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§ 246 Dnr KS 2019-01029 1.3.1.4 

Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Ställföreträdarskap stryks ifrån punkten E:6 i Kommunstyrelsens 
delegationsordning samt att Kommunchef byts ut emot Stadsdirektör i 
delegationsordningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Stadsdirektören har delegation på att tillsätta vikarie, tillfördordnaden och 
ställföreträdarskap för förvaltningschef på en tidsperiod för längst 6 månader. 
Är det längre än 6 månader är det Kommunstyrelsen som tar detta beslut. Detta 
regleras i det gemensamma reglementet:  

4 § Personalansvar  

Kommunstyrelsen/nämnden är anställningsmyndighet för personal vid sina 
förvaltningar med undantag för förvaltningschefer som anställs av 
Kommunstyrelsen. 

Dock har det sedan tidigare funnits en uppmaning till nämnderna att utse 
ställföreträdande förvaltningschef, vilket har gjort att det råder oklarheter kring 
vad som gäller.  

Kommunstyrelsen förtydligar detta genom att ställföreträdande stryks ifrån 
punkten E:6 i delegationsordningen, vilket innebär att nämnderna har rätt att 
utse en ställföreträdande förvaltningschef om de så önskar.  

Kommunstyrelsen vill även göra en redaktionell ändring i delegationsordningen 
och byta ut titeln Kommunchef emot Stadsdirektör.  
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§ 219 Dnr KS 2020-00176 1.4.2.1 

Redovisning av Borås Stads inkomna synpunkter 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet läggs till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 

Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt 
synpunktshanteringssystem. Detta för att kunna erbjuda en väg in för våra 
medborgare, brukare och kunder. 

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter 
inom utsatt tid. Statistik över synpunkterna ska minst två gånger per år 
redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen kommer årligen att följa 
upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt. 

I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och 
avslutade synpunkter för perioden 1 januari till 31 december 2019, samt 
fördelning över verksamhetsområden och kriterier. 

Nämnden redovisar också eventuella åtgärder och förbättringar som 
synpunkterna resulterat i. 

Totalt sett fick Borås Stad in 2233 synpunkter under 2019. Det är en ökning 
med 20 procent från 2018 (1862 st) och en ökning med 109 procent sedan 
2016. 

Av 2019 synpunkter var 80 procent klagomål, 9 procent var förslag, 9 procent 
var frågor och 2 procent var beröm. 

Flest synpunkter fick Tekniska förvaltningen med 60 procent (1348 st) av totala 
antalet synpunkter.               

Beslutsunderlag 

1. Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2019 från Individ- 
och familjeomsorgsnämnden 

2. Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2019 från 
Servicenämnden 

3. Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2019 från 
Förskolenämnden 

4. Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2019 från 
Grundskolenämnden 

5. Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2019 från Gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämnden 
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6. Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2019 från Miljö- och 
konsumentnämnden 

7. Redovisning av inkomna synpunkter januari – december 2019 från 
Arbetslivsnämnden 

8. Redovisning av  inkomna synpunkter januari – december 2019 från Tekniska 
nämnden 

9. Redovisning av inkomna synpunkter januari – december 2019 från Sociala 
omsorgsnämnden 

10. Redovisning av inkomna synpunkter januari – december 2019 från Fritids- 
och folkhälsonämnden 

11. Redovisning av inkomna synpunkter januari – december 2019 från 
Kulturnämnden 

12. Redovisning av inkomna synpunkter januari – december 2019 från 
Samhällsbyggnadsnämnden. 
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Redovisning av Borås Stads inkomna synpunkter 2019. 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet läggs tillhandlingarna        

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt 
synpunktshanteringssystem. Detta för att kunna erbjuda en väg in för våra 
medborgare, brukare och kunder. 

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter 
inom utsatt tid. Statistik över synpunkterna ska minst två gånger per år 
redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen kommer årligen att följa 
upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt. 

I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och 
avslutade synpunkter för perioden 1 januari till 31 december 2019, samt 
fördelning över verksamhetsområden och kriterier. 

Nämnden redovisar också eventuella åtgärder och förbättringar som 
synpunkterna resulterat i. 

Totalt sett fick Borås Stad in 2233 synpunkter under 2019. Det är en ökning 
med 20 procent från 2018 (1862 st) och en ökning med 109 procent sedan 
2016. 

Av 2019 synpunkter var 80 procent klagomål, 9 procent var förslag, 9 procent 
var frågor och 2 procent var beröm. 

Flest synpