av Föreningen 
Rockborgens utträde ur historien. Avsaknaden av en mötes-
plats för musiken är central. Samtidigt kan själva narrativet 
om att Borås för en tynande tillvaro som musikstad ses som 
ett hinder för att faktiskt arbeta med vad som finns. I genom-
lysningen, som till stor del genomförts genom intervjuer och 
samtal, tydliggörs också att det finns relativt mycket resurser 
i form av eldsjälar, experter, företagare och band i Borås. Det 
finns producenter, studios, flera mindre scener (och några stör-
re kommersiella) och arrangörer – om än färre nu än förut. 

Generella teman som tas upp i dialog med olika aktörer är dock 
publikens ovilja att betala för kulturupplevelsen (det är svårt 
att ta inträde, men lätt när det är gratis). Torsdagskvällarna på 
Stora Torget beskrivs som symptomatiskt för denna kultur i 
staden. Publiken i Borås har under betydande tid vant sig vid 
att få artister serverade helt gratis. Att göra någon vetenskaplig 
slutsats över hur konsumenterna resonerar utifrån detta är inte 
möjligt här, men kanske säger det ändå något om förtroendet 
mellan arrangör och konsument respektive arrangör och stad 
när denna upplevelse finns. Att publiken är ovillig att betala 
finns det exempel ifrån även andra städer. Möjligen finns även 
här en generationsskillnad (och en socioekonomisk) då Örebro 
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redovisar en helt annan verklighet. Där kan restauranger ta 
betalt både för inträde, mat och dryck utan att publiken sviker. 
Merparten av publiken är där mellan 40-50 år, och rimligen 
av det mer köpstarka slaget. Eventuellt har Boråspublikens 
konsumtionsmönster också formats annorlunda?

Generationsperspektiv på musiklivet

Även om det inte går att göra några säkra slutsatser utifrån 
materialet i den här rapporten så tycks det finnas en tendens 
av ett generationsskifte. Den stora publik- och utövargruppen 
som utövar och lyssnar på pop och rock i studieförbundens regi 
eller som besöker spelställen är primärt i en åldersgrupp mellan 
ungefär 25-50 år. De är dessa som framstår som den köpstarka 
gruppen i Borås utifrån detta material. För den yngre publiken 
tycks det största intresset ligga i det egna utövandet. I varje 
fall syns inte konsumtionen av musik på samma vis i Borås 
för denna grupp – förmodligen för att det inte finns så många 
arenor att konsumera på. 

Ungas engagemang ser annorlunda ut idag. Musiklivet med 
replokaler, små spelställen och festivaler uppstod till stor del 
ur en DIY-anda där sammanhangen skapades av och för unga. 
Idag har musiklivet ”vuxit upp”, och andelen unga arrangörer 
på livescenen tycks inte vara lika många, i alla fall inte i Borås.  
En annan iakttagelse från Brygghuset är att musiken idag 
ofta ingår i bredare samarbeten där även andra konstformer 
ingår. Det kan exempelvis handla om en konstutställning som 
kombineras med ett musikframträdande, eller att poesi, dans 
och rap kombineras under samma kväll. 

En aspekt som kan vara värd att titta närmare på är också att 
dagens generationer har en betydligt större möjlighet – och 
även intresse i – att spela in och publicera sitt material i olika 
medier än tidigare. YouTube, Spotify och andra medier gör 
det enkelt att få ut eget material utan hjälp av skivbolag eller 
andra mellanhänder, och en tendens kan vara att det fysiska 
scenrummet får en underordnad betydelse. Däremot ska den 
förutsättningen inte tolkas som att det finns mindre behov av 
att mötas, även i det fysiska rummet, även om mötesplatserna 
ser olika ut för olika generationer. 

Sida 25Sida 24

Musikutredning 2019



Sida 26 Sida 27

Musikutredning 2019

Vision
För att sammanfatta de visioner som framkommit under in-
tervjuer och musikforum i tre punkter, ser de ut såhär: 

• Att det ska finnas en musikscen i Borås. 

• Att fler grupper och gemenskaper kan presentera sin 
musik publikt och kunna bjuda in fler att ta del av 
den. (fler genrer, fler aktörer).

• Att unga musiker och arrangörer i Borås uppmuntras 
och att de kan få stöd i att avancera i sina karriärer – 
om de vill det. 

Diskussion
De generella linjerna i materialet för denna utredning är att 
även Borås saknar scener. Ur ett annat perspektiv har Borås 
många (fysiska) scener, men inte lika många eldsjälar som 
aktivt driver verksamhet på dessa. Begreppet scen kan för-
stås både som en fysisk scen anpassad för (rock)musik och 
som en mötesplats för musiklivet. En tydlig önskan från de 
Musikforum som genomförts är att Borås musikliv behöver 
kompletteras med en mötesplats där musiken får ta plats på 
sina egna villkor. Rockborgen omtalas ofta som den sista ut-
posten för denna struktur – en fri mötesplats där möten, inno-
vationer och samarbeten kan få uppstå. Visionen kring denna 
mötesplats är att den ska vara tillgänglig för flera grupper och 
genrer och finnas där för musiken och dess arrangörer. Det 
finns förstås flera olika vägar att gå för att utveckla en musik-
scen i Borås, och då behövs både fysiska förutsättningar i form 
av passande lokaler och förutsättningar för stadens eldsjälar att 
verka. Kärnan är att det krävs samarbete – möjligen mellan 
både näringsliv, kommun och ideella insatser – för att skapa 
en sådan plats. 

Varför en scen till i Borås? 

Med bakgrund av sammanställningen som visar att Borås 
faktiskt har en ganska ansenlig mängd fysiska scener att till-
gå kan det vara lätt att avfärda önskemålet om ytterligare en 
scen i Borås. Men det är viktigt att förstå nyanserna i en scens 
kvaliteter, och hur väl den samspelar med behov hos arrang-
örerna – som är de som är själva nyckelresursen i detta fall. 
Utan arrangör – ingen scen, i betydelsen mötesplats. Att flera 
arrangörer signalerar att det är för omständligt och kostsamt 
att arrangera i Borås är en fråga som bör adresseras på flera 
plan, i dialog med regionens utredning på samma område och 
de lokala arrangörerna.

En idealisk mötesplats

I enlighet med de exempel som tas upp i omvärldsbevakningen 

känns det inte troligt att i dagens läge skapa en mötesplats 
kring enbart musik. Lyckade exempel är de som blandar oli-
ka former av kultur och organisationsformer. Musikens hus, 
Folk, Scenit och Oceanen är platser som fungerar på grund av 
en lyckad mix av service (mat och dryck), flera olika aktörer 
och kulturformer. Även att ha återkommande arrangemang 
men inom olika genrer tycks framgångsrikt för att skapa en 
bred publik. 

I enlighet med allt snabbare förändringar, trender och intres-
sen finns det också skäl att förespråka vikten av en flexibel  
mötesplats/scen: stående, sittande, mindre och större sällskap 
för olika genrer och sammanhang. Vidare krävs bra teknik, 
och att scenen är anpassad för kulturen och inte tvärtom. 

För att skapa en musikscen i Borås behövs en dialog mellan 
Borås Stad och de intressenter som är villiga att samverka för 
att skapa en sådan plats. Oavsett om placeringen av den skulle 
vara Villa Solbacken eller en annan lokal behöver förstås möjlig 
finansiering, drift och ägandeskap arbetas fram i samverkan. 
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Förslag till utvecklingsområden 
och åtgärder utifrån 
Musikutredning 2019
Nedan följer ett antal förslag på åtgärder och fortsatta ut-
vecklingsområden utifrån vad som framkommit i musikut-
redningen. Sammanställningen bör i första hand ses som ett 
diskussionsunderlag, som kan användas i dialog med berörda 
aktörer för att rikta in arbetet framöver. 

1: Förslag på grundläggande strukturel-
la åtgärder 

Detta är förslag på åtgärder som berör befintliga strukturer, 
och som kan drivas från Kulturnämnden, men som också 
kräver samverkan med andra förvaltningar och aktörer: 

• Stötta med handledning/vägledning/guide för kul-
turbidrag genom att samla information om vilka 
stöd som finns och hur man går tillväga för att söka 
dessa lättillgängligt för olika aktörer. Detta ligger i 
linje med Fritids- och folkhälsonämndens slutsatser 
i den bidragsutredning som slutfördes under 2019. 
Detta innebär också att informationen på Boras.
se behöver samordnas mellan Kultur- och Fritids- 
och folkhälsonämnden, samt eventuellt också med 
Stadsledningskansliets utvecklingsbidrag. 

• Samverka med Förvaltningen för kulturutveckling, 
Västra Götalandsregionen, för att forma arrangörsnät-
verk, fortbildning för arrangörer samt andra utveck-
lingsinsatser. Enheten kan exempelvis erbjuda proces-
stöd i arbetet med att utforma en mötesplats/scen för 
musik samt anordnar armkroksresor för beslutsfattare 
som kan höja kompetensen kring frågor om musik- 
och stadsutveckling.  

• Samverka med andra kommunala aktörer för att öpp-
na upp för initiativ utifrån som kan stimulera närings-
liv, arrangörer och lokala band. Detta kan ske på olika 
nivåer i musiklivet, exempelvis genom att verka för 
att vara värdstad för Musikhjälpen, Live at Heart on 
Tour eller att delta i regionala satsningar som Imagine 
Sweden, med mera. 

• Stötta med teknik – tillgängliggöra tekniken för Café 
Parkaden igen för de arrangörer som vill låna. (Detta 
skulle innebära att visst stöd från Stadsteaterns teknis-
ka personal behövs). 

• Överväga att införa turnéstöd för unga musiker ge-
nom En snabb slant eller i annan stipendieform, till 
exempel i samverkan med studieförbunden. 

• Inrätta ett stipendium/pris för årets artist (inom  
populärmusik) för att uppmärksamma Borås musikliv 
och lyfta lokala talanger. 

• Undersöka möjligheterna för förlustbidrag för arrang-
örer som arrangerar populärmusik som bedöms viktig 
för den lokala scenen, även professionella.  

• Utveckla musikverksamhet på Hässleholmen och 
Norrby kring studio och musikverksamhet för unga 
i samverkan med Fritids- och folkhälsoförvaltningen 
och studieförbunden. 

2: Lyft frågan om stadens musikliv till 
en övergripande politisk nivå

Populärmusiken berör oerhört många människor och är starkt 
kopplad till identitet och sociala sammanhang. Tillgången till 
mötesplatser och kultur inom musikområdet, får en betydelse 
för hur invånare och besökare upplever en stad. 

För att stärka musiklivet i ett större perspektiv behöver frå-
gan lyftas i sammanhang även utanför Kulturnämndens 
ansvar, och mer övergripande strategier behöver formas. 
Populärmusiklivet skär igenom ideell, kommersiell, privat 
och offentlig verksamhet. Det innebär att en aktör kan resa 
igenom flera av dessa sfärer under sin karriär, och under peri-
oder röra sig emellan dem. Därför är det viktigt att det skapas 
en förståelse för musiklivets – arrangörers, fria kulturutövares 
och publikens – förutsättningar även ur andra perspektiv än 
de kulturpolitiska. Även näringslivet, politiken för exempel-
vis stadsutveckling, arbetsliv och folkhälsa behöver förstå hur 
deras beslut påverkar detta fält, och tvärtom hur detta fält på-
verkar andra. För Borås kontext är slutsatsen att en högre grad 
av samverkan mellan olika förvaltningar, näringsliv, staden 
och ideell sektor i olika konstellationer skulle vara främjande 
för musiklivet. 
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3: Stärk samverkan kring ungas kultur 
och musikliv – undersök möjligheterna 
för samverkan på Bryggaregatan

Parallellt med Kulturnämndens Musikutredning har Fritids- 
och folkhälsoförvaltningen påbörjat en process att undersö-
ka möjligheterna för att samla kulturaktiviteter för unga på 
Bryggaregatan och utnyttja de tomma lokalerna i fastigheten. 
Detta initiativ ligger i linje med vad Musikutredningen re-
kommenderar, men de båda förvaltningarnas processer är i 
dagsläget parallella. En dialog mellan förvaltningarna föreslås, 
för att kunna avgöra om samverkan skulle främja utvecklingen 
dels för musiklivet, men också för ungas kulturliv generellt. 

Brygghuset har en viktig funktion både som mötesplats och 
scen för både unga utövare, arrangörer och publiken. Dock 
bedömer Musikutredningen att lokalerna och dess resurser 
är begränsade i jämförelse med andra liknande verksamheter 
runt om i landet. Ytterligare en fråga i samband med denna 
process är därför om ett mer professionellt scenrum kan ut-
vecklas i samma lokaler, och om detta i sådant fall också kan 
tillgängliggöras för en större målgrupp (se punkt 4 nedan). 
Det som försvårar verksamheten att utvecklas mot en bredare 
målgrupp är dels att den i dagsläget är bunden vid ett specifikt 
åldersspektra, men också att önskemålen kring alkoholserve-
ring i anslutning till konserter strider mot Fritids- och folk-
hälsoförvaltningens uppdrag.20 Oavsett så bedöms det finnas 

20  I regel emotsägs inte alkoholservering i kommunala lo-
kaler för en vuxen publik. Flera restauratörer som hyr lokaler 
av Borås Stad har alkoholtillstånd, och i regel går det även att 
arrangera för en ung publik i dessa lokaler om alkoholen förvaras 
inlåst under dessa tillfällen. En annan lösning är att arrangören 
kan samarbeta med en restauratör med serveringstillstånd och 
på så vis ordna servering för enskilda tillfällen i en extern lokal 
tillsammans med denne. 

Det enklaste ur tillståndssynpunkt är om lokalägaren (kommu-
nen i detta exempel) också har ett permanent serveringstillstånd 
till lokalen, men det är alltså fullt möjligt att lösa både tillfälliga 
serveringstillstånd, slutet sällskap (till exempel till en förening 
som anordnar ett slutet arrangemang) och serveringstillstånd 
genom en restauratör för att vid enstaka tillfällen möjliggöra 
alkoholservering till en vuxen publik i en lokal med bred an-
vändning. 

fördelar med att samverka kring resurser och lokaler för ungas 
kulturliv – och därmed också musikutövande. 

4: Undersöka möjligheterna att samver-
ka kring en musikscen – om intresse 
finns från stadens aktörer

En tydlig önskan från de Musikforum som hållits under 2019 
är att det ska finnas en scen för musiken i Borås. Begreppet 
scen kan i detta fall förstås både som en fysisk scen, men också 
en mötesplats som har en kontinuitet och där det finns möjlig-
het att skapa kontakter, synergier och samarbeten. 

Den rent fysiska scenen ska vara utrustad på ett sådant sätt att 
teknisk utrustning inte behöver införskaffas/hyras på annat 
håll och byggas upp vid varje arrangemang, utan det ska fin-
nas ett befintligt ljudsystem att tillgå. Det är också ett tydligt 
önskemål att kunna ha en servering med alkoholtillstånd i 
anslutning till en sådan scen, när arrangemanget riktas till 
en vuxen publik. 

För detta önskemål finns flera scenarier. 

Att Kulturnämnden utlyser fastigheten Solbacken (fd 
Rockborgen) för musikverksamhet till en förening, studie-
förbund eller annan aktör som kan driva verksamhet i avtal 
med kommunen. 

• Fördelar med detta förslag är att Solbacken är en väl-
känd och stark plats för Boråsarna och musiklivet, och 
det kan vara en fördel när platsen återintroduceras. 
Lokalen har en charm och planlösning på nedervå-
ningen som har varit uppskattad: ett scenrum, och 
sedan angränsande rum för servering, toaletter och 
entré. En annan fördel är att många olika verksamhe-
ter har intresse i fastigheten, vilket kan utgöra ett gott 
underlag för den som hyr och utvecklar verksamhet 
här att skapa samarbeten och engagemang.  
 
Nackdelen är att Borås redan har en hel del mindre 
scener – om än ingen klassisk klubbscen som fören-
ingen Rockborgen hade. Exakt vilken publikmängd 
som är godtagbar i fastigheten efter ombyggnation 
behöver utredas av Räddningstjänsten, men en upp-

Emma
Anteckning
Ann
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skattning är att scenen kommer att bli i samma stor-
leksordning som t.ex Hemgården eller Brygghuset.  
Fastigheten Solbacken är efter år av eftersatt underhåll 
mycket sliten, och det tillkommer en större investe-
ring för att anpassa den till verksamhet med standard 
för 2000-talet, vilket idag innebär tillgänglighetsan-
passning med ombyggnationer av toaletter och utrym-
ningsvägar för brandskydd. Övervåningen är heller 
inte tillgänglig, utan kan kräva installation av hiss.  
 
På grund av ljudläckage är det är svårt att samtidigt 
driva flera olika verksamheter i huset – t.ex. föreläs-
ningsverksamhet, replokaler, scenframträdanden. 
Huset blir på så vis en logistisk och verksamhetsmäs-
sig utmaning, ifall de som driver verksamheten vill ha 
ett kontinuerligt flöde i lokalerna (något som utifrån 
denna rapports slutsatser är starkt rekommenderat). 
 
Ljudläckage från byggnaden har även rapporterats 
från närliggande boningshus, vilket gör att tidigare 
verksamhet har fått restriktioner när det gäller vilka 
tider musikverksamhet kunnat pågå, och att fönster 
inte fått öppnas under verksamhet med mera. Det 
behövs ytterligare en kostnadsberäkning för att se hur 
pass stor investering som krävs för att göra fastigheten 
lämplig för musikverksamhet.  
 
Lokalförsörjningsförvaltningen lyfter också bygg-
nadens mindre lämpliga placering längst med tra-
fikleden Cityringen. Det går endast att köra upp till 
byggnaden från ett håll och uppfarten är brant. Detta 
har tidigare inneburit problem med att nå byggnaden 
vintertid, även med personbil. Uppfarten är också i 
dåligt skick, och behöver restaureras, vilket förstås 
medför ytterligare kostnader.  
 
För att kunna bedöma om denna byggnad är lämplig 
för verksamhet behövs en dialog med de intressenter 
som visat intresse i lokalerna, och en utvärdering av 
vilka hyreskostnader dessa kan bära, och om dessa 
tillsammans med Kulturnämnden har möjlighet att 
bekosta de relativt stora summor som krävs för att 
anpassa lokalerna till 20-talet.  
 

En uppskattning på årshyra efter det som 
Lokalförsörjningsförvaltningen i Borås menar är 
grundläggande renovering är omkring 800 tkr per år. 
Denna summa ökar vid ytterligare investeringar, till-
exempel verksamhetsanpassning av lokalerna.21 

• En mer ideal utveckling vore att en mer lämplig lokal 
som har större möjligheter för samlokalisering och 
utveckling av verksamhet hittas. Exempelvis kan det 
i samverkan med Lokalförsörjningsförvaltningen 
och Stadsbyggnadskontoret undersökas om det finns 
områden där lämpliga tillfälliga lokaler kan finnas till 
en lägre kostnad. Detta kan ge utrymme för aktörer 
på området att utveckla kulturen och scenen “ifred” 
(jmfr Saltet på Ringön22 och klubben Truckstop 
Alaska, med flera). Detta är förmodligen det alternativ 
som ger bäst utveckling i kulturperspektiv, men inne-
bär också sedvanlig problematik den dag områdets 
attraktivitet och/eller hyror ökar.  
 
Detta alternativ kräver dock någon form av motpart i 
form av privat aktör, förening eller organisation som 
vill driva en sådan utveckling. Oavsett vilket alterna-
tiv som beslutas om bör alternativet att upplåta fast-
igheter i utvecklingsområden lyftas högre på dagord-
ningen för att kunna fånga upp framtida initiativ.  

• Undersöka möjligheterna att utveckla ett musikhus 
genom samverkan mellan Kulturnämnden, Fritids- 
och folkhälsonämnden samt intresserade föreningar 

21  Observera att ärendet om fastigheten Villa Solbacken 
hanteras i ett separat ärende av Kulturnämnden. 
22  Saltet på Ringön är ett slags stadsutvecklingsprojekt i 
industriområdet Ringön i Göteborg. Platsen får utvecklas dyna-
miskt utifrån de initiativ som uppstår bland de aktörer som finns 
där, bland annat hos de 800 företag som verkar där, kulturak-
törer och ideella initiativ. Saltet stöds av Göteborgs Stad och 
Businessregion Göteborg och också en av de projekt som ingår i 
Göteborgs jubileumssatsning inför 2021, när Göteborg liksom 
Borås fyller 400 år. Drivande är bland andra Johan RedTop 
Larsson som länge varit en stark aktör som klubbarrangör inom 
musikområdet i Göteborg.  www.saltet.org. 

http://www.saltet.org
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och/eller aktörer, Creative Cluster samt studieförbun-
den. Förutsättningarna bör innehålla en scen med 
kapacitet omkring 200 besökare (med möjligheter till 
tillfälliga eller permanenta serveringstillstånd),  
ljudisolerade våningar för att möjliggöra olika  
parallella verksamheter samt en organisatorisk  
struktur för att kunna hyra ut dessa till olika aktörer.  
Nackdelarna med att inrätta olika typer av verksam-
heter på kommunalt initiativ är också att effekterna 
uteblir på grund av bristande legitimitet och anknyt-
ning till det lokala musiklivet. Det är av högsta vikt 
att platsen som skapas blir tillgänglig och angelägen 
för dem som är själva drivkraften i stadens musikliv. 
Dessa kan främjas exempelvis genom rimliga hyror 
för lokalerna, men de är som oftast också drivna av 
att känna autonomi och att kunna ta snabba initiativ 
utan hinder. Att känna till och möjliggöra aktörernas 
drivkrafter och målsättningar är förmodligen avgö-
rande för att skapa en mötesplats där Borås kreativa 
krafter vill investera sin tid.  

• Fokusera på att understödja befintliga verksamheter, 
genom arrangörsstöd. Detta alternativ är en mer rörlig 
insats. Dock kvarstår musiklivets önskan om en mer 
funktionell lokal/scen – men med stöd från Borås 
Stad kan detta självfallet också utvecklas på initiativ 
från andra aktörer, till exempel från näringslivet, folk-
bildningen eller fria aktörer.  

Sammanfattningsvis finns flera större och mindre åtgärder som 
Kulturnämnden kan initiera för att stödja och utveckla Borås 
musikliv. En viktig förutsättning för att lyckas är framförallt 
god samverkan lokalt, men även regionalt. Kulturnämnden 
kan inta en mer eller mindre aktiv roll i att driva musikutveck-
lingsfrågan, men oavsett strategi kommer musiklivet behöva 
offentligt stöd för att fortsätta finnas och utvecklas i Borås. 

När det gäller scener och mötesplatser vore en idealisk situation 
att initiativen till utveckling startar inom det fria musiklivet, 
och fritt tillåts utvecklas med stöd från Borås Stad. Exempelvis 
genom att som tidigare så som Rockborgen drivas genom en 
förening. I nuläget finns inte denna konstellation att utgå ifrån 
i Borås, utan en stor fråga framöver kommer att bli i vilken 
organisations- eller samarbetsform en eventuell scen eller andra 
insatser för musiklivet kan drivas utifrån. 

Med bakgrund av detta bör eventuella insatser framförallt 
förankras i det lager av musiklivet som insatsen berör, och i 
möjligaste mån göras i samverkan med de aktörer som driver 
verksamhet där. Nästa steg inför framtiden är därför att bryta 
ner vilka delmål som är prioriterade inom musiklivet och för 
kulturpolitiken − och därefter utarbeta samverkansformer i 
dialog med de aktörer som är berörs av dessa frågor. 



Sida 30 Sida 31

Musikutredning 2019

Tack! 
Tack till alla er som bidragit med 
era kunskaper, åsikter och erfaren-
heter till denna musikutredning!
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Musikstudios i Borås – sammanställning

Nedan är en sammanställning av studios i Borås som mu-
sikutredningen varit i kontakt med eller funnit uppgifter om 
genom materialet. Förmodligen finns det betydligt fler i privat 
regi som inte hittats i denna kartläggning. 

Privata Kontakt

Bmaster (Hos Medborgarskolan)

Light On Hill Studio (Pingstkyrkan)

Ljudverkstan ljudverkstan.se (Hos Studieförbundet Vuxenskolan)

NPT Music Studios nptmusic.se

Tower Music towermusic.se

Melodine Music melodinamusic.se

Get Music Productions getmusic.se

Studio PGA

Musiklagret musiklagret.se

Föreningar

Kulturföreningen Tåget taget.se

Offentligt finansierade

Brygghuset brygghuset.boras.se Öppen Ungdomsverksamhet

Hässlehuset boras.se/kulturskolan Kulturskolan

Norrbyhuset Öppen ungdomsverksamhet

Kulturskolan, Simonsland boras.se/kulturskolan 

Studioförbund

ABF Blackline abf.se ABF Sjuhärad
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Bilaga 1, Scener i Borås 2019

Kapacitet Teknik ingår Tillgänglighets-anpassad Kan lånas/hyras ut Ansvarig

Kommunala/regionala scener

Navet Science Center, Kuben 400 sittande/ca 600 stående Ej för musik Ja Ja Naver Science Center
Kongresshuset 800 sittande Ja Ja Ja Kongresshuset
Brygghuset 100 Ja Ja Ja Brygghuset
Stadsteatern Stora Scen 497/sittande Ja Ja Ja Hanna Waldén
Stadsteatern Lilla Scen ca 90-100/sittande Ja Ja Ja Hanna Waldén
Vävarsalen Kan bokas Ja Ja Publika Möten, Kulturförvaltningen 
Kulturskolan 80-100 Ja Ja Ja Frida Uneback Malm
The Kårner 250 + 150 (2 rum) eventuellt genom  samarbeten Roos Mulder, Studentkåren i Borås
Åhaga upp till 3000 Ja Ja Ja Albert Andreasson, Åhaga 

Stadsdelsscener

Norrbyhuset 50 Ja Ja Emma Ragnarsson, Norrbyhuset
Hässlehuset 60 Nej Ja Ja Thomas Florentin, Kulturskolan
Sjöbo biograf plan: 250 pers Inte än Kraftsamling Sjöbo/Hemgården

Ideella verksamheter

Hemgården 150 pers Nej Delvis Ja Jan Nordlander
Hässleholmens Folkhögskola Hässleholmens Folkhögskola
Kulturföreningen Tåget 150 Ja Jonas Zughaft
Dalsjöfors Folkets park 350 (inne) Ja Dalsjöfors Folkets Park 

Kommersiella scener

Sagateatern 350 Kan bokas Ja Ja Christian Ekström
Utbult-Borneby Annika Utbult och Peter Borneby
The Company Ingrid Gustavsson
Pumphuset 200 Ja Ingrid Gustavsson
Bryggeriet Restaurang/pubscen
Orangeriet 033-10 88 01 Restaurang/pubscen
Sinnenas hus ca 200 033 - 47 55 00 Scen för Club Jazz in Time
Pitchers Restaurang/pubscen
Pulsen konferens 400 Ja Pulsen Konferens AB Konferenslokal, ej aktiv som scen
Parkhallen 500 ja ja ja Parkhallen i Borås AB/föreningen Par Bricole Främst dans
Grand, Ivy Nattklubbsscen (sommar) Snowman Agency
XoY Nattklubbsscen Klas Tryborn 

Sommar/utomhusscener

Parkteatern 850 sittande + 350 stående Tillfälligt stängt pga ombyggnation Göran Lohne
Sommartorsdagarna >10 000 Nej Ja, under sommarmånaderna Borås City
Stadsparksscenen Nej Ja Tekniska förvaltningen 
Scenvagn Nej Ja Fritids- och Folkhälsoförvaltningen

För fler scener se: www.scenrum.nu

Kyrkor är ej inventerade 

Inaktiva scener

Trägårn
Rockborgen
Puls/Swing



Sida 34 Sida 35

Musikutredning 2019

Kapacitet Teknik ingår Tillgänglighets-anpassad Kan lånas/hyras ut Ansvarig

Kommunala/regionala scener

Navet Science Center, Kuben 400 sittande/ca 600 stående Ej för musik Ja Ja Naver Science Center
Kongresshuset 800 sittande Ja Ja Ja Kongresshuset
Brygghuset 100 Ja Ja Ja Brygghuset
Stadsteatern Stora Scen 497/sittande Ja Ja Ja Hanna Waldén
Stadsteatern Lilla Scen ca 90-100/sittande Ja Ja Ja Hanna Waldén
Vävarsalen Kan bokas Ja Ja Publika Möten, Kulturförvaltningen 
Kulturskolan 80-100 Ja Ja Ja Frida Uneback Malm
The Kårner 250 + 150 (2 rum) eventuellt genom  samarbeten Roos Mulder, Studentkåren i Borås
Åhaga upp till 3000 Ja Ja Ja Albert Andreasson, Åhaga 

Stadsdelsscener

Norrbyhuset 50 Ja Ja Emma Ragnarsson, Norrbyhuset
Hässlehuset 60 Nej Ja Ja Thomas Florentin, Kulturskolan
Sjöbo biograf plan: 250 pers Inte än Kraftsamling Sjöbo/Hemgården

Ideella verksamheter

Hemgården 150 pers Nej Delvis Ja Jan Nordlander
Hässleholmens Folkhögskola Hässleholmens Folkhögskola
Kulturföreningen Tåget 150 Ja Jonas Zughaft
Dalsjöfors Folkets park 350 (inne) Ja Dalsjöfors Folkets Park 

Kommersiella scener

Sagateatern 350 Kan bokas Ja Ja Christian Ekström
Utbult-Borneby Annika Utbult och Peter Borneby
The Company Ingrid Gustavsson
Pumphuset 200 Ja Ingrid Gustavsson
Bryggeriet Restaurang/pubscen
Orangeriet 033-10 88 01 Restaurang/pubscen
Sinnenas hus ca 200 033 - 47 55 00 Scen för Club Jazz in Time
Pitchers Restaurang/pubscen
Pulsen konferens 400 Ja Pulsen Konferens AB Konferenslokal, ej aktiv som scen
Parkhallen 500 ja ja ja Parkhallen i Borås AB/föreningen Par Bricole Främst dans
Grand, Ivy Nattklubbsscen (sommar) Snowman Agency
XoY Nattklubbsscen Klas Tryborn 

Sommar/utomhusscener

Parkteatern 850 sittande + 350 stående Tillfälligt stängt pga ombyggnation Göran Lohne
Sommartorsdagarna >10 000 Nej Ja, under sommarmånaderna Borås City
Stadsparksscenen Nej Ja Tekniska förvaltningen 
Scenvagn Nej Ja Fritids- och Folkhälsoförvaltningen

För fler scener se: www.scenrum.nu

Kyrkor är ej inventerade 

Inaktiva scener

Trägårn
Rockborgen
Puls/Swing



Sida 36 Sida 37

Musikutredning 2019

Bilaga 2, Resurser på Öppen Ungdomsverksamhet 2019

Sjöbo Norrbyhuset Sandared Hulta Kristineberg Hässlehuset Brämhult Viskafors Dalsjöfors Fristad

Scen

Vi har en fullt fungerande scen med ljud och 
ljus, samt kunnig personal inom området

Vi har en scen, men behöver stöttning i att 
få igång tekniken.
Behovet av en scen finns, men vi saknar 
resurserna.

Vi saknar behovet av en scen.

Replokaler

Vi har traditionella replokaler med sångan-
läggning och backline med bas- och gitarrför-
stärkare, trumset samt instrument.

Vi har lokaler med sånganläggning, utan 
backline där man kan öva sång & rap.
Vi har lokaler med utrustning, men behöver
 stöttning i att få igång tekniken.

Behovet av replokaler finns, men vi saknar 
resurserna.
Vi saknar behovet av replokaler.

Studios

Vi har en permanent studiolokal samt  
möjligheter för inspelning via dator.

Vi har musikinstrument för inspelning, men 
saknar inspelningsmöjligheter.

Vi har portabel utrustning med dator,  
mikrofon och ljudkort, som vi kan plocka 
fram och sätta upp vid behov.
Vi har studio och utrustning, men behöver
stöttning i att få igång tekniken.

Behovet av en studio finns, men vi saknar
resurserna.
Vi saknar behovet av en studio.

Fungerande verksamhet
Behoven finns. Vissa hinder finns för att skapa verksamhet och aktivitet
Saknar behov av scen, studios och replokaler.



Sida 36 Sida 37

Musikutredning 2019

Sjöbo Norrbyhuset Sandared Hulta Kristineberg Hässlehuset Brämhult Viskafors Dalsjöfors Fristad

Scen

Vi har en fullt fungerande scen med ljud och 
ljus, samt kunnig personal inom området

Vi har en scen, men behöver stöttning i att 
få igång tekniken.
Behovet av en scen finns, men vi saknar 
resurserna.

Vi saknar behovet av en scen.

Replokaler

Vi har traditionella replokaler med sångan-
läggning och backline med bas- och gitarrför-
stärkare, trumset samt instrument.

Vi har lokaler med sånganläggning, utan 
backline där man kan öva sång & rap.
Vi har lokaler med utrustning, men behöver
 stöttning i att få igång tekniken.

Behovet av replokaler finns, men vi saknar 
resurserna.
Vi saknar behovet av replokaler.

Studios

Vi har en permanent studiolokal samt  
möjligheter för inspelning via dator.

Vi har musikinstrument för inspelning, men 
saknar inspelningsmöjligheter.

Vi har portabel utrustning med dator,  
mikrofon och ljudkort, som vi kan plocka 
fram och sätta upp vid behov.
Vi har studio och utrustning, men behöver
stöttning i att få igång tekniken.

Behovet av en studio finns, men vi saknar
resurserna.
Vi saknar behovet av en studio.

Fungerande verksamhet
Behoven finns. Vissa hinder finns för att skapa verksamhet och aktivitet
Saknar behov av scen, studios och replokaler.
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UPPDRAG 

 

Kalkylhjälp har fått i uppdrag att göra en kostnadsbedömning på ombyggnation av 

Rockborgen/Solbacken. Utifrån tidigare erfarenheter. 

Byggnaden ska byggas om till annan verksamhet så som kontor eller kulturverksamhet som 

exempel. 

    

INGÅNGSVÄRDEN 

 

Underlaget kalkylhjälp har jobbat med är en planritningar samt bilder på befintlig byggnad 

som beskriver hur byggnaderna ser ut i nuläget. Planen är på ca 870kvm BTA 

  

ANALYS 

 

Som grundtanke för kalkylen har vi tänkt följande. 

Grundtanken är att försöka behålla lokalerna i sitt gamla utseende i största möjliga grad där 

man kommer renovera och måla fasad byta fönster och dörrar. Invändigt renoveras allt i den 

gamla stilen dessutom installeras ett nytt kök, samt kommer vs, vent samt el uppgraderas. 

Befintligt ventilationsaggregat beräknas vara i så gott skick att det går att använda och bara 

bygga om rördragning samt lite justering. Dränering samt dagvatten utvändigt. Samtliga tak 

läggs om till nya. 

   

Bygg    8 831 500kr  

Installationer     2 827 000kr  

Omkostnader    1 748 700kr 

Totalt   13 407 200kr 

 

Dessa kostnader behöver kompletteras med Byggherrekostnader samt ev. specifik inredning 

för verksamheter. 

  

  

SAMMANFATTNING 

 

För ombyggnation av en byggnad med denna stilen så ligger den på 15 410kr/kvm. 

Ombyggnaden innebär en vacker byggnad med så mycket kvarvarande gammal stil som 

möjligt både utvändigt som invändigt. 
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SVs vision är en värld som präglas av hållbar 
utveckling. Genom att öka alla människors 
inflytande och delaktighet, stärker vi demokratin.  
 
Vår vision förverkligar vi genom att erbjuda 
kreativa mötesplatser som ger människor 
möjligheter till kunskap, reflektion, bildning och 
samhällsengagemang. Dels för den enskilda 
människan och dels för grupper av människor 
med gemensamma behov och värderingar. 

 

 
 
 

Borås 2017-06-27 
Studieförbundet Vuxenskolan Sjuhärad 

 
 
 
 
 
 
Till 
Borås Stad 
Kulturkontoret 
501 80 Borås 
 
 
 

Underlag till Ideellt Offentligt Partnerskap (IOP) avseende musikverksamhet i 
fastigheten Solbacken, Arlagatan, Borås mellan Borås Stad och SV Sjuhärad. 
 
 

Bakgrund  
Studieförbundet Vuxenskolan (SV) har sedan drygt 50 år verkat i folkbildningens tjänst med 
verksamheter för människors växande, genom studiecirkelns pedagogik som modell och med fokus 
på den enskilda människans utveckling. Verksamhet med fria kulturgrupper, allmänmarknad och 
lokal föreningsverksamhet är viktiga pusselbitar för att vara en bred folkbildningsorganisation. 

Borås stad har tecknat en generell överenskommelse om att nyttja samarbete med den idéburna 
sektorn (d v s organisationer som är medlemsägda och icke vinstdrivande) i större omfattning och 
att strukturera upp det samarbete som redan finns. I flera decennier har banden som repar på 
Solbacken varit knutna till Vuxenskolan och idag har vi sju band som repar kontinuerligt. När nu 
föreningen Rockborgen lämnar huset ser vi att vi skulle kunna ta fullt ansvar för att utveckla 
verksamheten i huset på ett positivt sätt och möjliggöra för våra band att repa vidare. Som ett sätt 
att strukturera upp detta samarbete med Borås stad föreslår vi här ett IOP utifrån nedanstående 
underlag. 
 

Parter  
Borås stad  
Genom Kulturnämnden  
501 80 Borås  
Organisationsnummer 212000-1561  
 
Studieförbundet Vuxenskolan Sjuhärad  
Druveforsvägen 8  
504 33 Borås  
Organisationsnummer 864500-8478  
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Syftet med partnerskapet och verksamheten  
Syftet med Idéburet Offentligt Partnerskap, IOP, är att skapa en långsiktig social hållbarhet i Borås 
genom att tillvarata de ideellt verkande krafter som finns i Borås som ett komplement till Borås 
stads egna verksamheter. Genom avtalet stärks samverkan mellan det offentliga och den idéburna 
sektorn. Ett IOP ska inte göra så att den idéburna organisationen, i detta fall SV Sjuhärad, ska bli 
en del av kommunen utan fortsätta vara fri och oberoende men med en tydlig insyn från det 
offentliga.  
 
Studieförbundet Vuxenskolan Sjuhärad tecknade tidigare i år ett IOP-avtal med 
Arbetslivsnämnden gällande verksamheten Substral som genom sin verksamhet skapat ett stort 
förtroende genom goda resultat, långsiktighet i verksamheten och en positiv syn på den enskilda 
människan och dennes möjligheter att med rätt stöd växa. Borås stad har sedan tidigare stöttat 
Substral och under hela den tiden haft insyn i verksamheten. 
 
Musikverksamheten inom SV 
SV har ett centralt upparbetat koncept som heter The Tube (www.thetube.se), vilket är ett 
samlingsnamn för Vuxenskolans musikverksamhet. I detta koncept ryms all verksamhet som är 
relaterad till ett band eller en dansgrupp. Genom musiken har vi goda erfarenheter av att föra 
samman människor, samt ge utsatta och exkluderade personer en viktig möjlighet att bli del av ett 
sammanhang. 
 
The Tubes vision: 

• Att Vuxenskolans musik- och dansverksamhet utgörs av alla grupper i samhället som är 
intresserade av musik. 

• Att ingen upplever att det spelar någon roll vilken bakgrund eller kön man har när man 
väljer att delta i vår verksamhet. 

• Att könsfördelningen i SVs musik- och dansverksamhet är 50/50. 
 
The Tube erbjuder både nationella och internationella arenor för band inom Vuxenskolan att 
framföra sin musik, samt skapa nätverk med andra band i Sverige. Nationella tävlingar anordnas 
där vinnare exempelvis kan få spela in sin egen video, etc. Förra året utsågs t ex ett av våra band 
från Solbacken att medverka på Nordic Live i Oslo.  
 
 
Verksamheten i Solbacken  
Solbacken ska vara ett hus som sjuder av musik, dans och kultur inom olika genrar. Genom denna 
mötesplats stimuleras boråsare i alla åldrar till att vidareutveckla sitt musikintresse genom clinics, 
workshops, föreläsningar och konserter. Viktigast av allt är att ge förutsättningar för såväl 
ungdomar som äldre musiker att känna glädjen i att spela i ett musikband.   
 

Idag har vi sju band i olika åldrar som repar kontinuerligt och vi har goda 
möjligheter att fylla huset med fler band, då vi har stor efterfrågan på 
replokaler. Runt om i Sjuhärad har vi lång erfarenhet av att bedriva 
musikverksamhet i våra olika musikhus. Nu vill vi bidra till att Solbacken 
återtar sin position som den naturliga arenan i Borås där man kan utöva musik 
och gå på konsert.   
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Utöver replokaler till våra band, vill vi även fylla huset med kurs- och föreningsverksamhet inom 
musik och dans. Idag erbjuder vi ett stort och brett utbud av kurser till allmänheten inom t ex 
ukulele, fiol, dragspel, orientalisk dans och tango. Dessa avser vi förlägga på Solbacken för att 
skapa liv och rörelse i huset, samt möjliggöra för fler människor än bara banden att få del av husets 
möjligheter. 
 
Vi tänker oss också att vi vill erbjuda lovaktiviteter av olika karaktär riktade till ungdomar i 
skolåldern – gärna i samverkan med både kommunen och våra föreningar. Vi kan till exempel 
anordna prova-påtillfällen inom musik och dans och dessutom kan lokalen vara tillgänglig för 
kommunens egna lovverksamhet om så önskas.  
 
Vår erfarenhet är att de flesta band repar på kvällstid. Detta gör att huset kan nyttjas till andra 
aktiviteter på dagtid. Detta har vi goda erfarenheter av i Härryda kommun, där vårt musikhus 
består av två flyglar – i ena flygeln repar nio band och i andra flygeln huserar SPF Seniorerna med 
sin breda kursverksamhet för pensionärer. 
 
Möjligheterna på Solbackens scen 

 En lokal scen för Sjuhäradsband från SV och övriga studieförbund som ger dem scenvana 
och erfarenhet samt möjlighet att visa upp sig är den primära funktionen för Solbackens 
scen. Det finns nog inte mycket som slår detta – att spela live – för att utvecklas vidare som 
musiker.  
 

 Konserter med etablerade artister riktade till allmänheten. Här har vi möjlighet att få 
regionala medel till genomförandet. 
 

 Clinics – informella möten med gästartister. Genom åren har vi haft t ex Janne Schaffer och 
Bengan Jonasson & André Ferrari på besök. 
 

 Föreläsningar – allt ifrån teoretiska kunskaper från hur du riggar ljud på en livescen till 
Nordman som härom året föreläste och sjöng om sitt liv som musiker.  
 

 Workshops – praktisk handledning och utbildning kring t ex teknik och utövande. 
 

 Utökade möjligheter för våra samverkande föreningar såsom Kulturföreningen Tåget, 
Boråsrevyn och Torpaspelen. Teater- och dansföreställningar kan repeteras och sättas upp, 
något som efterfrågas då det många gånger är ont om lämpliga lokaler i Borås. Dessutom 
skulle Solbacken kunna bli ytterligare en rekryteringsbas för föreningarna att hitta nya 
medlemmar.  
 

 Samarbete med kommunala verksamheter såsom fritidsgårdar, Bäckängsskolans 
estetprogram och Kulturskolan, som tidigare eftersökt lokaler att utöva sin verksamhet i.  
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Målgrupper  
Målgruppen är boråsare i olika åldrar med musik, dans och/eller kulturintresse. Studieförbundet 
vuxenskolan hävdar alla människors lika värde och rättigheter och vi vill arbeta för en mångfald i 
huset. Vi tycker det är viktigt med generationsöverskridande verksamhet i olika former. Ett av 
målen i vår verksamhetsplan är att starta ett band bestående av personer med 
funktionsnedsättning. Vi vill också ge möjligheter för de asylsökande och andra utrikesfödda 
personer som vi möter i vår ordinarie verksamhet, t ex i samverkande invandrarföreningar. 
 
Med olika typer av verksamheter i huset möts människor som kanske inte normalt träffas i sin 
vardag. Vem vet vilka oväntade konstellationer/samarbeten som kan uppstå? Vi tror att detta 
skapar en högre grad av acceptans och fördomar av olika slag kan motarbetas.  
 
Förutsättningar för SV Sjuhärad att driva Solbacken som musikhus 
Studieförbundet Vuxenskolan finns lokaliserade i hela Sverige med 33 avdelningar och ca 170 
lokalkontor/utbildningskontor. Avdelningen som ansvarar för Sjuhäradsområdet har nio 
kommuner i sitt upptagningsområde, alla Sjuhäradskommuner samt Härryda kommun. 
 
I Sjuhäradsavdelningen arbetar 39 tillsvidareanställda tjänstemän och ca 750 cirkelledare (varav 
150 är avlönade). Av tjänstemännen arbetar 14 personer med direkt verksamhetsutveckling, vilket 
gör att vi har goda resurser att utveckla verksamheten på Solbacken. 
 
Inom SV satsar vi på cirkelledare som har ett engagemang och som verkar för att få andra 
människor att växa, både genom att erbjuda mötesplatser (fysiska såväl som digitala, t ex 
www.svmusik.se ) och material men också genom att erbjuda kontinuerlig kompetensutveckling, t 
ex en ledarutbildning i två steg. Alla våra band får studiematerialet Musik för målmedvetna. 
 
Idag har vi fem verksamhetsutvecklare i Borås som arbetar med att starta upp studiecirklar och 
kulturarrangemang inom våra olika målgrupper, såsom ungdom, integration, funktionsvariationer, 
föreningsliv och allmänhet.  
 
Med Solbacken i vår regi skulle vi jobba med demokrati, transparens och inflytande, vilket är 
grunden för en lyckad och hållbar verksamhet. För att nå detta tänker vi oss ett samverkansråd 
bestående av cirkelledare, verksamhetsutvecklare samt representanter från kommunen. 
Samverkansrådets funktion är att föra en dialog kring verksamhetens utveckling och behov, samt 
ge möjligheter till idéutbyte 1-2 gånger om året. Detta ger också Borås stad möjlighet till den insyn 
i verksamheten som önskas. 
 
Några av våra samverkande föreningar som kan dra nytta av Solbacken och även ge Solbacken ett 
mervärde genom sin verksamhet är Kulturföreningen Tåget, Torpa Stenhus och Boråsrevyn. Andra 
studieförbund är också givetvis välkomna att nyttja lokalerna om så önskas, men i det här förslaget 
är det SV som tar helhetsansvaret för huset.  
 
Vi bär också på projektidéer kring fastigheten Solbacken – både när det gäller att 
tillgänglighetsanpassa huset och utveckla verksamheten. Som ideell förening kan vi tillsammans 
med Borås stad söka projektmedel från t ex Arvsfonden och Leader Sjuhärad. Vi söker regelbundet 
projekt runt om i Sjuhärad – just nu driver vi t ex Amicorum (integrationsprojekt i Ulricehamn) 
och Sverigekompassen (på uppdrag av Samordningsförbundet i Sjuhärad). Det vi har lärt oss 
genom åren är att de projekt som blir lyckade och hållbara är de som uppstår på gräsrotsnivå – 
alltså från eldsjälar i våra föreningar som brinner för en idé.  
 

mailto:sjuharad@sv.se
http://www.svmusik.se/


 

 

    
     Studieförbundet Vuxenskolan Sjuhärad 

        0771-50 20 20           sjuharad@sv.se    www.sv.se/sjuharad  

    
 

SV är drivande för att möta civila samhällets behov av bildning, ledar- & organisationsutveckling. 
 
SV tillgängliggör folkbildningen för unga i samhället. 
 
SV använder folkbildning och kultur för att skapa integration. 
 
SV tillgängliggör folkbildning för människor med funktionsnedsättning för ökat inflytande över det egna livet och 
samhället i stort. 
 
SV tillgängliggör folkbildning för seniorer för ett ökat engagemang och samhällsmedverkan. 

 

 
 
Finansiering av verksamheten 
Verksamheten kommer att finansieras genom stats- och kommunbidrag, samt till viss del av 
regionala medel. En grundförutsättning är dock att Borås Stad rustar lokalen till ändamålsenliga 
lokaler samt tillgänglighetsanpassar lokalerna enligt gällande föreskrifter så att vi kan erbjuda alla 
boråsare en inbjudande mötesplats. 
 
Fram till idag har banden repat gratis mot ett medlemskap i föreningen Rockborgen. Inga andra 
replokaler är gratis i Borås, utan det vanligaste upplägget är att studieförbunden subventionerar 
hyran för band som repar i studiecirkelform. Detta upplägg önskar vi även här för en hållbar 
verksamhet. Vi tror att när man betalar en symbolisk hyra, så är man också mer aktsam om 
lokalerna. 
 
Nationellt inom Studieförbundet Vuxenskolan finns en årlig utvecklingsresurs, vilken genom åren 
har fördelats ut till avdelningarna på olika sätt. I år beslutades att dela ut 200 000 kr till respektive 
avdelning, vilket vi har valt att använda till medfinansiering i olika projektansökningar för att 
förmera pengarna samt till att starta upp en ny verksamhetslokal i Vårgårda. Inför 2018 kan vi 
tänka oss att investera dessa medel i Solbackens verksamhet, t ex till teknisk utrustning eller till att 
inreda cafédelen i huset – allt beroende på vilka behov som finns.  
 
I Vårgårda har vi precis tecknat ett 10-årigt samarbetsavtal med kommunen kring en f d fritidsgård 
där vi har kurser, musikband som repar och föreningsverksamhet. Hyresintäkterna från banden 
och de föreningar som hyr av oss återinvesteras löpande i lokalen för att på sikt skapa riktigt fina 
och användbara möteslokaler för kommuninvånarna i Vårgårda.  
 
Ansvarsfördelning 
Vuxenskolans verksamhetsutvecklare 

 Ser till att replokalerna hålls fyllda med musikband i olika åldrar 

 Introducerar och utbildar cirkelledare. 

 Anordnar konserter, workshops, clinics och föreläsningar. 

 Engagerar samverkande föreningar och skapar mötesplatser i huset. 

 Initierar projektansökningar för att tillgänglighetsanpassa och utveckla verksamheten. 
 

Kommunen 

 Renoverar och tillgänglighetsanpassar fastigheten. 

 Står för hyra och löpande underhåll. 

 Installerar ett passagesystem och larm som vi kan programmera med olika behörigheter.  
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     Studieförbundet Vuxenskolan Sjuhärad 

        0771-50 20 20           sjuharad@sv.se    www.sv.se/sjuharad  

    
 

 
 

Budget 2018 

          Intäkter  
     

Belopp 
   7 band, 300 tim/band, statligt bidrag från FBR 239 799 

   Kommunbidrag folkbildning Borås Stad 
 

49 413 
   Hyra replokaler, 7 band á 500 kr/mån 

    
42 000 

   Utvecklingsresurs 2018, Vuxenskolan 
 

200 000 
   Clinics, workshops, föreläsningar, konserter 

    -Entré 
     

50 000 
   -Kommunbidrag, statsbidrag 

  
12 395 

   Kursintäkter allmän verksamhet 
  

30 000 
   Externa hyresgäster 

   
30 000 

   Regionala medel Vuxenskolan 
  

10 000 
   

          Summa intäkter 
    

663 607 
   

          

          Kostnader 
        Verksamhetsutvecklare, 50% 

  
255 600 

   Cirkelledare allmänverksamhet 
  

30 000 
   Clinics, workshops, föreläsningar, konserter 50 000 

   Utbildningar cirkelledare 
   

10 000 
   Teknisk utrustning  

   
200 000 

   Lokalinvestering, engångs 
  

45 007 
   Marknadsföring 

    
16 000 

   OH-kostnader 
    

45 000 
   Underhåll/städ 

    
12 000 

   

          Summa kostnader: 
   

663 607 

   

           
 
Kontakt Studieförbundet Vuxenskolan Sjuhärad:  
 
Linda Arontzon   Stefan Landberg 
Enhetschef folkbildning   Avdelningschef 
E-post: linda.arontzon@sv.se  E-post: stefan.landberg@sv.se  
Växel: 0771 – 50 20 20    Växel: 0771 – 50 20 20  
Tfn: 0709 – 42 24 59   Tfn: 0708 – 97 28 90 
 

mailto:sjuharad@sv.se
mailto:linda.arontzon@sv.se
mailto:stefan.landberg@sv.se
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Riskanalys och intern kontrollplan 2021 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att godkänna riskanalys och intern kontrollplan 2021 

och översända dessa till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen för kännedom.       

Ärendet i sin helhet 

Intern kontroll kan övergripande definieras som en process där den politiska 

och den professionella ledningen tillsammans med övrig personal samverkar. 

Arbetet börjar med att identifiera och bedöma risker i verksamheterna som blir 

en intern kontrollplan. I planen specificeras riskbilden, vad som ska 

kontrolleras, hur och när kontrollerna ska göras.  

Borås Stad utgår från COSO- modellen med en riskanalys där sannolikhet och 

konsekvens bedöms. Om risken bedöms vara hög (9 och högre) bör 

riskmomentet kontrolleras under kommande år.  

Under arbetet med riskidentifiering inför 2021 har fokus varit att identifiera nya 

risker inom den egna verksamheten. Risker som har en helhetspåverkan på 

förvaltningen har tagits med tillsammans med icke åtgärdade risker från 2020 

till internkontroll planen 2021.  

Den interna kontrollen är en del i arbetet med ständiga förbättringar i 

verksamhetsutvecklingen. Utöver den interna kontrollplanen på nämndnivå har 

arbetet med intern kontroll även mynnat ut i ett antal förbättringsarbeten som 

hanteras på verksamhetsnivå.               

Beslutsunderlag 

1. Riskanalys 2021  

2. Intern kontrollplan 2021            

                                

Samverkan 

FSG 2020-08-18. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se 

2. Stadsrevisionen, SRE, diarium@boras.se 
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Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 
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1 Inledning 

Inför internkontrollplanen 2021 har varje verksamhet genomför en riskanalys för den egna verksamhet. Riskerna kommer att följas upp på 

verksamhetsnivå och rapporteras till Kulturnämnden vid behov. Risker med bedömning över 9 ska ingå i Internkontrollplanen som Kulturnämnden tar del 

av. 

2 Regler för Intern kontroll 

Regler för och anvisningar för internkontroll är fastställd av kulturnämnden 2018-05-21 och beskriver ansvarsfördelning, vad ska som uppnås samt vad 

som ska utföras. Kulturnämnden följer Borås Stads riktlinjer för intern kontroll. 

3 Beskrivning av arbetet med att ta fram riskanalysen 

4 Styrning och ledning 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 
2021 

Till 
plan 
2021 

Kommentar Direkt åtgärd 

Inventarier      

5 Personal 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 
2021 

Till 
plan 
2021 

Kommentar Direkt åtgärd 

Personal- och 
lönekontroller 

     

Bisyssla Skadat förtroende 
Beskrivning 
Medarbetare ska lämna in anmälan om bisyssla för att 
förhindra att en bisyssla kan vara förtroendeskadlig 

6    

6 Ekonomi 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 
2021 

Till 
plan 
2021 

Kommentar Direkt åtgärd 
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Budgetprocess Minskat utbud pga nedskärningar i verksamheterna 
Beskrivning 
Effektiviseringar kommer påverka alla verksamheterna 
med färre eller uteblivna aktiviteter och ett mindre 
kulturutbud till Boråsarna där barn och unga är 
prioriterade. 400-års jubileet kan påverka ordinarie 
verksamhets budget. 

12 Ja   

Tiden för budgetplanering 
Beskrivning 
Långsiktighet i budgetarbetet, saknar tid för uppföljning 
och analys i verksamheterna, tiden för att genomföra 
budgetprocessen är för kort. 

12 Ja   

7 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 
2021 

Till 
plan 
2021 

Kommentar Direkt åtgärd 

Säkerhet och trygghet Risk för attentat, hot och våld 
Beskrivning 
Verksamheternas aktiviteter kan utsättas för hot, våld 
och risksituationer. Det kan finnas en risk vid 
kontroversiella utställningar, föreställningar eller 
föreläsningar som sker i en offentlig miljö. 

6    

Biblioteken Otrygghet på biblioteket som mötesplats 
Beskrivning 
Social oro med hotfulla/våldsamma situationer leder till 
att biblioteken inte är den trygga mötesplats det ska 
vara för sina besökare. Detta medför ökade kostnader 
för att säkerställa tryggheten på biblioteken genom 
dubbelbemanning eller vakt, i värsta fall får biblioteket 
stänga. 

12 Ja   

Krav på effektivisering, budget 2021 
Beskrivning 
Neddragning i verksamheterna riskerar att leda till 
sämre öppettider, försämrad service och svårare att 
samverka med andra parter (familjecentraler, 
mötesplatser m fl). 

9 Ja   
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Borås Konstmuseum Utebliven utveckling av Tunbjörk Center 
Beskrivning 
Ett uppdrag som kräver utökade resurser främst från 
Borås Stad för att uppdraget ska kunna genomföras 
annars finns en risk att regionalt bidrag dras in och att 
Lars Tunbjörk stiftelsen väljer att avsluta samarbetet. 

6 Nej   

Uppdraget rörlig bild kan inte genomföras 
Beskrivning 
Med ett unikt uppdrag med rörlig bild är Konstmuseet 
ett av de sämst tekniskt utrustade, ex audioguider, 
projektorer och annan visuell utrustning, vilket leder till 
att uppdraget inte kan fullföljas. 

6 Nej   

För liten personalstyrka 
Beskrivning 
Brist på resurser, risk för fortsatt personalomsättning 
leder till att uppdraget inte kan fullföljas. 

6 Nej   

Eftersatt säkerhet, stöldrisk 
Beskrivning 
Försäkringsbolaget XL Caitlin har genomfört en 
besiktning av museets säkerhet gällande Borås stads 
konstsamling och konstaterar att det finns allvarliga 
brister i säkerheten som bör åtgärdas. Ärendet ligger 
nu hos LFF. 

6 Nej Risken är under uppsikt genom ett 
ärende. 

 

Skador på Borås Stads konstsamling 
Beskrivning 
Konstmagasinen är undermåliga och inte anpassade 
utifrån dagens behov. Stora verk får inte plats och står 
direkt på golvet, risk för skadedjur, risk för fuktskador. 
Dörrpassager är inte anpassade och konst måste 
packas upp utomhus. Det kan bl a leda till att museet 
får dåligt rykte och att intresset för att låna konst avtar. 

16 Ja  Beslut i nämnd om utökade medel? 
 

Avsaknad av transporthiss, pelarlift och trång 
lastingång 
Beskrivning 
Tunga lyft från verkstad i bottenplan till tredje 
våningen. Avsaknad av pelarlift gör att personal 
använder sig av stegar vid arbete på hög höjd. 
Lastingången är för snäv och inte väder- och 
vindskyddad.  Risk för skador på konst samt stor risk 
för skador på personal. 

8 Nej   
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Avsaknad av tillgänglighetsanpassade lokaler 
Beskrivning 
Otillgänglig entré gör att besökare upplever museet 
som stängt och slutet. Risk att besökare uteblir. 
Museet är inte tillgänglighetsanpassat och det finns 
både publik och personalytor som inte uppfyller 
dagens krav på tillgänglighet. Flera dörrar är för trånga 
för rullstolsburna samt att de är tunga och det saknas 
dörröppnare. Museet bör ha fullgod säkerhet för alla 
oavsett eventuella funktionsnedsättningar ska kunna 
vistas och utrymmas säkert. Risk för personskador. 

12 Ja   

Borås Stadsteater Svårt att hantera snabba förändringar 
Beskrivning 
Då teaterns avtal omfattas av långa uppsägningstider 
minimeras möjligheten till att agera snabbt och flexibelt 
vid effektiviseringar och/eller förändringar i omvärlden. 

6 Nej   

Andra typer av avtal som inte kan hanteras i Heroma 
Beskrivning 
Teatern kan inte anställa enligt Riksavtalet då 
personalsystemet Heroma inte kan hantera dessa. Det 
gäller exempelvis pjäskontrakt på pjäskontrakt. 

8 Nej   

Sårbar verksamhet vid frånvaro 
Beskrivning 
Många anställda är ensamma om sin kompetens/i sin 
funktion, vilket kan leda till flaskhalseffekt eller risk vid 
frånvaro av något slag som i sin tur kan leda till 
inställda föreställningar. 

6 Nej   

Felaktiga prognoser och uppföljningar 
Beskrivning 
Teaterns budgethantering harmonierar inte med Borås 
stas ekonomisystem Agresso. Verksamhetens budget 
inte bygger på 12-delar vilket försvårar planering, 
prognoser och korrekta uppföljningar av 
verksamhetens budget. 

8 Nej   

Tidiga kontraktsskrivningar pga krav på lång 
framförhållning 
Beskrivning 
Teaterns verksamhetsplanering kräver en lång 
framförhållning och tidiga kontraktsskrivningar. Detta 
blir problematiskt vid krav på  effektiviseringar efter att 
avtal och kontrakt är ingångna. 

6 Nej   
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Dålig flexibilitet vid inköp till produktioner 
Beskrivning 
Teaterns inköp omfattas av både stora och små inköp 
som går via många olika kanaler; upphandling, digitala 
aktörer till kontanta betalningar till privatpersoner. Ofta 
krävs snabba inköp som inte har kunnat planeras i 
förväg. Eftersom varje produktion är unik så ser 
inköpen också olika ut från projekt till projekt. 
Verksamheten behöver därför kunna agera mer 
flexibelt vid inköp för att inte stoppa upp 
produktionstakten men den försvåras av kommunens 
inköpsregler. 

8 Nej   

Avsaknad av företagskort 
Beskrivning 
Då verksamheten inte kan ha företagskort kräver det 
att varje medarbetare står personligt ansvarig för ett 
VISA-kort för att kunna genomföra ordinarie inköp till 
verksamheten. På ett spelår gör verksamheten många 
olika inköp inom alla verksamhetens områden, tex 
snickeri, måleri, kostym, mask och peruk, ljus, ljud 
mm. Då varje inköp kräver sin specialkunskap behöver 
flera personer/funktioner göra sina specifika inköp, 
därav behovet att flera VISA-kort. Med flera 
företagskort skulle medarbetare inte behöva vara 
personligt ansvariga för verksamhetens inköp. 

6 Nej   

Utebliven publik 
Beskrivning 
Som följd av coronapandemin kan publiken utebli samt 
att begränsningar kring antal publik (50 personer) 
medför ett mindre publikunderlag. 

9 Ja   

Kulturskolan Barn och ungdomar erbjuds inte plats på Kulturskolan 
Beskrivning 
Inom befintlig budget för personal och verksamhet kan 
inte alla sökande beredas plats på Kulturskolan. En 
genomlysning av verksamheten pågår. 

12 Ja   

Minskad verksamhetsbudget pga ej täckta 
kapitalkostnader 
Beskrivning 
Måste få en budget i balans för att undvika negativa 
konsekvenser som minskat utbud, varsel av personal 
mm. Genomlysning pågår. 

12 Ja   
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Avgiftsfri Kulturskola kan inte erbjudas 
Beskrivning 
Inom ramen för befintlig budget finns inte utrymme för 
att erbjuda elever en avgiftsfri kulturskola, budgeten 
behöver utökas. En genomlysning av verksamheten 
pågår. 

12 Ja   

Svårighet att rekrytera utbildad lärarpersonal 
Beskrivning 
Borås stad löneläge kan påverka vid rekrytering av ny 
personal, samt att behålla befintlig personal. En 
genomlysning pågår. 

9 Ja   

Publika Möten Målgrupperna uteblir 
Beskrivning 
Att målgruppen inte återkommer efter 
coronapandemin, att de inte vågar delta på aktiviteter 
och olika kulturupplevelser. 

12 Ja   

De kulturhistoriska 
museerna 

     

8 Riskmatris 

K
o

n
s

e
k
v
e
n

s
 

4 

4 
 

8 
 

12 
 

16 

 

Direkt åtgärd krävs (13-16) 

Åtgärd krävs (9-12) 

Håll under uppsikt (4-8) 

Risken accepteras (1-3) 

 

 

11 
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3 

3 
 

6 

 

9 

 

12 

 

2 

2 
 

4 
 

6 

 

8 

 

1 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

  1 2 3 4 

  Sannolikhet 
 

 Konsekvens Sannolikhet 

4 Allvarlig (är så stor att fel helt 
enkelt inte får inträffa) 

Sannolik (det är mycket troligt 
att fel ska uppstå) 

3 Kännbar (uppfattas som 
besvärande för intressenter 
och kommunen) 

Möjlig (det finns en möjlig risk 
för att fel ska uppstå) 

2 Lindrig (uppfattas som liten 
av såväl intressenter och 
kommunen) 

Mindre sannolik (risken är 
mycket liten för att fel ska 
uppstå) 

1 Försumbar (är obetydlig för 
de olika intressenterna och 
kommunen) 

Osannolik (risken är praktiskt 
taget obefintlig för att fel ska 
uppstå) 

 

 

Direkt åtgärd krävs (13-16) Åtgärd krävs (9-12) Håll under uppsikt (4-8) Totalt: 26 

 

Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2021 

Sannolikhet 
2021 

 Riskbed
ömning 
2021 

Till plan 
2021 

Kommentar 

Personal- och 
lönekontroller 

        

Inventarier         

Bisyssla 1 Skadat förtroende 2.Lindrig 3.Möjlig  6   

Säkerhet och 
trygghet 

2 Risk för attentat, hot och våld 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6   

18 10 8 7 2 25 21 6 

26 24 

23 22 13 5 4 3 

20 16 14 9 1 19 17 15 12 

14 11 1 
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2021 

Sannolikhet 
2021 

 Riskbed
ömning 
2021 

Till plan 
2021 

Kommentar 

Budgetprocess 3 Minskat utbud pga nedskärningar i 
verksamheterna 

3.Kännbar 4.Sannolik  12 Ja  

4 Tiden för budgetplanering 3.Kännbar 4.Sannolik  12 Ja  

Biblioteken 5 Otrygghet på biblioteket som mötesplats 3.Kännbar 4.Sannolik  12 Ja  

6 Krav på effektivisering, budget 2021 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Borås 
Konstmuseum 

7 Utebliven utveckling av Tunbjörk Center 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

8 Uppdraget rörlig bild kan inte 
genomföras 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

9 För liten personalstyrka 2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej  

10 Eftersatt säkerhet, stöldrisk 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Risken är under uppsikt genom ett 
ärende. 

11 Skador på Borås Stads konstsamling 4.Allvarlig 4.Sannolik  16 Ja  

12 Avsaknad av transporthiss, pelarlift och 
trång lastingång 

2.Lindrig 4.Sannolik  8 Nej  

13 Avsaknad av tillgänglighetsanpassade 
lokaler 

3.Kännbar 4.Sannolik  12 Ja  

Borås Stadsteater 14 Svårt att hantera snabba förändringar 2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej  

15 Andra typer av avtal som inte kan 
hanteras i Heroma 

2.Lindrig 4.Sannolik  8 Nej  

16 Sårbar verksamhet vid frånvaro 2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej  

17 Felaktiga prognoser och uppföljningar 2.Lindrig 4.Sannolik  8 Nej  

18 Tidiga kontraktsskrivningar pga krav på 
lång framförhållning 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

19 Dålig flexibilitet vid inköp till produktioner 2.Lindrig 4.Sannolik  8 Nej  

20 Avsaknad av företagskort 2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej  

21 Utebliven publik 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2021 

Sannolikhet 
2021 

 Riskbed
ömning 
2021 

Till plan 
2021 

Kommentar 

Kulturskolan 22 Barn och ungdomar erbjuds inte plats 
på Kulturskolan 

3.Kännbar 4.Sannolik  12 Ja  

23 Minskad verksamhetsbudget pga ej 
täckta kapitalkostnader 

3.Kännbar 4.Sannolik  12 Ja  

24 Avgiftsfri Kulturskola kan inte erbjudas 3.Kännbar 4.Sannolik  12 Ja  

25 Svårighet att rekrytera utbildad 
lärarpersonal 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Publika Möten 26 Målgrupperna uteblir 3.Kännbar 4.Sannolik  12 Ja  

De kulturhistoriska 
museerna 

        

 



 

 

 

 

Intern kontrollplan 2021 

Kulturnämnden 
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1 Inledning 

2 Personal 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Bisyssla Skadat förtroende 
 
Riskbedömning 
2021 

6 

Medarbetare ska lämna in anmälan om 
bisyssla för att förhindra att en bisyssla kan 
vara förtroendeskadlig 

Anställning/uppdrag Avstämning vid anställning 
och/eller medarbetarsamtal 

Varje år 

3 Ekonomi 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Budgetprocess Minskat utbud pga 
nedskärningar i 
verksamheterna 
 
Riskbedömning 
2021 

12 

Effektiviseringar kommer påverka alla 
verksamheterna med färre eller uteblivna 
aktiviteter och ett mindre kulturutbud till 
Boråsarna där barn och unga är prioriterade. 
400-års jubileet kan påverka ordinarie 
verksamhets budget. 

Antal genomförda aktiviteter Jämförelse mellan årets 
aktiviteter med föregående 
års. 

Varje år 

Tiden för 
budgetplanering 
 
Riskbedömning 
2021 

12 

Långsiktighet i budgetarbetet, saknar tid för 
uppföljning och analys i verksamheterna, tiden 
för att genomföra budgetprocessen är för kort. 

Månadsuppföljningar Pågående uppföljningar och 
analys av arbetet. 

Varje år 

4 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 
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Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Säkerhet och 
trygghet 

Risk för attentat, 
hot och våld 
 
Riskbedömning 
2021 

6 

Verksamheternas aktiviteter kan utsättas för 
hot, våld och risksituationer. Det kan finnas en 
risk vid kontroversiella utställningar, 
föreställningar eller föreläsningar som sker i en 
offentlig miljö. 

Planering av evenemang Bedömning och 
säkerhetsöversyn inför varje 
aktivitet/evenemang över 
risker som kan uppstå. 

Varje år 

Biblioteken Otrygghet på 
biblioteket som 
mötesplats 
 
Riskbedömning 
2021 

12 

Social oro med hotfulla/våldsamma situationer 
leder till att biblioteken inte är den trygga 
mötesplats det ska vara för sina besökare. 
Detta medför ökade kostnader för att 
säkerställa tryggheten på biblioteken genom 
dubbelbemanning eller vakt, i värsta fall får 
biblioteket stänga. 

Trygghetsfaktorer Tillbudsanmälningar, 
rapporter från Securitas 
varje kvartal, rapporter tas 
upp på LSG. 

Varje år 

Krav på 
effektivisering, 
budget 2021 
 
Riskbedömning 
2021 

9 

Neddragning i verksamheterna riskerar att leda 
till sämre öppettider, försämrad service och 
svårare att samverka med andra parter 
(familjecentraler, mötesplatser m fl). 

Budget 2021 Uppföljning av budget och 
kostnader. 

Varje 
tertial 

Borås 
Konstmuseum 

Skador på Borås 
Stads 
konstsamling 
 
Riskbedömning 
2021 

16 

Konstmagasinen är undermåliga och inte 
anpassade utifrån dagens behov. Stora verk får 
inte plats och står direkt på golvet, risk för 
skadedjur, risk för fuktskador. Dörrpassager är 
inte anpassade och konst måste packas upp 
utomhus. Det kan bl a leda till att museet får 
dåligt rykte och att intresset för att låna konst 
avtar. 

Konstsamlingen Genomgång av 
konstsamling och 
dokumentation av skador. 

Varje år 

Avsaknad av 
tillgänglighetsanpa
ssade lokaler 
 
Riskbedömning 
2021 

12 

Otillgänglig entré gör att besökare upplever 
museet som stängt och slutet. Risk att 
besökare uteblir. 
Museet är inte tillgänglighetsanpassat och det 
finns både publik och personalytor som inte 
uppfyller dagens krav på tillgänglighet. Flera 
dörrar är för trånga för rullstolsburna samt att 
de är tunga och det saknas dörröppnare. 
Museet bör ha fullgod säkerhet för alla oavsett 
eventuella funktionsnedsättningar ska kunna 
vistas och utrymmas säkert. Risk för 
personskador. 

Kontroll av tillgänglighet Genomgång av lokalerna ur 
olika 
tillgänglighetsperspektiv och 
arbetsmiljöperspektiv. 

Varje år 
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Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Borås 
Stadsteater 

Utebliven publik 
 
Riskbedömning 
2021 

9 

Som följd av coronapandemin kan publiken 
utebli samt att begränsningar kring antal publik 
(50 personer) medför ett mindre 
publikunderlag. 

Publikantal Antal publik på de olika 
föreställningarna, 
rekommendationer från 
myndigheter (max 50 
personer). 

Varje år 

Kulturskolan Barn och 
ungdomar erbjuds 
inte plats på 
Kulturskolan 
 
Riskbedömning 
2021 

12 

Inom befintlig budget för personal och 
verksamhet kan inte alla sökande beredas plats 
på Kulturskolan. En genomlysning av 
verksamheten pågår. 

Icke antagna elever Ansökningar, IST 
elevprogram, jämförs med 
antal antagningar. 

Varje 
halvår 

Minskad 
verksamhetsbudge
t pga ej täckta 
kapitalkostnader 
 
Riskbedömning 
2021 

12 

Måste få en budget i balans för att undvika 
negativa konsekvenser som minskat utbud, 
varsel av personal mm. Genomlysning pågår. 

Påverkan på verksamhetsbudget budgetuppföljning, uteblivna 
eller färre aktiviteter erbjuds 
färre deltagare. 

Varje 
tertial 

Avgiftsfri 
Kulturskola kan 
inte erbjudas 
 
Riskbedömning 
2021 

12 

Inom ramen för befintlig budget finns inte 
utrymme för att erbjuda elever en avgiftsfri 
kulturskola, budgeten behöver utökas. En 
genomlysning av verksamheten pågår. 

Budgetram Budgetuppföljning, 
budgetram bör utökas (antal 
antagna avgiftsfria elever) 

Varje 
halvår 

Svårighet att 
rekrytera utbildad 
lärarpersonal 
 
Riskbedömning 
2021 

9 

Borås stad löneläge kan påverka vid rekrytering 
av ny personal, samt att behålla befintlig 
personal. En genomlysning pågår. 

Omvärldsanalys i Sjuhärad och 
Göteborgsregionen 

Resultat och analys av 
omvärldsanalysen i 
Sjuhärad och 
Göteborgsregionen. 

Varje år 
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Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Publika Möten Målgrupperna 
uteblir 
 
Riskbedömning 
2021 

12 

Att målgruppen inte återkommer efter 
coronapandemin, att de inte vågar delta på 
aktiviteter och olika kulturupplevelser. 

Räckvidd - publikantal Uppföljning av antalet 
deltagare på aktiviteter eller 
evenemang (även digitala). 

Varje 
tertial 

 



 

 

Kulturnämnden 

Postadress 
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Besöksadress 
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Datum 

2020-08-24 
Instans 

Kulturnämnden 
Dnr KUN 2020-00075 2.1.1.0 
 

  

 

Undantag från lag om tillgänglighet till digital offentlig 

service 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att godkänna undantag från lag om tillgänglighet till 
digital offentlig service och att följande handlingar undantas från 
tillgänglighetskravet med stöd av 12 § Lag (2018:1937) om tillgänglighet till 
digital offentlig service: 
 

- Inkomna handlingar 
- Sammansatta filer, med inkomna och upprättade handlingar 

Ärendet i sin helhet 

Samtliga nämnder i Borås Stad rekommenderas fatta beslut i likhet med 

Kommunstyrelsens bedömning för att få en samsyn inom Staden innan 23 

september 2020. 

Kommunstyrelsen gör bedömningen att inkomna handlingar till 

Kommunstyrelsens förvaltning ska undantas kravet på 

tillgänglighetsanpassning, Kommunstyrelsen kan inte påverka hur handlingar 

skickas in till Staden eller hur de formateras eller framställs av de som lever och 

verkar i Borås. De handlingar som Staden framställer själva ska dock anpassas 

till de nya kraven. Detta gör även att det kommer finnas hybrider av handlingar 

på boras.se där det blandas med inkomna handlingar och egenupprättade, detta 

framförallt inom nämndadministrationen.  

Kulturnämnden gör samma bedömning som kommunstyrelsen.  

Handlingar som inkommer till Kulturnämnden publiceras i stadens 

webbdiarium. Då dessa handlingar inte tillgänglighetsanpassas undantas även 

webbdiariet tillgänglighetskraven, likaså Ciceron Assistent.                

Beslutsunderlag 

1. Undantag från lag om tillgänglighet till digital offentlig service 2020-05-25.                               

Samverkan 

FSG 2020-08-18. 
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Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 

 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Carl Morberg 
Handläggare 
033 358429 

SKRIVELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2020-05-25 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00436 2.1.1.0 

  

 

Undantag från Lag om tillgänglighet till digital offentlig 

service 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges protokoll från 23 september 

2018 ska tillgänglighets anpassas likaså ska en föredragningslista skapas och 

tillgänglighets anpassas från 23 september 2020 och finnas på Borås Stads 

webbplats. 

Följande handlingar undantas tillgänglighetskravet för Kommunstyrelsens 

förvaltning med stöd av 8 § Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital 

offentlig service: 

- Inkomna handlingar  

- Sammansatta filer, med inkomna och upprättade handlingar 

Samtliga nämnder i Borås Stad rekommenderas fatta beslut i likhet med 

Kommunstyrelsens bedömning för att få en samsyn inom Staden innan 23 

september 2020.        

Ärendet i sin helhet 

Den 1 januari 2019 trädde lagen om tillgänglighet till digital offentlig service 

2018:1937 i kraft. 

Lagen genomför Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 av 

den 26 oktober 2016 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters 

webbplatser och mobila applikationer. Genom lagen antogs även vissa 

bestämmelser som går utöver direktivets minimikrav. Enligt lagen ska digital 

service som tillhandahålls av en offentlig aktör genom en teknisk lösning som 

står under aktörens kontroll vara tillgänglig i enlighet med tillgänglighetskraven i 

föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Därutöver ska även digital 

service som tillhandahålls av en offentlig aktör genom en teknisk lösning som 

står under tredje parts kontroll, så långt det är möjligt, uppfylla samma krav. 

Lagens tillämpningsområde omfattar statliga och kommunala myndigheter, 

beslutande församlingar i kommuner och landsting, offentligt styrda organ samt 

sammanslutningar av dessa aktörer. Lagen omfattar även privata aktörer, som 

med offentlig finansiering bedriver yrkesmässig verksamhet inom förskola, 

skola, hälso- och sjukvård samt omsorg. Detsamma gäller enskilda 

utbildningsanordnare med tillstånd att utfärda examina, och som till största 

delen har statsbidrag som finansiering av högskoleutbildning på grundnivå eller 



Borås Stad 
  Sida 

2(3) 

 

 

avancerad nivå eller för utbildning på forskarnivå. Lagen syftar till att digital 

offentlig service blir mer tillgänglig, framför allt för personer med 

funktionsnedsättning. 

- Nya webbplatser berörs från och med den 23 september 2019. 

- Befintliga webbplatser (som offentliggjorts innan 23 september 2018), 

samt tidsberoende media (video m.m) berörs från och med den 23 

september 2020 

Men anledning av ovanstående ser Kommunstyrelsen ett behov att se över 

hantering av filer kopplat till Borås Stads webbplats, boras.se. Lagen om 

tillgänglighet till digital offentlig service kräver att digital service som 

tillhandahålls av en offentlig aktör genom en teknisk lösning som står under 

aktörens kontroll ska följa tillgänglighetskraven enligt föreskrifter som har 

meddelats. Dock finns ett undantag för oskäligt betungande anpassning. Det 

vill säga; Vid bedömningen av om en anpassning är oskäligt betungande ska 

bland annat den offentliga aktörens storlek beaktas, liksom karaktär på 

uppgifter och resurser samt uppskattade kostnader och fördelar för aktören i 

förhållande till de uppskattade fördelarna för personer med 

funktionsnedsättning. 

Kommunstyrelsen gör bedömningen att inkomna handlingar till 

Kommunstyrelsens förvaltning ska undantas kravet på 

tillgänglighetsanpassning, Kommunstyrelsen kan inte påverka hur handlingar 

skickas in till Staden eller hur de formateras eller framställs av de som lever och 

verkar i Borås. De handlingar som Staden framställer själva ska dock anpassas 

till de nya kraven. Detta gör även att det kommer finnas hybrider av handlingar 

på boras.se där det blandas med inkomna handlingar och egenupprättade, detta 

framförallt inom nämndadministrationen. Dessa handlingar tenderar till att bli 

omfattande och undantas också tillgänglighetskravet. För att underlätta för de 

som har en funktionsnedsättning ska föredragningslistan till nämnden anpassas 

på ett sätt som gör att den blir tillgänglig och publiceras separat från den 

sammansatta filen, likaså ska ske med protokollet. 

Samtliga handlingar som inkommer till Kommunstyrelsen publiceras även i 

Stadens webbdiarium, då dessa handlingar inte tillgänglighets anpassas undantas 

även Webbdiariet tillgänglighetskraven likaså Ciceron Assistent. 

Samtliga nämnder i Borås Stad rekommenderas fatta beslut i likhet med 

Kommunstyrelsens bedömning för att få en samsyn inom Staden innan 23 

september 2020.               

Beslutet expedieras till 

1. Samtliga nämnder 

Ulf Olsson  

Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 

Stadsdirektör 
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Markus Liljedahl 
Handläggare 
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Sida 
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Datum 

2020-08-24 
Instans 

Kulturnämnden 
Dnr KUN 2020-00029 1.2.4.1 
 

  

 

Budgetuppföljning 2020 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden godkänner budgetuppföljningen till och med juli 2020.           

Ärendet i sin helhet 

Prognos för helåret  

Nämndbidrag 2020 

Efter beslut i Kommunstyrelsen 200414 har Kulturförvaltningens nämndbidrag 
höjts med 300 tkr. Nämndbidraget uppgå nu till 185 700 tkr. Höjningen gäller 
den nya familjecentralen Herkules. 

Prognos för helåret 

Kulturförvaltningens prognos för helåret är +2 050 tkr. 

Prognosavvikelserna är indelade i ej coronaavvikelser och coronaavvikelser. 

Åtgärdsplan för ej coronaavvikelser 

För varje verksamhet som har en negativ prognostiserad avvikelse finns en 
beskriven åtgärd för att komma till rätta med avvikelsen framöver. 

  

Ej coronaavvikelser 

Kulturadministration 

-200 tkr, avvikelse gällande en extra Securitasvakt i Kulturhuset på grund av 
stök och oro. Detta på inrådan från både CKS och polis. Vakten kostade 24 
tkr/vecka. Insatsen var planerad i åtta veckor vilket gav en kostnad på 
ca 200 tkr. 

Åtgärd: Detta var en tillfällig åtgärd i 8 veckor. 

Konstmuseet 

-150 tkr, gällande ett ersättningskrav för en stulen tavla som var deponerad på 
Konstmuseet. 

Åtgärd: En extraordinär kostnad som ska tas av bufferten. 

Kulturskolan 

-1 550 tkr, är prognosavvikelsen för Kulturskolan. Underskottet beror främst 
på utebliven kompensation för tillkommande kapitalkostnader. Dessa är 
genererade av investering i utrustning i Kulturskolans nya lokaler i Simonsland. 

Åtgärd: Kulturskolan kommer under 2020 att arbeta med att anpassa 
verksamheten till budgetutrymmet. 

Buffert 

+1 249 tkr är avsatta för oförutsedda händelser under året. 
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Coronaavvikelser 

Biblioteken i Borås 

-200 tkr, Konferensen Bibliotopia får inget bidrag från regionen samt minskade 
intäkter från förseningsavgifter. 

De kulturhistoriska museerna 

-500 tkr, lägre intäkter på grund av färre besökare på Textilmuseet. 

Teatern 

+ 3 500 tkr på grund av inställda föreställningar under resten av 2020. 

Kulturskolan 

-100 tkr, Minskade intäkter på grund av återbetalning av elevavgift, ökade 
marknadsföringskostnader och inköp av teknisk utrustning till bland annat 
distansundervisning. 

              

Beslutsunderlag 

1. Budgetuppföljning till och med juli 2020.                                

Samverkan 

FSG 2020-08-18. 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 

 



 

10-dagars, 2020-07  

Kulturnämnden 

 

Ekonomisk redovisning 

  2019 2020     

 
Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Nämndbudget Periodiserad 
nettobudget 

Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Avvikelse Prognos
avvikelse 

Kulturnämnden 533 847 494 510 -16  

Kulturadministration 5 712 9 982 5 823 5 811 12 -200 

Biblioteksverksamhet 29 620 53 319 31 103 27 869 3 234 -200 

Museiverksamhet 13 366 22 654 13 215 14 020 -805 -500 

Konst och utställningsverksamhet 5 855 10 756 6 275 6 759 -484 -150 

Teaterverksamhet 15 163 26 282 15 331 12 982 2 349 3 500 

Publika möten 11 070 16 281 12 095 11 386 709  

Kulturskolan 21 450 35 030 20 434 22 294 -1 860 -1 650 

Skolbibliotek 5 326 9 300 5 425 5 039 386  

Buffert  1 249 728 0 728 1 249 

Verksamhetens nettokostnader 108 095 185 700 110 923 106 670 4 253 2 049 

Kommunbidrag 102 689 185 700 110 923 110 923   

Resultat jfr med kommunbidrag -5 406 0 0 4 253  2 049 

Godkänt ianspråktagande av ack. resultat       

Godkända "öronmärkta" projekt       

Resultat jfr med tillgängliga medel -5 406   4 253  2 049 

Verksamhetsmått 

Biblioteksverksamhet 

Verksamhetsmått Budget 2020 Årsutfall Jul 2020 Utfall Jul 2019 Utfall Jun 2020 Utfall Jul 2020 

Antal medialån biblioteken i Borås 900 000  61 991 66 207 67 432 

Antal besökare biblioteken i Borås 550 000  35 925 36 529 31 555 

Museiverksamhet och kulturminnesvård 

Verksamhetsmått Budget 2020 Årsutfall Jul 2020 Utfall Jul 2019 Utfall Jun 2020 Utfall Jul 2020 

Antal besökare Borås museum 25 000  3 388 3 802 4 789 

Antal besökare Textilmuseet 55 000  2 816 1 279 3 619 

Konst och utställningsverksamhet 

Verksamhetsmått Budget 2020 Årsutfall Jul 2020 Utfall Jul 2019 Utfall Jun 2020 Utfall Jul 2020 

Antal besökare Konstmuseet 25 000  1 339 936 3 177 

Antal besökare på visningar 
Skulpturbiennalen 

0  0 0 0 

Antal besökare på visningar No Limit 
streetartfestival 

0  0 0 0 

Teaterverksamhet 

Verksamhetsmått Budget 2020 Årsutfall Jul 2020 Utfall Jul 2019 Utfall Jun 2020 Utfall Jul 2020 

Antal besökare Stadsteatern 20 000  0 0 0 

Kulturskola 

Verksamhetsmått Budget 2020 Årsutfall Jul 2020 Utfall Jul 2019 Utfall Jun 2020 Utfall Jul 2020 

Antal elever Kulturskolan 5 600  5 401 6 856 6 819 

Filmverksamhet 

Verksamhetsmått Budget 2020 Årsutfall Jul 2020 Utfall Jul 2019 Utfall Jun 2020 Utfall Jul 2020 

Antal besökare Röda Kvarn 11 500  0 0 0 
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Kulturnämnden 

 
Kulturhuset 

Verksamhetsmått Budget 2020 Årsutfall Jul 2020 Utfall Jul 2019 Utfall Jun 2020 Utfall Jul 2020 

Antal besökare Kulturhuset 330 000  21 151 6 787  

I juli 2020 ingen uppgift på grund av fel på besöksräknaren. 

Kommentarer 

Prognos för helåret  

Nämndbidrag 2020 

Efter beslut i Kommunstyrelsen 200414 har Kulturförvaltningens nämndbidrag höjts med 300 tkr. Nämndbidraget uppgå 
nu till 185 700 tkr. Höjningen gäller den nya familjecentralen Herkules. 

Prognos för helåret 

Kulturförvaltningens prognos för helåret är +2 050 tkr. 

Prognosavvikelserna är indelade i ej coronaavvikelser och coronaavvikelser. 

Åtgärdsplan för ej coronaavvikelser 

För varje verksamhet som har en negativ prognostiserad avvikelse finns en beskriven åtgärd för att komma till rätta med 
avvikelsen framöver. 

  

Ej coronaavvikelser 

Kulturadministration 

-200 tkr, avvikelse gällande en extra Securitasvakt i Kulturhuset på grund av stök och oro. Detta på inrådan från både CKS 
och polis. Vakten kostade 24 tkr/vecka. Insatsen var planerad i åtta veckor vilket gav en kostnad på ca 200 tkr. 

Åtgärd: Detta var en tillfällig åtgärd i 8 veckor. 

Konstmuseet 

-150 tkr, gällande ett ersättningskrav för en stulen tavla som var deponerad på Konstmuseet. 

Åtgärd: En extraordinär kostnad som ska tas av bufferten. 

Kulturskolan 

-1 550 tkr, är prognosavvikelsen för Kulturskolan. Underskottet beror främst på utebliven kompensation för tillkommande 
kapitalkostnader. Dessa är genererade av investering i utrustning i Kulturskolans nya lokaler i Simonsland. 

Åtgärd: Kulturskolan kommer under 2020 att arbeta med att anpassa verksamheten till budgetutrymmet. 

Buffert 

+1 249 tkr är avsatta för oförutsedda händelser under året. 

  

Coronaavvikelser 

Biblioteken i Borås 

-200 tkr, Konferensen Bibliotopia får inget bidrag från regionen samt minskade intäkter från förseningsavgifter. 

De kulturhistoriska museerna 

-500 tkr, lägre intäkter på grund av färre besökare på Textilmuseet. 

Teatern 

+ 3 500 tkr på grund av inställda föreställningar under resten av 2020. 

Kulturskolan 

-100 tkr, Minskade intäkter på grund av återbetalning av elevavgift, ökade marknadsföringskostnader och inköp av teknisk 
utrustning till bland annat distansundervisning. 



 

 

Kulturnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kulturkontoret, P A Halls 
Terrass 2 

Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Eva-Lotta Franzén/ 
Markus Liljedahl 
Handläggare 
033 357629 

SKRIVELSE 
Sida 

1(4) 

Datum 

2020-08-24 
Instans 

Kulturnämnden 
Dnr KUN 2020-00086 1.2.4.1 
 

  

 

Budget för Kulturnämnden 2021 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden godkänner upprättat förslag till budget 2021 och översänder 

det till Kommunstyrelsen.           

Sammanfattning 

Kulturen har en mycket viktig roll i samhället. Den är en avgörande beståndsdel 

i välfärdssamhället och en av garanterna för en god livskvalitet.  

Ett osäkert ekonomiskt utgångsläge inför 2021 medför att fokus på 

huvuduppdraget är av största vikt. Målbilden för Kulturnämndens framtagna 

kulturprogram visar vägen.  

Utifrån uppdrag av Kommunstyrelsen innehåller Kulturnämndens budget 

förslag på åtgärder och effekter utifrån tre nivåer av anpassningar. De nivåer 

som beskrivs är 0,5 % (1 000 tkr), 1 % (1 850 tkr) och 1,5 % (2 750 tkr). 

Utgångspunkten är en tilldelad budgetram på 188 550 tkr. 

För att kunna arbeta vidare med tilldelade uppdrag i den omfattning som 

politiskt uttryckts finns behov av förstärkt ram både inom drifts- och 

investeringsbudgeten.               

Ärendet i sin helhet 

Kulturen har en mycket viktig roll i samhället. Den är en avgörande beståndsdel 
i välfärdssamhället och en av garanterna för en god livskvalitet. Kulturen är 
viktig i stadens gemensamma strävan att skapa ett socialt hållbart samhälle. Den 
kulturverksamhet som sker i de socioekonomiskt utsatta stadsdelarna och som 
särskilt riktar sig till den yngre befolkningen måste få ett större utrymme. Att 
skapa eller ta del av kultur av olika slag kan vara helt avgörande för framtida 
livsval. Kultur är inget sidointresse utan en central del av våra liv. 

Kulturnämnden antog våren 2020 ett nytt styrdokument, ett Kulturprogram för 
åren 2020-2023. Målbilden är att boråsarnas liv ska berikas av kultur som ska ha 
såväl nationell som internationell lyskraft. Målbilden är därmed grunden till de 
satsningar och prioriteringar som görs med de medel som finns till förfogande. 

Skulpturstaden Borås har blivit ett begrepp som placerat Borås på konstkartan i 

Sverige. Borås var tidig med sina konstsatsningar med konst i det offentliga 

rummet men idag finns fler platser och städer än Borås som inser värdet av att 

satsa på konst eftersom detta har en stark attraktionskraft på tillresande vilket 

gynnar många aktörer i samhället. Den utredning som i slutet av året kommer 
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presenteras om hur konststaden Borås bör utvecklas blir en viktig 

riktningsvisare för kulturlivets framtida utveckling i Borås.  

 

Budgetförutsättningar 

Nämndbidraget för 2021 är 188 550 tkr, enligt beslut i Kommunstyrelsen i juni 
2020. En uppräkning har skett i jämförelse med 2020 års budgetram med 2 850 
tkr, 2 350 tkr avser uppräkning av löner och 500 tkr uppräkning av övriga 
kostnader.  

Nivån för de generella statsbidragen under 2021 är än så länge osäker och 
hittills lägre än vad som lagts ut för 2020. Budgetpropositionen senare i höst får 
utvisa om det blir ytterligare tillskott till kommunsektorn.  

I detta osäkra läge ger därför Kommunstyrelsen nämnderna i uppdrag att inför 
höstens budgetarbete redovisa olika nivåer på anpassningar som underlag 
beroende på hur det ekonomiska läget ser ut senare under året.  

Varje nämnd skall i sitt budgetförslag beskriva åtgärder och effekter om den 
ekonomiska ramen minskas med 0,5% (1 000 tkr), 1,0% (1 850 tkr) respektive 
1,5% (2 750 tkr).  

 

Anpassningar 

I nedanstående tabell specificeras förslag på anpassningar för de tre nivåerna. 

Effektiviseringsåtgärder 
Minskad 

ram 0,5% 
Minskad ram 

med 1,0% 
Minskad ram 

med 1,5% 

Uppräkning i budget 2021 500 500 500 

Kulturadministration 200 200 200 

Solbacken lämnas till lokalbanken. 300 300 300 

Tjänst, bibliotek  400 400 

Minskad programverksamhet, bibliotek  150 200 

Utökade intäkter/minskade kostnader.  200 250 

Slopat avgiftsfritt år efter kulåret  100 100 

Bibliotekarier Familjecentraler, 1,5 
tjänster 

  750 

Minskat antal timanställda på Publika 
möten 

  50 

Summa 1 000 1 850 2 750 

 

Oavsett vilken effektiviseringsnivå Kommunstyrelsen beslutar att införa 2021 så 
kan det bli svåra prioriteringar som behöver göras för att få en budget i balans. 
Utifrån var nämnden befinner sig är det än mer viktigt att fokusera på 
huvuduppdraget och, genom detta, satsa på det som ger mest effekt för 
boråsarna. Nytänkande, förändrade arbetssätt och samverkan är viktiga faktorer 
för att kunna bibehålla en god arbetsmiljö och utveckla det viktiga arbete som 
görs inom alla Kulturförvaltningens verksamhetsområden.   
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Förstärkt budgetram 2021 

För att kunna arbeta vidare med tilldelade uppdrag i den omfattning som 
önskas finns behov av förstärkt ram inom flera områden. Nedan specificeras de 
behov som finns. I bilagd rapport beskrivs respektive äskande närmare. 

 

Verksamhet Belopp (tkr) Avser 

Kulturskolan 920 Kapitalkostnader 
nybyggnation 2018. 

 3 000 5 lärartjänster för att 
avskaffa kön. 

 2 000 Intäktsbortfall avgiftsfri 
Kulturskola. 

Biblioteken 400 Ökad hyra Fristads 
bibliotek 

Textilmuseet 400 Kapitalkostnad för montrar 

 1 000 Modeutställning (Borås 400 
år) 

Socialt hållbart Borås   

 Hässleholmen 600 Kulturpedagog 

 600 Bibliotekarie 

 Norrby 300 Ökad hyra, Norrbyhuset 

 600 En kulturpedagog 

 600 En bibliotekarie 

 Sjöbo 900 Ökad hyra, Sjöbo 

 100 Kapitalkostnad 

 600  En kulturpedagog 

SUMMA 12 020  

 

 

Investeringar 

Verksamhet Belopp (tkr) Avser 

Förvaltningsövergripande investeringar 1 000 Diverse mindre 
investeringar. 

Textilmuseet/Konstmuseet 3 000 Medel för konstinköp 
samt underhåll. 

Konstbiennalen/jubileumsutställning 
2021 

3 500 Borås internationella 
konstbiennal 

Konstnärlig gestaltning enligt 1 %-regeln XXX En procent av 
budgeten avsätts till 
konstnärlig 
gestaltning vid ny- 
om- och 
tillbyggnationer av 
kommunens 
fastigheter. 
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Socialt hållbart Borås   

 Norrby 200 Mindre investeringar 
om våning två tas i 
anspråk. 

 Sjöbo 1 000 Om Sjöbohuset blir 
verklighet kommer 
investeringar i nya 
möbler, ett nytt 
hyllsystem och en ny 
biblioteksdisk att vara 
nödvändiga. 

SUMMA 8 700  

 

Buffert 

Enligt beslut i Kommunfullmäktige ska varje nämnd avsätta som lägst 1 % av 

sitt kommunbidrag till oförutsedda händelser. I budgetförslaget finns en avsatt 

buffert motsvarande 1 749 tkr, vilket nästintill uppfyller detta villkor. 

Övrigt 

Frågan om ett nytt system för bidragsgivning till kulturföreningar kvarstår. 
Utgångspunkten är att bidragsgivningen till kulturföreningarna bör följa samma 
modell som bidrag till föreningar som Fritids- och folkhälsoförvaltningen 
ansvarar för. Detta är ytterst en fråga om likvärdighet mellan föreningarna som 
existerar i samma stad och som finns till för samma medborgare. 

 

Beslutsunderlag 

1. Budget 2021 - Kulturnämnden                              

                         

Samverkan 

Budgeten är samverkad på FSG 2020-08-18. På FSG 2020-08-06 upprättades 

risk- och konsekvensanalyser för de tre olika effektiviseringsnivåerna.  

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen - KS.diarium@boras. 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 
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Svar på remiss - energi- och klimatstrategi 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden tillstyrker förslaget om revidering av Borås Stads Energi och 
klimatstrategi. Kulturnämnden anser att det är angeläget att utsläppen av 
växthusgaser minskar vilket kräver en intensifiering av insatserna för att så sker        

Ärendet i sin helhet 

Energi- och klimatstrategin visar riktningen för Borås Stads arbete med att 

minska utsläppen av växthusgaser i den egna organisationen och i samhället 

samt arbetet med att förbereda samhället för effekterna av ett förändrat klimat. 

Strategin tillsammans med miljömålen utgör även Borås Stads energiplan som 

varje kommun ska ha enligt lag. Klimatfrågor berörs även i andra kommunala 

styrdokument. Därför behöver strategin ses i ett större sammanhang och 

utifrån ordningen bland styrdokumenten.  

 

Nyheter och förändringar  

Energi- och klimatstrategin togs fram första gången 2015 och versionen som 

skickas på remiss nu innebär den första revideringen. Förslaget på den 

reviderade strategin innehåller i huvudsak följande nyheter och förändringar:  

 

- Klimatanpassning - arbetet med att anpassa kommunen till ett klimat i 

förändring för att minska riskerna och lindra konsekvenserna av 

klimatförändringarna - är nu inkluderat i strategin.  

- Koldioxidbudgeten som beslutades av kommunfullmäktige i december 

2019 ligger till grund för revideringen. Budgeten innebär att utsläppen 

av växthusgaser måste minska i en rask takt vilket kräver en 

intensifiering av våra insatser.  

- Tillitsresan ligger till grund för ett nytt tänkesätt i strategin, det vill säga 

mindre detaljstyrning och större fokus på riktning och på arbetssätt som 

ska leda till handling.  

 

               

Beslutsunderlag 

1. Remiss, Energi- och klimatstrategi och missiv                             
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Samverkan 

FSG 2020-08-18. 

Beslutet expedieras till 

1. Miljö- och konsumentnämnden, miljo@boras.se 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 
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Syfte
Energi- och klimatstrategin fyller flera syften. Strategin pekar ut riktningar för hur Borås 
Stad ska

• intensifiera arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser enligt 
koldioxidbudgeten,

• hushålla med energi och resurser, 

• stödja boråsarna i att minska deras utsläpp av växthusgaser,

• anpassa staden till ett klimat i förändring för att minska riskerna och lindra 
konsekvenserna av klimatförändringarna,

• bidra till att utveckla Borås som ett modernt och attraktivt samhälle som står  
robust när den globala omställningen till hållbara samhällen går allt snabbare.

Arbetssätt
Både en snabbare minskning av växthusgasutsläpp och en anpassning till ett förändrat klimat 
kräver att Borås Stads organisationer ser över all verksamhet för att identifiera och genomföra 
rätt åtgärder. Många insatser har redan genomförts som gett goda resultat. Oljeanvändningen 
har till exempel minskat med drygt 90 procent, jämfört med 1990-talet. Vi kommer att se 
fler resultat från mer långsiktiga satsningar såsom en hållbarhetsanpassad översiktsplan. De 
positiva insatserna måste fortsätta och bli fler. 

Strategin pekar huvudsakligen ut de områden där potentialen att nå kraftfulla resultat är stor.

Alla nämnder och bolagsstyrelser inom Borås Stad ska arbeta för att integrera strategin i 
respektive budget och verksamhet både när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser och 
klimatanpassning. Följande arbets- och tankesätt ska ligga till grund för att omsätta strategin 
till handling:

• Integrera strategin i den egna verksamheten

• Analysera den egna verksamhetens klimatpåverkan och möjligheter att stödja 
andra organisationer eller boråsarna i att minska sin klimatpåverkan.

• Kartlägga kopplingar till klimatanpassning, hur verksamheten kan bidra till 
ett robust samhälle anpassat till klimatförändringar.

• Identifiera åtgärder, till exempel genom att närma sig ett område med 
perspektiven ”Vad kan effektiviseras, vad kan bytas ut, vad kan minskas?” och 
”Vad kan vi sluta med, vad behöver vi börja med?”

• Långsiktighet, helhetssyn och konsekvensmedvetenhet är samverkande 
faktorer för ett gynnsamt samspel med andra hållbarhetsområden.

• Prioritera bland åtgärderna genom att jämföra kostnadseffektivitet, 
potentialstorlek, tidsperspektiv eller genomförbarhet.

• Mätning och uppföljning, hitta nyckeltal eller mål för respektive verksamhet så 
att uppföljningen kan visa om vi är på rätt väg.
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• Skapa förutsättningar för ökad handlingskraft

• Ekonomi, analys av ekonomiska modeller, hur kan hållbara projekt och 
arbetssätt gynnas?

• Prioritera en gång till, där vi börjar med nya åtgärder och arbetssätt, behöver vi 
kanske sluta med befintliga arbetssätt.

• Hög kunskapsnivå, sprid relevant kunskap brett i organisationen så att den inte 
stannar hos en eller få personer.

• Samverka med andra aktörer inom och utanför Borås Stad.

• Engagera invånare och näringsliv.

• Genomföra åtgärder

• Handlingskraft och resultat ska prägla arbetssättet, analyser och utredningar 
måste utmynna i genomförda åtgärder och nya arbetssätt

Till energi- och klimatstrategin finns det en åtgärdsbank som innehåller ett stort antal förslag 
på åtgärder inom olika områden. Nämnder och bolagsstyrelser eller förvaltningar och bolag 
lägger till åtgärder och väljer ut åtgärder från banken i planeringen inför kommande år. 
Åtgärdsbanken som är ett levande dokument är också ett verktyg som ger överblick över vad 
som är på gång eller avslutat och det skapar transparens för den som vill veta vad som görs.

Strategier för minskad klimatpåverkan
Strategierna pekar ut riktningen för arbetet inom ett antal prioriterade områden. Områdena 
omfattar både lokala utsläpp och utsläpp på andra ställen som sker till följd av konsumtion 
av varor och tjänster.

Fossilfri vägtrafik och ökat antal resor med gång, cykel och  
kollektiv trafik
Utsläppen från vägtrafik är den största lokala utsläppskällan och minskar för långsamt trots 
att det finns beprövade lösningar och fattade beslut. Arbetet med att minska Borås Stads egna 
utsläpp från persontransporter, arbetsfordon och upphandlade transporter har hög prioritet. Borås 
Stad ska även skapa förutsättningar för privatpersoner och näringsliv att minska körsträckor, 
att skapa effektivare godstransporter, att kunna välja förnybara bränslen och el och att kunna 
välja cykel och kollektivtrafik som transportmedel.

Byggnation med låg klimatpåverkan
Byggmaterial såsom traditionell betong, asfalt och stål samt byggprocesser är områden som orsakar 
stora utsläpp. Utsläppen mäts och åtgärdas för närvarande inte i någon större omfattning. Borås 
Stad ska bli bättre på att välja och beställa byggentreprenader, byggmaterial och byggprocesser 
som är optimerade utifrån ett livscykelperspektiv. Byggnationen ska orsaka låga utsläpp under 
byggskedet, kräva låg energianvändning under drift och leda till ökad möjlighet till återbruk 
och återvinning vid rivning. 



Resurseffektiv konsumtion och produktion
Inköp av resurskrävande varor, tjänster och mat står för en stor andel av boråsarnas individuella 
utsläpp och för Borås Stads klimatpåverkan. Arbetet med att minska dessa utsläpp går sakta 
och potentialen att agera med relativt enkla medel är stor. Borås Stads insatser ska fokusera 
på fyra områden.

• Borås Stads inköp av varor och tjänster ska ske med prioriteringen minskad 
resursanvändning, fler cirkulära användningsmodeller och minskad avfallsmängd. 

• Borås Stad ska öka arbetet med att sprida kunskap och inspiration och att skapa 
strukturella förutsättningar för invånarna att kunna konsumera mer hållbart och 
cirkulärt. 

• Borås Stad ska stödja det lokala näringslivet i att kunna erbjuda resurseffektiv 
produktion av varor och tjänster genom bland annat rådgivning och samordning.  

• Borås Stad ska stärka rollen som hållbar arbetsgivare genom att uppmuntra och 
underlätta för anställda att minska sitt klimatavtryck.

Resurseffektiv energianvändning och -försörjning
När fossil olja som basbränsle i uppvärmningssystemen fasats ut, väntar nya utmaningar. 
Borås Stad måste minska effekttoppar i användningen av värme och el som ligger bakom 
resterande beroende av fossil energi. För att gynna en ökad produktion av förnybar el måste 
kommunkoncernen skapa möjligheten att lagra energi över kort och lång sikt. Utöver dessa två 
utmaningar behöver vi också fokusera på hushållning med energi. Även förnybara bränslen och 
solceller har en miljö- och klimatpåverkan, därför är en minskad energi- och resursanvändning 
alltid prioriterad.

Ökad lagring och upptag av koldioxid
Det räcker inte att minska utsläppen utan kommunkoncernen måste även se över möjligheterna 
att skapa så kallade negativa utsläpp, det vill säga upptag av koldioxid istället för utsläpp. Mark 
och skog som Borås Stad äger och förvaltar har potential att ta upp mer koldioxid. Genom 
ökad kunskap ska Borås Stad även stödja andra aktörer i att optimera markanvändning och 
skogsbruk ur ett klimatperspektiv. Även tekniska åtgärder för att binda eller lagra koldioxid 
ska undersökas och implementeras.

Strategier för klimatanpassning 
Arbetet med klimatanpassning i Borås Stad är i sin linda, de kommande åren behöver vi skapa 
en samordnad kunskap om vad som redan görs och vad som behöver göras.

Integrering av klimatanpassning i kommunkoncernens verksamheter
Den kommunövergripande samordningen som berör klimatanpassningen ska fortsätta utvecklas 
med strukturell kunskapsfördelning och förankring i kommunkoncernen.

Borås Stad behöver till exempel anpassa verksamheter riktade till de mer sårbara grupperna i 
samhället så som barn, äldre och andra svagare grupper. Dessa ska ges en trygg, säker skolgång, 
och äldrevård även vid extrema väder och ett klimat i förändring.  
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Klimatanpassning i den fysiska planeringen och befintlig bebyggelse
Borås Stad ska genom fysisk planering öka samhällets förmåga att hantera höga vattenflöden 
och ökat frekvens och intensitet på nederbörd. I den växande och förtätade staden ska vi behålla 
eller nyskapa grönska som kan hjälpa hantera höga vattenflöden, skyfall och bidra till en svalare 
och trivsammare stad vid värmeböljor. Kommunkoncernen ska utveckla kommunkoncernens 
fastighetsbestånd, både nya och befintliga bostäder och arbetsplatser, för att hantera ett varmare 
och blötare klimat. Borås Stad ska aktivt bidra till att det privata fastighetsbeståndet blir 
klimatanpassat. 

Trygg och säker teknisk infrastruktur i ett förändrat klimat
I ett föränderligt klimat är det viktigt med robust infrastruktur. Kommunen ska säkerställa 
att det finns säkert och tryggt dricksvatten, anpassat VA-ledningsnät, säker eldistribution, 
nätfiber och vägar som är farbara oavsett väder och klimat.

Robust och säker ledning i kris orsakat av klimatförändringar
Borås Stad är den samlande kraften i kommunen för att hantera krissituationer, även i ett förändrat 
klimat. Det kräver en robust organisation, starka samarbeten med viktiga aktörer för kommunens 
säkerhet, funktion och försörjning. I en omvärld med risk för osäker livsmedelsförsörjning, 
ekonomisk instabilitet och en ökande befolkningsförflyttning till följd av klimatförändringarna, 
så behöver Borås Stad stå stark, trygg och med resurser och kompetens att hantera oförutsedda 
händelser. 

I kommunens risk- och sårbarhetsanalys ska aspekter för klimatanpassning tas med för att 
analysera hur samhället kan skyddas vid extrema väderhändelser.

Uppföljning
Nämnder och bolagsstyrelser ska arbeta med strategin i respektive verksamhet. Hur arbetet 
med strategierna fortlöper följs upp i samband med uppföljningen av Borås Stads miljömål 
eller motsvarande.

Klimatkommittén, som är kopplad till koldioxidbudgeten, ska göra en regelbunden kvantitativ och 
kvalitativ utvärdering av Borås Stads klimatarbete baserad på strategin och koldioxidbudgeten.

Åtgärder som behövs i arbetet med strategierna finns i en gemensam åtgärdsbank som uppdateras 
regelbundet.
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Remiss: Reviderad energi- och klimatstrategi 

Remissprocess 

Obligatoriska remissinstanser:  

Alla nämnder och bolagsstyrelser i Borås Stads kommunkoncern 

Alla partier som är representerade i Borås Stads kommunfullmäktige 

Valfria remissinstanser: 

Länsstyrelsen Västra Götaland 

Boråsregionen 

Västra Götalandsregionen 

Allmänheten via Borås Stads hemsida 

Remisstid: 

Sista svarsdatum är den 31 augusti 2020.  

Efter remisstiden kommer remissvaren sammanställas och eventuella ändringar 

arbetas in i dokumentet. Miljö- och konsumentnämnden beslutar sedan om 

strategin, som sedan skickas vidare för beslut i kommunstyrelse och 

kommunfullmäktige. 

Svar: 

Svar lämnas via e-post till miljo@boras.se, ange diarienummer 2020-1396 och 
remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.  
 

Nämndens/bolagsstyrelsens yttrande ska innehålla en kort sammanfattning. 

Denna kommer att användas i den sammanställning av remissvar som ingår i 

det beslutsunderlag som presenteras för miljö- och konsumentnämnden.  

Frågor: 

Frågor kan besvaras av handläggarna: 

David von Sydow, allmänna frågor samt klimatanpassning 

Mailadress: David.vonSydow@boras.se Telefon: 033-35 30 37 

Peter Krahl Rydberg, allmänna frågor samt utsläppsminskning, koldioxidbudget 

Mailadress: Peter.krahl.rydberg@boras.se Telefon: 033 – 35 84 97 

Lisa Nilsson, allmänna frågor  

Mailadress: maja.nilsson@boras.se 

mailto:miljo@boras.se
mailto:David.vonSydow@boras.se
mailto:Peter.krahl.rydberg@boras.se
mailto:maja.nilsson@boras.se
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Underlag: 

Remissversion reviderad energi- och klimatstrategi 

Bakgrund 

Energi- och klimatstrategin visar riktningen för Borås Stads arbete med att 

minska utsläppen av växthusgaser i den egna organisationen och i samhället 

samt arbetet med att förbereda samhället för effekterna av ett förändrat klimat. 

Strategin tillsammans med miljömålen utgör även Borås Stads energiplan som 

varje kommun ska ha enligt lag. Klimatfrågor berörs även i flera andra av 

styrdokumenten, så strategin behöver ses i det större sammanhanget och utifrån 

ordningen bland styrdokumenten. 

 

Nyheter och förändringar 

Energi- och klimatstrategin togs fram första gången 2015 och versionen som 

skickas på remiss nu innebär den första revideringen. Förslaget på den 

reviderade strategin innehåller i huvudsak följande nyheter och förändringar: 

 Klimatanpassning; arbetet med att anpassa kommunen till ett klimat i 

förändring för att minska riskerna och lindra konsekvenserna av 

klimatförändringarna, är nu inkluderat i strategin. 

 Koldioxidbudgeten som beslutades av kommunfullmäktige i december 

2019 ligger till grund för revideringen. Budgeten innebär att utsläppen 

av växthusgaser måste minska i en rask takt vilket kräver en 

intensifiering av våra insatser.  

 Tillitsresan ligger till grund för ett nytt tänkesätt i strategin, det vill säga 

mindre detaljstyrning och större fokus på riktning och på arbetssätt som 

ska leda till handling. 

 

Omvärlden 

Energi- och klimatstrategin har tagits fram för första gången 2015 och sedan 

dess har klimatfrågan blivit ännu mer högaktuell.  

 2016 började Agenda 2030 och FN:s globala hållbarhetsmål att gälla. Flera 

av målen har kopplingar till klimatförändringar, utsläpps- och energifrågor.   

 2016 trädde det globala klimatavtalet från Paris i kraft där man slog fast att 

ambitionen är att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader 

jämfört med förindustriell tid.  

 2018 upplevde Sverige med flera andra länder en ovanlig varm och torr 

sommar med skogsbränder och vattenbrist till följd.  

 Augusti 2018 påbörjade Greta sin klimatstrejk och sedan dess har hon och 

miljontals unga och vuxna klimatstrejkat vid upprepade tillfällen. 

 Oktober 2018 kom IPCCs specialrapport som förtydligade skillnaderna 

mellan effekterna från en 1,5 och en 2 grad varmare värld. Effekterna 

riskerar att vara mycket starkare. 

 2019-2020 uteblev den meteorologiska vintern i delar av Sverige och i 

Australien pågick massiva skogsbränder. 

https://www.boras.se/bobyggaochmiljo/naturochmiljo/koldioxidbudgetforboras.4.bc75cfa16f92efcfa332349.html
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 Under våren 2020 blev det översvämningar i Borås till följd av ihållande 

nederbörd.  

 December 2019 fick Borås Stad en koldioxidbudget som visar på att starka 

utsläppsminskningar krävs för att kunna bidra till Parisavtalets ambition 

om att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader över förindustriell tid. 

 

I Borås har vi länge arbetat för minskade klimatutsläpp och kan se resultat i 

form av en minskning av koldioxidutsläppen från energianvändningen med hela 

40 procent från 1990. Det är vi stolta över, men vi vet att arbetet med att 

minska klimatutsläppen behöver intensifieras. 

Minskningar av klimatutsläpp är inget som Borås Stad gör på egen hand. Det 

visar exempelvis minskningen av oljeanvändningen för uppvärmning av 

bostäder med 98 procent. Boråsarna har i hög grad varit delaktiga i arbetet och 

behövs även i fortsättningen i allt från klimatsmart konsumtion till ökad 

produktion av förnybar el och värme.  

Istäcket i Arktis minskar, glaciärer försvinner, skogar brinner och extrema 

väderhändelser blir fler, detta är bara ett par av de effekter vi idag ser av den 

globala uppvärmningen. Den globala uppvärmningen har överskridit en grad 

över förindustriell tid och kommer sannolikt fortsätta öka. Effekterna av ett 

varmare klimat påverkar Borås på flera sätt. Staden måste kunna klara 

påfrestningarna som ett varmare klimat innebär och skydda invånarnas hälsa 

och trygghet. 

 

Utifrån det globala och lokala läget behövde revideringen av energi- och 

klimatstrategin innebära nya arbetssätt för att få till mer handling och en 

breddning för att även omfatta klimatanpassningen. 

 

Arbetsprocess 

Från den ursprungliga strategin till remissversionen har det varit en resa med 

många inblandade parter. Processen leds av Miljöförvaltningen tillsammans 

med avdelningen för strategisk samhällsplanering på Stadsledningskansliet. 

Styrgruppen för revideringen består av presidiet för miljö- och 

konsumentnämnden samt tre miljökommunalråd, en från vardera Mp, Kd och 

Sd. 

 I början (våren 2019) utgick vi från att inte göra stora ändringar men vi 

bestämde oss för att testa varianten att ha med klimatanpassningen i 

strategin. 

 September 2019 hade vi en projektstudio med deltagare från 

förvaltningar och bolag som var utpekade som ansvariga i den befintliga 

strategin. Vi fick en del förslag och inspel men i stort sett kunde vi 

fortfarande tänka oss att revidera strategin med några mindre 

förändringar. 

 Under hösten 2019 jobbade vi in synpunkter, förstärkte delen om 

klimatanpassning och gjorde en allmän uppdatering. Samtidigt blev 

koldioxidbudgeten klar. 
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 I januari hade vi workshops med tjänstepersoner från olika 

förvaltningar och bolag och vi fick in många förslag och synpunkter. 

Några önskade att få in många detaljer och konkreta mål och punkter 

medan andra ville hålla strategin övergripande men ändå tydlig. Efter 

workshoptillfällena arbetade vi in synpunkter och förslag. 

 Sedan hade vi flera avstämningar med avdelningen för kvalité och 

utveckling där vi fick en del nya tankar kring hur styrdokument ska 

anpassas till tillitsresan och hur man bör tänka. Utifrån dessa 

synpunkter kortade och förenklade vi strategin kraftigt.  

 Den reviderade strategin ska: 

o visa riktningar och prioriteringar inom arbetet med att minska 

utsläpp och klimatanpassning 

o lämna utrymme för hur vi kan följa dessa riktningar 

o säkerställa att nämnder/styrelser eller förvaltningar/bolag arbetar 

in strategin i sin verksamhet 

o ge stöd åt dem som ska samordna och följa upp arbetet 

o fokusera på genomförande och handling 

   

Vi har förhoppningar om att vårt förslag till energi- och klimatstrategi som nu 

går på remiss leder till nya arbetssätt och handlingskraft i klimatfrågan. 

 

 

David von Sydow, Lisa Nilsson  Agneta Sander 

Handläggare på miljöförvaltningen          Miljöchef            
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Kulturnämnden 
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Biblioteksprogram 2020-2023 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att godkänna förslaget till Biblioteksprogram 2020-

2023.        

Ärendet i sin helhet 

Biblioteksprogrammet 2020-2023 skickades ut på remiss till: 

1. Arbetslivsnämnden 

2. Fritid- och folkhälsonämnden 

3. Förskolenämnden 

4. Grundskolenämnden 

5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

6. Miljö- och konsumentnämnden 

7. Samhällsbyggnadsnämnden 

Remissvaren har beaktats och arbetats in i förslaget till Biblioteksprogram 2020-

2023.              

Beslutsunderlag 

1. Biblioteksprogram 2020-2023 

2. Inkomna remissvar från berörda instanser                                

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. Remissinstanser 

 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 

 



 Strategi

• Program

Plan

Policy

Riktlinjer

 Regler

Borås Stads
Biblioteksprogram  

Bibliotek för alla 
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Fastställt av: Kulturnämnden
Datum:
För revideringen ansvarar: Kulturnämnden
Gäller: Kulturnämnden
Gäller till och med: 2023

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
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Biblioteksprogram: Bibliotek för alla 
Biblioteken i Borås ska vara kreativa och kulturella mötesplatser för alla människor oavsett 
bakgrund. Biblioteken i Borås ska inspirera till litterära upplevelser och bidra till att ge barn 
och unga bättre läs- och språkförståelse. Biblioteken i Borås ska ge stadens invånare verktyg 
för att fritt söka information och kunskap, vara en infrastruktur för Borås som bildningsstad. 
Biblioteken i Borås ska öka den digitala delaktigheten genom att erbjuda kunskap, hjälp med 
och tillgång till teknik. 

Särskilt fokus ska läggas på biblioteksverksamhet för barn och unga samt övriga grupper 
som prioriteras i bibliotekslagen. Biblioteken i Borås ska arbeta med barnkonventionen som 
grund för sitt arbete.

Det öppna biblioteket
Folkbibliotek ska finnas i hela Borås och ha generösa öppettider, folkbiblioteken på serviceorterna 
Sandared, Viskafors, Fristad och Dalsjöfors ska vara Meröppna bibliotek. Meröppet innebär 
att användare kan få tillgång till biblioteken även utanför ordinarie öppettider.

Biblioteken i Borås ska vara trygga och tillgängliga mötesplatser dit alla är välkomna utan 
motkrav på konsumtion eller prestation, biblioteken förblir ett av samhällets få öppna rum. 
Biblioteken ska ge plats för möten och samtal, mellan generationer och kulturer, men också 
plats för den som vill vara ensam tillsammans med andra. 

Biblioteken på serviceorterna runt om Borås ska vara samlingsplatser och samverkansplatser 
för lokalsamhällets kulturliv, näringsliv och civilsamhälle. 

Biblioteken i Borås ska vara demokratiska scener för samhällsdebatt och ska erbjuda ett varierat 
programutbud som visar på en bredd av åsikter. Biblioteken ska vara öppna för invånarna som 
medskapare i verksamheten.

Biblioteken i Borås ska vara tillgänglighetsanpassade.

Det läs- och skrivfrämjande biblioteket
Biblioteken i Borås ska erbjuda litteratur, media och berättelser, på olika språk, på alternativa 
sätt att läsa och med lokalt anpassade utbud. Biblioteken ska ge tillgång till digitala läsfrämjande 
verktyg och tjänster samt ska arbeta utifrån ett vidgat läsbegrepp där själva mediet inte är 
det centrala och där läsning även kan vara högläsning och möjligheten att kunna tolka och 
förstå bilder, filmer och spel.

Biblioteken i Borås ska bidra till att stärka barns och ungas språkutveckling.   

Biblioteken i Borås ska inspirera till läsning och reflektion.

Biblioteken i Borås ska inspirera till eget skrivande och uppmuntra till kreativitet och skapande.

Biblioteken i Borås och biblioteken i Sjuhärads övriga kommuner ska samverka för ett ökat 
utbud och förbättrad service i hela Boråsregionen.

Det digitala biblioteket
Biblioteken i Borås ska öka den digitala delaktigheten och stärka boråsarnas medie- och 
informationskunnighet.
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Det digitala biblioteket ska vidga utbudet och ge tillgång till bibliotekens resurser även utanför 
biblioteksrummet.

Biblioteken i Borås ska inspirera och utjämna genom att erbjuda datorer, nätverk och annan 
teknisk utrustning på biblioteken.

Det lärande biblioteket
Biblioteken i Borås ska vara platser för bildning och reflektion, enskilt eller tillsammans. 
Biblioteken ska inspirera boråsarna till ett livslångt lärande och vara en portal till Borås som 
bildningsstad.

Biblioteken i Borås ska vara mötesplatser för folkbildning och det livslånga lärandet.

Boråsarna ska vägledas av bibliotekspersonalen som är utbildade i att söka fram och värdera 
information.

Biblioteken i Borås ska samverka med förskolorna för att på bästa sätt nå ut till barnen i Borås 
Stad. Se Kulturplan förskola.

Skol- och gymnasiebiblioteken i Borås ska vara en integrerad del av skolans verksamhet 
och vara en pedagogisk resurs i alla ämnen. I samverkan med skolans personal ska skol-
bibliotekarien bidra till ökad måluppfyllelse, resultat och kunskapsutveckling för alla elever. 
Gällande skolbiblioteken i övrigt, se Skolbiblioteksprogrammet.



Postadress 501 80 Borås  Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
Telefon 033-35 70 00  e-post boras.stad@boras.se  Webbplats boras.se

mailto:boras.stad%40boras.se?subject=
https://www.boras.se
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Arbetslivsnämnden  
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§ 36 Dnr ALN 2020-00027 1.1.3.1 

Yttrande över Remiss - Biblioteksprogram 2020-2023 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden tillstyrker Remiss Biblioteksprogram 2020-2023.       

Sammanfattning av ärendet 

Arbetslivsnämnden ser positivt på Biblioteksprogram 2020-2023 som 
understryker vikten av det öppna biblioteket, läs och skrivfrämjande, digitala 
och det lärande biblioteket. Programmet utgör ett stöd genom de konkreta 
områden som anges och som Borås stad ska fokusera på. Arbetslivsnämnden 
tillstyrker Remiss Biblioteksprogram 2020-2023.            

Beslutsunderlag 

1. Remiss Biblioteksprogram 2020-2023.                
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Fritids- och 
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§ 73 Dnr FOFN 2020-00052 3.6.2.0 

Yttrande över Biblioteksprogram 2020-2023 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker Kulturnämndens förslag till 
Biblioteksprogram 2020-2023 samt översänder yttrande till Kulturnämnden.      

Sammanfattning av ärendet 

Fritids- och folkhälsonämnden har fått möjlighet att yttra sig över 

Kulturnämndens förslag till Biblioteksprogram 2020-2023. 

 

Biblioteksprogrammet föreslås gälla för Kulturnämnden och anger den 

övergripande inriktningen för biblioteksverksamheten i kommunen. Fritids- 

och folkhälsonämnden är positiv den föreslagna inriktningen och särskilt till 

skrivningarna om biblioteket som mötesplats samt det öppna biblioteket. 

 

Föreslaget program går väl i linje med Fritids- och folkhälsonämndens uppdrag 

kring mötesplatser. Mötesplatserna ska skapa förutsättningar för människor att 

mötas, och utgångspunkten är att människor ska få fler möjligheter att lära och 

påverka sina liv. 

 

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker Kulturnämndens förslag till 

Biblioteksprogram 2020-2023. Fritids- och folkhälsonämnden anser att 

nämndernas olika uppdrag kopplat till mötesplatser går hand i hand, och att det 

därmed finns stora vinster med samverkan, inte minst ur ett 

medborgarperspektiv.      

Beslutsunderlag 

Remiss: Biblioteksprogram 2020-2023      

 

Vid protokollet  
  
 
Johanna Jönsson  Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare  Förvaltningschef 
 
 
Justeras 2020-05-14.  
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Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

 
Håkan Eriksson (C)  Christer Lundberg (S) 
Ordförande  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2020-05-15. 
 
Rätt utdraget intygar: 
 
 
 
Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare 
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Förskolenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 41 Dnr FN 2020-00063 1.2.3.1 

Svar på remiss - Biblioteksprogram 2020-2023 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker biblioteksprogrammet för 2020-2023 med nedan 
angivna förslag till ändringar och tillägg, samt översänder yttrandet till 
Kulturnämnden.        

Sammanfattning av ärendet 

Förskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över Biblioteksprogram 2020-
2023. Biblioteksprogram 2020-2023 tillstyrks med nedan angivna förslag till 
tillägg och ändringar: 

Den inledande meningen som beskriver att biblioteken ska låta människor 
mötas genom att vara kreativa och kulturella mötesplatser föreslås 
omformuleras till: ”Biblioteken i Borås ska vara kreativa och kulturella 
mötesplatser för alla människor oavsett bakgrund.” 

Begreppet Meröppna bibliotek kan förtydligas. 

Ett vidgat läsbegrepp ska vara i centrum i ett läs- och skrivfrämjande bibliotek 
och en definition behövs för att klargöra begreppet. 

Formuleringen att biblioteket är portalen till Borås som bildningsstad föreslås 
ändras till: ”biblioteket är en portal till Borås som bildningsstad.”  

Bibliotekets stöd till förskolorna kan förtydligas i avsnittet Det lärande 
biblioteket.           

Beslutsunderlag 

1. Borås Stads biblioteksprogram Bibliotek för alla                  
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Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2020-00035 3.5.4.0 
 

  

 

Yttrande över remiss - Biblioteksprogram 2020-2023 

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden tillstyrker Biblioteksprogrammet 2020-2023 i sin helhet, 

men har en del synpunkter och översänder svaret till Kulturförvaltningen.        

Sammanfattning  

Enligt bibliotekslagen (2013:801) ska alla kommuner ha en biblioteksplan. I 

Borås Stad kallas detta styrdokument för program, därav ett biblioteksprogram.  

Programmet har uppdaterats för 2020-2023. Grundskolenämnden har fått 

programmet på remiss från Kulturnämnden.  

Programmet harmonierar väl med både VGR:s biblioteksplan och 

Boråsregionens kulturplan. Detta märks framförallt genom programmets fyra 

rubriker ”Det öppna biblioteket”, ”Det läs- och skrivfrämjande biblioteket”, 

”Det digitala biblioteket” och ”Det lärande biblioteket” som är desamma som i 

VGR:s biblioteksplan.  

Grundskolenämnden anser att det är mycket bra att särskilt fokus läggs på 

biblioteksverksamhet för barn och unga samt att biblioteken i Borås ska arbeta 

med barnkonventionen som grund för sitt arbete.  Vidare är 

Grundskolenämnden positiv till att biblioteken ska erbjuda litteratur, media och 

berättelser, på olika språk, på alternativa sätt att läsa och med lokalt anpassade 

utbud.  Det är viktigt med tillgång till digitala läsfrämjande verktyg och tjänster 

samt att biblioteken ska arbeta med det vidgade läsbegreppet i centrum.  

 

Grundskolenämnden föreslår textförändringar. Grundskolenämnden anser att 

programmet är viktigt och att innehållet är relevant och välstrukturerat. 

Förutom inlämnade synpunkter tillstyrker Grundskolenämnden programmet i 

dess helhet.               

Ärendet i sin helhet 

Enligt bibliotekslagen (2013:801) ska alla kommuner ha en biblioteksplan.  I 

Borås Stad kallas detta styrdokument för program, därav ett biblioteksprogram.  

Programmet har uppdaterats för 2020-2023. Grundskolenämnden har fått 

programmet på remiss från Kulturnämnden.  

Programmet harmonierar väl med både VGR:s biblioteksplan och 

Boråsregionens kulturplan. Detta märks framförallt genom programmets fyra 
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rubriker ”Det öppna biblioteket”, ”Det läs- och skrivfrämjande biblioteket”, 

”Det digitala biblioteket” och ”Det lärande biblioteket” som är desamma som i 

VGR:s biblioteksplan.  

 

Grundskolenämnden anser att det är mycket bra att särskilt fokus läggs på 

biblioteksverksamhet för barn och unga samt att biblioteken i Borås ska arbeta 

med barnkonventionen som grund för sitt arbete.  Vidare är 

Grundskolenämnden positiv till att biblioteken ska erbjuda litteratur, media och 

berättelser, på olika språk, på alternativa sätt att läsa och med lokalt anpassade 

utbud.  Det är viktigt med tillgång till digitala läsfrämjande verktyg och tjänster 

samt att biblioteken ska arbeta med det vidgade läsbegreppet i centrum.  

 

Synpunkter på formuleringar i programmet: 

Under rubriken ”Det öppna biblioteket” står det i andra meningen ”ge barn 

och unga bättre läs- och språkförståelse. ”Nämndens förslag är att det istället 

står och bidrar till barn och ungas bättre läs- och språkförståelse. Det är skolans 

uppdrag at ge läs- och språkundervisning.  

 

Under rubriken det ”Läs- och skrivfrämjande biblioteket ” andra stycket står 

det ”Biblioteken i Borås ska stärka barns och ungas språkutveckling.” 

Nämndens förslag är ”ska bidra till att stärka barns och ungas språkutveckling.” 

 

I sista stycket under rubriken ”Det lärande biblioteket” står det att 

”skolbiblioteken ska vara pedagogiska resurser, som ska tillgodose elevernas 

behov av språk- och kunskapsutveckling och med bibliotekarier som arbetar 

ute i klasserna i nära samverkan med lärarna.”  Grundskolenämnden tycker att 

skolbibliotekens uppdrag och roll är mycket viktigt, men ser att det hellre står så 

här: skolbiblioteken ska vara pedagogiska resurser, som ska bidra till att 

tillgodose elevernas behov av språk- och kunskapsutveckling och med 

bibliotekarier som arbetar ute i klasserna i nära samverkan med lärarna. 

Grundskolenämnden anser att programmet är viktigt och att innehållet är 

relevant och välstrukturerat. Förutom ovannämnda synpunkter tillstyrker 

Grundskolenämnden programmet i dess helhet. 

Beslutsunderlag 

1. Remiss - Biblioteksprogram 2020-2023 

                               

Samverkan 

FSG. 
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Beslutet expedieras till 

1. Kulturnämnden. 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 
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Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 73 Dnr GVUN 2020-00082 1.1.3.1 

Yttrande över remiss - Biblioteksprogram 2020-2023 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker förslag till Biblioteksprogram 
2020-2023 under förutsättning att man tar nämndens synpunkt i beaktande.       

Sammanfattning av ärendet 

Biblioteken i Borås har under året arbetat fram ett nytt Biblioteksprogram för 2020-
2023 som ska ersätta det program som slutade gälla vid årsslutet 2019. Under våren 
lanserades förslaget till en ny nationell biblioteksstrategi och senare under året 
fastställdes både Västra Götalandsregionens biblioteksplan och Boråsregionens 
kulturplan. Parallellt med de processerna har det arbetats med det här biblioteks-
programmet.  

Alla kommuner i Sverige ska enligt bibliotekslagen (2013:801) ha en egen biblioteksplan, 
något som i Borås benämns biblioteksprogram. I arbetet med programmet har 
bibliotekspersonalen involverats och stor vikt har lagts vid att få programmet att 
harmoniera väl med både Västra Götalandsregionens biblioteksplan och Boråsregionens 
kulturplan. Detta märks inte minst genom att programmets fyra rubriker ”Det öppna 
biblioteket”, ”Det läs- och skrivfrämjande biblioteket”, ”Det digitala biblioteket” och 
”Det lärande biblioteket” är desamma som i Västra Götalandsregionens biblioteksplan. 

Sista stycket i programmet lyder: ”Skol- och gymnasiebiblioteken i Borås skall vara 
pedagogiska resurser, som tillgodoser elevernas behov av språk- och 
kunskapsutveckling och med bibliotekarier som arbetar ute i klasserna i nära samverkan 
med lärarna. Gällande skolbiblioteken i övrigt, se Skolbiblioteksprogrammet.” Här anser 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att man med fördel kan använda den 
skrivelsen som används i Skolbiblioteksprogrammet istället. Lydelsen på sista stycket 
blir då istället: ” Skolbiblioteket ska vara en naturlig del av skolans verksamhet och vara 
en pedagogisk resurs i alla ämnen. I samverkan med skolans personal ska 
skolbibliotekarien bidra till ökad måluppfyllelse, resultat och kunskapsutveckling för alla 
elever. Gällande skolbiblioteken i övrigt, se Skolbiblioteksprogrammet.”                

Beslutsunderlag 

1. Förslag Biblioteksprogram – Bibliotek för alla                

 

 

 









 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 

YTTRANDE Sida 
1(1) 

 Datum 
2020-04-23 

Diarienummer 
2020-00127 

 Kulturnämnden 

 

 

Yttrande över Biblioteksprogram 2020-2023 
Avsändarens diarienummer: KUN 2020-00015 

 

Nämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att tillstyrka Biblioteksprogram 
2020-2023. 

 
Nämndens yttrande  
Samhällsbyggnadsnämnden ser positivt på Biblioteksprogram 2020-2023 som tydligt 
understryker bibliotekens roll som tillgängliga, demokratiska mötesplatser för alla 
stadens invånare och även samverkansplatser för lokalsamhällets kulturliv, näringsliv 
och civilsamhälle på serviceorterna.  
 
 
 
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 
 
 
   
   
 



 

 

Kulturnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kulturkontoret, P A Halls 
Terrass 2 

Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Evelina Lövnord 
Handläggare 
033 357676 

SKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2020-08-24 
Instans 

Kulturnämnden 
Dnr KUN 2020-00076 2.1.3.1 
 

  

 

Gallring av handlingar av tillfällig eller liten betydelse 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar om gallring av handlingar av tillfällig eller liten 

betydelse enligt bifogat beslutsunderlag. Beslutet ersätter tidigare gallringsbeslut 

för handlingar av tillfällig eller ringa betydelse.          

Ärendet i sin helhet 

I kommunal verksamhet uppstår en mängd allmänna handlingar av tillfällig eller 

liten betydelse, som utan större informationsförlust kan gallras. För att få gallra 

allmänna handlingar krävs ett gallringsbeslut fastställt av den egna nämnden. I 

detta gallringsbeslut avses med handlingar av tillfällig eller liten betydelse sådana 

handlingar av uppenbar ringa betydelse för verksamheten som vare sig behöver 

hållas ordnade eller registreras och som regleras i 5 kap. 1 § 4 st. offentlighets- 

och sekretesslagen (2009:400). Det innefattar även handlingar som kanske inte 

uppfattas som allmänna handlingar, såsom cookies, temporära filer och 

skrivarloggar.  

Beslutet tar fasta på de handlingar som en tjänsteperson kan komma i kontakt 

med i sitt dagliga arbete snarare än handlingar i kommunens bakomliggande it-

miljö. Detta gallringsbeslut gör det möjligt att gallra uppräknade handlingar av 

tillfällig eller liten betydelse               

Beslutsunderlag 

1. . Kommunstyrelsens beslut 2020-05-11 § 190 Gallring av handlingar av 

tillfälligt eller liten betydelse 

2. Gallring av handlingar av tillfällig eller liten betydelse                                

Samverkan 

FSG 2020-08-18. 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 
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2020-05-11 
 

 

Kommunstyrelsen  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 190 Dnr KS 2020-00338 2.1.3.1 

Gallring av handlingar av tillfälligt eller liten betydelse 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar om gallring av handlingar av tillfällig eller liten 
betydelse enligt bifogat beslutsunderlag. Beslutet ersätter tidigare gallringsbeslut 
för handlingar av tillfällig eller ringa betydelse. 

Kommunstyrelsen uppmanar samtliga Borås Stads nämnder och bolag att fatta 
beslut i denna fråga.  

Sammanfattning av ärendet 

I kommunal verksamhet uppstår en mängd allmänna handlingar av tillfällig eller 
liten betydelse, som utan större informationsförlust kan gallras. För att få gallra 
allmänna handlingar krävs ett gallringsbeslut fastställt av den egna nämnden. I 
detta gallringsbeslut avses med handlingar av tillfällig eller liten betydelse sådana 
handlingar av uppenbar ringa betydelse för verksamheten som vare sig behöver 
hållas ordnade eller registreras och som regleras i 5 kap. 1 § 4 st. offentlighets- 
och sekretesslagen (2009:400). Det innefattar även handlingar som kanske inte 
uppfattas som allmänna handlingar, såsom cookies, temporära filer och 
skrivarloggar.  

Beslutet tar fasta på de handlingar som en tjänsteperson kan komma i kontakt 
med i sitt dagliga arbete snarare än handlingar i kommunens bakomliggande it-
miljö. Detta gallringsbeslut gör det möjligt att gallra uppräknade handlingar av 
tillfällig eller liten betydelse.  

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse - Gallring av handlingar av tillfällig eller liten betydelse 

2. PM - Gallring av handlingar av tillfälligt eller liten betydelse 

 

 

 

 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Viktor Lundberg 
Håkan Ek 
Handläggare 
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2020-05-11 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00338 2.1.3.1 

  

 

Gallring av handlingar av tillfälligt eller liten betydelse 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar om gallring av handlingar av tillfällig eller liten 

betydelse enligt bifogat beslutsunderlag. Beslutet ersätter tidigare gallringsbeslut 

för handlingar av tillfällig eller ringa betydelse. 

Kommunstyrelsen uppmanar samtliga Borås Stads nämnder och bolag att fatta 

beslut i denna fråga.   

Ärendet i sin helhet 

I kommunal verksamhet uppstår en mängd allmänna handlingar av tillfällig eller 

liten betydelse, som utan större informationsförlust kan gallras. För att få gallra 

allmänna handlingar krävs ett gallringsbeslut fastställt av den egna nämnden. I 

detta gallringsbeslut avses med handlingar av tillfällig eller liten betydelse sådana 

handlingar av uppenbar ringa betydelse för verksamheten som vare sig behöver 

hållas ordnade eller registreras och som regleras i 5 kap. 1 § 4 st. offentlighets- 

och sekretesslagen (2009:400). Det innefattar även handlingar som kanske inte 

uppfattas som allmänna handlingar, såsom cookies, temporära filer och 

skrivarloggar.  

Beslutet tar fasta på de handlingar som en tjänsteperson kan komma i kontakt 

med i sitt dagliga arbete snarare än handlingar i kommunens bakomliggande it-

miljö. Detta gallringsbeslut gör det möjligt att gallra uppräknade handlingar av 

tillfällig eller liten betydelse.               

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse - Gallring av handlingar av tillfällig eller liten betydelse 

2. PM - Gallring av handlingar av tillfälligt eller liten betydelse  

Beslutet expedieras till 

1. Samtliga nämnder och bolag 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Ingegerd Eriksson 

Avdelningschef 
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Datum 

2020-04-01 
Referens 

2020-00338 2.1.3.1 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Gallring av handlingar av tillfällig eller liten 

betydelse 

Innehåll 
Inledning .................................................................................................................... 1 

Tillfällig eller liten betydelse? .................................................................................. 2 

Allmänt förekommande handlingar ....................................................................... 3 

Posthantering ............................................................................................................ 6 

E-posthantering ........................................................................................................ 7 

Telefoner och surfplattor ........................................................................................ 8 

Webbmöten, nätverk, forum, projektarbetsplatser och samarbetsytor ............ 9 

Spår av internet- och datoranvändning ............................................................... 10 

Skrivare..................................................................................................................... 11 

Sociala medier ......................................................................................................... 12 

 

Inledning 

För att verksamheten ska få gallra allmänna handlingar krävs ett gallringsbeslut 

fastställt av den egna nämnden. Nedanstående gallringsbeslut möjliggör gallring 

av handlingar som har tillfällig eller liten betydelse. De handlingar som upptas i 

gallringsbeslutet kan utan större informationsförlust gallras vid inaktualitet. 

Gallring vid inaktualitet innebär att handlingen får gallras omedelbart eller när 

den inte längre behövs, om inget annat anges. Beslutet tar fasta på de 

handlingar som en tjänsteperson kan komma i kontakt med i sitt dagliga arbete 

snarare än handlingar i kommunens bakomliggande IT-miljö. Beslutet ersätter 

tidigare gallringsbeslut för handlingar av tillfällig eller ringa betydelse.   

Gallringsbeslutet är tematiskt indelat där det första kapitlet är mer generellt och  

innehåller handlingstyper som kan förekomma inom flera olika områden för att 

därefter åtföljas av kapitel som är mer specifika. Varje kapitel innehåller, utöver 

en uppräkning av handlingstyper och gallringsfrist, kommentarer och exempel 

samt uppgift om vem som ska utföra gallringen. På så sätt bidrar beslutet till en 

enhetlig och effektiv informationshantering samtidigt som det blir ett stöd till 

verksamheten.  

 



 

2 

 

Tillfällig eller liten betydelse? 

Det som avses med handlingar av ”tillfällig eller liten betydelse” i detta 

gallringsbeslut är sådana handlingar av uppenbar ringa betydelse för 

verksamheten som vare sig behövs hållas ordnade eller registreras och som 

regleras i 5 kap. 1 § 4 st. offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). I detta 

inryms även handlingar som man normalt sett kanske inte tänker på som 

allmänna handlingar, som till exempel cookies, temporära filer och 

skrivarloggar. Det är handlingens informationsvärde och inte dess form som är 

avgörande för om den är av tillfällig eller liten betydelse. Det spelar med andra 

ord ingen roll om ett meddelande kommer in via e-post, på papper eller som 

sms. Det är innehållet som avgör hur handlingen ska hanteras.   

Det är bara de handlingar som omnämns i gallringsbeslutet som får gallras. 

Skulle verksamheten identifiera andra handlingar som är av tillfällig eller liten 

betydelse måste gallringsbeslutet revideras för att omfatta även dessa handlingar 

innan gallring kan ske.  
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Allmänt förekommande handlingar  

Handlingstyp Gallring Kommentarer och exempel Vem gallrar? 

Inkomna eller expedierade 

framställningar, förfrågningar och 

meddelanden av tillfällig 

betydelse eller rutinmässig 

karaktär 

Vid inaktualitet 

 

 

 Förfrågningar om kontaktuppgifter, 

blanketter, mötestider, allmän 

information och liknande. 

Funktionsbrevlådor, gemensamma 

brevlådor eller inkorgar: 

 Gallras av administratör, registrator 

eller annan ansvarig. 

Enskilda anställdas brevlådor eller 

inkorgar: 

 Var och en ansvarar för att gallra. 

Inkomna synpunkter av tillfällig 

betydelse eller rutinmässig 

karaktär samt svar på dessa 

Vid inaktualitet Under förutsättning att de inte 

föranleder en åtgärd av betydelse. Då 

ska synpunkterna hanteras på annat 

sätt, till exempel i förvaltningens 

diarium.  

 

Den som hanterar den aktuella 

handlingen. 

Handlingar som har inkommit för 

kännedom 

Vid inaktualitet 

 

Förutsatt att handlingarna inte har 

föranlett någon åtgärd och att de även i 

övrigt har liten betydelse för 

verksamheten. 

 Vissa cirkulär, inbjudningar, 

nyhetsbrev, PM, mötes- 

anteckningar och liknande. 

Funktionsbrevlådor, gemensamma 

brevlådor eller inkorgar: 

 Gallras av administratör, registrator 

eller annan ansvarig. 

Enskilda anställdas brevlådor eller 

inkorgar: 

 Var och en ansvarar för att gallra. 

Inkomna handlingar som inte 

berör myndighetens 

verksamhetsområde, eller som 

är meningslösa eller 

obegripliga och eventuella svar 

på dessa 

Vid inaktualitet Avsändaren ska, inom ramen för den 

allmänna serviceskyldigheten enligt 6 

och 20 §§ förvaltningslagen (2017:900), 

om möjligt ges sådan hjälp att han eller 

hon kan ta till vara sina intressen. 

Funktionsbrevlådor, gemensamma 

brevlådor eller inkorgar: 

 Gallras av administratör, registrator 

eller annan ansvarig. 

Enskilda anställdas brevlådor eller 

inkorgar: 

Var och en ansvarar för att gallra. 
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Handlingstyp Gallring Kommentarer och exempel Vem gallrar? 

Kopior och dubbletter som inte 

har någon funktion då det finns 

arkivexemplar hos myndigheten 

med samma innehåll 

Vid inaktualitet 
 
 

 Kopior på nämndprotokoll. 

 Exemplar av tryckta 

verksamhetsberättelser. 

 Elektroniska kopior som delas på 

intranät, projektarbetsplatser och 

likande. 

Den som har skapat, distribuerat, 

publicerat eller förvarar kopian. 

Handlingar i icke-autentiserad form 

och som har ersatts av senare 

inkomna autentiserade handlingar 

 

Vid inaktualitet Exempelvis ej undertecknad handling 

som ersatts av undertecknat exemplar i 

de fall sådana formkrav finns.  

Den som hanterar den aktuella 

handlingen. 

Handlingar som endast 

framställts för överföring, 

utlämnande, eller spridning av 

handlingar 

Vid inaktualitet 

 

 Kopia av en skrivelse som skickats 

till den som begärt kopian. 

Den som skickar kopian. 

Inkomna filer som inte kan 

öppnas 

Omgående Avsändaren ska om möjligt upplysas 

om detta och uppmanas att skicka filen 

i ett standardformat. 

Den som tagit emot filen. 

Felaktiga uppgifter i register 

vilka tillkommit genom skrivfel, 

räknefel eller motsvarande 

Efter rättning  Den som rättar. 

Register, liggare, listor och 

andra tillfälliga förteckningar 

som har tillkommit för att 

underlätta myndighetens 

arbete 

Vid inaktualitet Förutsatt att de saknar betydelse när det 

gäller att dokumentera myndighetens 

verksamhet, att förstå ett ärendes 

beredning och beslut, att återsöka 

handlingar eller att upprätta samband 

inom arkivet. 

 

Den som ansvarar för registret, 

liggaren, listan eller den tillfälliga 

förteckningen. 
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Handlingstyp Gallring Kommentarer och exempel Vem gallrar? 

Användarinstruktioner Vid inaktualitet 
 
 

När den ersätts av en ny eller inte längre 

behövs för användning eller drift av IT-

systemet. 

 

Avser instruktioner, manualer, mallar och  

rutinbeskrivningar riktade till användare.  

 

 

Tjänsteförvaltaren. 

Fotografier, ljud- och 

bildupptagningar 

 

Vid inaktualitet Under förutsättning att de inte har 

betydelse för att dokumentera 

verksamheten eller tillför ett ärende 

sakuppgift. 

Den som hanterar fotografiet eller 

upptagningen. 

Presentationer och bildspel 

 

Vid inaktualitet Under förutsättning att de inte har 

betydelse för att dokumentera 

verksamheten eller tillför ett ärende 

sakuppgift. 

Den som hanterar presentationen 

eller bildspelet. 

 
  



 

6  

Posthantering  

Handlingstyp Gallring Kommentarer Vem gallrar? 

Handlingar som endast tillkommit 

för kontroll av postbefordran 

Vid inaktualitet Under förutsättning att de inte längre 

behövs som bevis för att en 

försändelse har inkommit till eller 

utgått från myndigheten och att de 

inte påförts anteckning som tillfört 

betydande sakuppgift 

 Inlämningskvitton 

 Kvittensböcker för avgående post 

eller listor/motsvarande 

 Elektroniska register eller 

dokument med samma funktion 

 Mottagnings- och 

delgivningsbevis. 

Den som ansvarar för den enskilda 

försändelsen eller posthanteringen i 

verksamheten.  

Fullmakter för postöppning Vid inaktualitet  Den som innehar fullmakten. 

Postlistor Vid inaktualitet  Den som administrerar postlistan. 
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E-posthantering 

Se även kapitlet Allmänt förekommande handlingar.  

Handlingstyp Gallring Kommentarer Vem gallrar? 

Skräppost eller meddelanden som 

innehåller virus 

Omedelbart  Skräpposthanteringssystemet eller 
användaren. 
Ska också meddelas Dataservice. Se 
intranätet för vidare instruktioner.  

E-postlistor Vid inaktualitet Den lista som användaren 

hanterar i sin in- och utkorg. 

Uppgifter tas bort i samband med 

gallring och rensning av e-post. 

Användaren. 
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Telefoner och surfplattor 

Handlingstyp Gallring Kommentarer och exempel Vem gallrar? 

Listor över inkomna eller 

utgående samtal 

Vid inaktualitet 

 

Samtalslistor i mobiltelefon och 

motsvarande. 

Varje anställd ansvarig för att 

hantera sina listor. 

Handlingar som inkommit till 

myndigheten i form av 

ljudmeddelande i röstbrevlåda, 

telefonsvarare eller motsvarande  

Vid inaktualitet 

 

Under förutsättning att de inte 

tillför ett ärende sakuppgift eller 

behövs för att dokumentera 

verksamheten. Då ska 

tjänsteanteckning göras och 

tillföras övriga handlingar i 

ärendet eller dokumentationen. 

 

  

Användaren. 

SMS eller andra meddelanden i 

text eller bild inklusive 

eventuella bilagor (bilder, 

skärmdumpar etc) 

Vid inaktualitet 

 

Under förutsättning att de inte 

tillför ett ärende sakuppgift eller 

behövs för att dokumentera 

verksamheten. Då ska 

tjänsteanteckning göras och 

tillföras övriga handlingar i 

ärendet eller dokumentationen. 

 

Användaren. 

Historik och elektroniska spår som 

lagras då olika program (appar) 

används på telefon eller surfplatta 

Vid inaktualitet 
 

 Användaren. 
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Webbmöten, nätverk, forum, projektarbetsplatser och samarbetsytor 

Handlingstyp Gallring Kommentarer Vem gallrar? 

Konversationshistorik  Vid inaktualitet 

 

Under förutsättning att de inte 

tillför ett ärende sakuppgift eller 

behövs för att dokumentera 

verksamheten. Då ska 

tjänsteanteckning göras och 

tillföras övriga handlingar i 

ärendet eller dokumentationen. 

 

Snabbmeddelanden via till 

exempel Skype, Lync, MSN, 

Adobe Connect och likande. 

 

 

Användaren. 

Kontaktlistor 

 

Vid inaktualitet När kontaktuppgifterna inte 

behövs längre. 

 

Uppgifter om kontakter som 

hanteras när funktioner för 

snabbmeddelanden, webbmöten 

med mera används. 

 

 

 

Användaren. 

Kontaktuppgifter och 

profilinformation  

Vid inaktualitet 

 

Profiluppgifter på projekt- 

arbetsplats, nätverk eller forum. 

Användaren. 

Meddelanden, inlägg och 

liknande 

Vid inaktualitet Meddelanden och inlägg på 

samarbetsytor som Teams eller 

liknande. 
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Spår av internet- och datoranvändning 

Handlingstyp Gallring Kommentarer Vem gallrar? 

Elektroniska spår som visar vilka 

webbsidor som har besökts 

Vid inaktualitet 

 

Webbhistorik: Tidigare 

besökta webbplatser. 

Datoranvändaren. 

 

Kopior av webbsidor som lagras i 

syfte att åstadkomma snabbare 

åtkomst 

Vid inaktualitet 

 

Temporary Internet Files. Datoranvändaren. 

 

Lösenord Vid inaktualitet 

 

Filer som webbplatser sparar 

lokalt på datorn för att spara 

personliga inställningar. 

Datoranvändaren. 

Formulärdata Vid inaktualitet 

 

Filer som webbplatser sparar 

lokalt på datorn för att spara 

personliga inställningar. 

Datoranvändaren. 

Cookies Vid inaktualitet  

 

Filer som webbplatser sparar 

lokalt på datorn för att spara 

personliga inställningar. 

Datoranvändaren. 

 

Tillfälliga elektroniska spår som 

sparas för att underlätta 

internetanvändning eller 

kommunikation 

Vid inaktualitet 

 

Sessionskakor (Session Cookie). 
 
När applikationen, webbsidan eller 
webbläsaren stängs ner. 

Sker med automatik. 

Spår efter användning i olika typer 

av systemfiler 

Vid inaktualitet 

 

Exempel: thumbs.db. Datoranvändaren. 

Temporära filer  Vid inaktualitet  Datoranvändaren. 
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Skrivare  

Handlingstyp Gallring Kommentarer och exempel Vem gallrar? 

Temporära filer Vid inaktualitet  Den som administrerar skrivaren och 

hanterar inställningar. 

Loggar Vid inaktualitet 

 

 Den som administrerar skrivaren och 

hanterar inställningar. 
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Sociala medier 

Handlingstyp Gallring Kommentarer och exempel Vem gallrar? 

Kommentarer och inlägg, som inte rör 
verksamheten, på sociala medier 

Vid inaktualitet  Personer som administrerar det 

aktuella kontot. 

Kommentarer eller meddelanden av 
stötande eller kränkande karaktär 
som inkommer via sociala medier 

Vid inaktualitet 

 

 Personer som administrerar det 

aktuella kontot.  

Direktmeddelanden Vid inakutalitet Under förutsättning att de inte 

tillför ett ärende sakuppgift eller 

behövs för att dokumentera 

verksamheten. Då ska 

tjänsteanteckning göras och 

tillföras övriga handlingar i 

ärendet eller dokumentationen. 

Personer som administerar det 

aktuella kontot. 
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Tillgänglighetsrapport


		Filnamn: 

		Biblioteksprogram-bibliotekföralla.pdf




		Rapporten har skapats av: 

		Anne Brink

		Organisation: 

		




 [Personlig information och organisationsinformation i dialogrutan Inställningar > Identitet.]


Sammanfattning


Kontrollfunktionen hittade problem som kan förhindra dokumentet från att vara fullständigt tillgängligt.


		Kräver manuell kontroll: 2

		Manuellt godkänd: 0

		Manuellt underkänd: 0

		Överhoppat: 2

		Godkänt: 27

		Underkänt: 1




Detaljerad rapport


		Dokument



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Behörighetsflagga för tillgänglighet		Godkänt		Behörighetsflagga för tillgänglighet måste anges

		PDF-fil med bara bilder		Godkänt		Dokumentet är ingen PDF-fil med bara bilder

		Taggad PDF		Godkänt		Dokumentet är en taggad PDF

		Logisk läsordning		Kräver manuell kontroll		Dokumentstrukturen har en logisk läsordning

		Primärt språk		Godkänt		Textspråk är angivet

		Titel		Godkänt		Dokumenttiteln visas i namnlisten

		Bokmärken		Godkänt		Bokmärken finns i stora dokument

		Färgkontrast		Kräver manuell kontroll		Dokumentet har korrekt färgkontrast

		Sidinnehåll



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Taggat innehåll		Godkänt		Allt sidinnehåll är taggat

		Taggade anteckningar		Godkänt		Alla anteckningar är taggade

		Tabbordning		Underkänt		Tabbordningen stämmer överens med strukturordningen

		Teckenkodning		Godkänt		Tillförlitlig teckenkodning erbjuds

		Taggad multimedia		Godkänt		Alla multimedieobjekt är taggade

		Skärmflimmer		Godkänt		Sidan kommer inte att orsaka skärmflimmer

		Skript		Godkänt		Inga otillgängliga skript

		Tidsbestämda svar		Godkänt		Sidan kräver inga tidsbestämda svar

		Navigeringslänkar		Godkänt		Navigeringslänkarna är inte repetitiva

		Formulär



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Taggade formulärfält		Godkänt		Alla formulärfält är taggade

		Fältbeskrivningar		Godkänt		Alla formulärfält har beskrivningar

		Alternativ text



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Alternativ text för figurer		Godkänt		Figurer måste ha alternativ text

		Inkapslad alternativ text		Godkänt		Alternativ text som aldrig kommer att läsas.

		Kopplat till innehåll		Godkänt		Alternativ text måste vara kopplad till något innehåll

		Döljer anteckning		Godkänt		Den alternativa texten bör inte dölja anteckningen

		Alternativ text för andra element		Överhoppat		Andra element som kräver alternativ text

		Tabeller



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Rader		Godkänt		TR måste vara underordnad Table, THead, TBody eller TFoot

		TH och TD		Godkänt		TH och TD måste vara underordnade TR

		Rubriker		Godkänt		Tabeller bör ha rubriker

		Regelbundenhet		Godkänt		Tabeller måste innehålla samma antal kolumner i varje rad och samma antal rader i varje kolumn

		Sammanfattning		Överhoppat		Tabeller måste ha en sammanfattning

		Listor



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Listpunkter		Godkänt		LI måste vara underordnad L

		Lbl och LBody		Godkänt		Lbl och LBody måste vara underordnade LI

		Rubriker



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Relevant kapsling		Godkänt		Relevant kapsling
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Tillgänglighetsrapport


		Filnamn: 

		Energi- och klimatstrategi-strategi.pdf




		Rapporten har skapats av: 

		Anne Brink

		Organisation: 

		




 [Personlig information och organisationsinformation i dialogrutan Inställningar > Identitet.]


Sammanfattning


Kontrollfunktionen hittade problem som kan förhindra dokumentet från att vara fullständigt tillgängligt.


		Kräver manuell kontroll: 2

		Manuellt godkänd: 0

		Manuellt underkänd: 0

		Överhoppat: 2

		Godkänt: 27

		Underkänt: 1




Detaljerad rapport


		Dokument



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Behörighetsflagga för tillgänglighet		Godkänt		Behörighetsflagga för tillgänglighet måste anges

		PDF-fil med bara bilder		Godkänt		Dokumentet är ingen PDF-fil med bara bilder

		Taggad PDF		Godkänt		Dokumentet är en taggad PDF

		Logisk läsordning		Kräver manuell kontroll		Dokumentstrukturen har en logisk läsordning

		Primärt språk		Godkänt		Textspråk är angivet

		Titel		Godkänt		Dokumenttiteln visas i namnlisten

		Bokmärken		Godkänt		Bokmärken finns i stora dokument

		Färgkontrast		Kräver manuell kontroll		Dokumentet har korrekt färgkontrast

		Sidinnehåll



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Taggat innehåll		Godkänt		Allt sidinnehåll är taggat

		Taggade anteckningar		Godkänt		Alla anteckningar är taggade

		Tabbordning		Underkänt		Tabbordningen stämmer överens med strukturordningen

		Teckenkodning		Godkänt		Tillförlitlig teckenkodning erbjuds

		Taggad multimedia		Godkänt		Alla multimedieobjekt är taggade

		Skärmflimmer		Godkänt		Sidan kommer inte att orsaka skärmflimmer

		Skript		Godkänt		Inga otillgängliga skript

		Tidsbestämda svar		Godkänt		Sidan kräver inga tidsbestämda svar

		Navigeringslänkar		Godkänt		Navigeringslänkarna är inte repetitiva

		Formulär



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Taggade formulärfält		Godkänt		Alla formulärfält är taggade

		Fältbeskrivningar		Godkänt		Alla formulärfält har beskrivningar

		Alternativ text



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Alternativ text för figurer		Godkänt		Figurer måste ha alternativ text

		Inkapslad alternativ text		Godkänt		Alternativ text som aldrig kommer att läsas.

		Kopplat till innehåll		Godkänt		Alternativ text måste vara kopplad till något innehåll

		Döljer anteckning		Godkänt		Den alternativa texten bör inte dölja anteckningen

		Alternativ text för andra element		Överhoppat		Andra element som kräver alternativ text

		Tabeller



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Rader		Godkänt		TR måste vara underordnad Table, THead, TBody eller TFoot

		TH och TD		Godkänt		TH och TD måste vara underordnade TR

		Rubriker		Godkänt		Tabeller bör ha rubriker

		Regelbundenhet		Godkänt		Tabeller måste innehålla samma antal kolumner i varje rad och samma antal rader i varje kolumn

		Sammanfattning		Överhoppat		Tabeller måste ha en sammanfattning

		Listor



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Listpunkter		Godkänt		LI måste vara underordnad L

		Lbl och LBody		Godkänt		Lbl och LBody måste vara underordnade LI

		Rubriker



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Relevant kapsling		Godkänt		Relevant kapsling
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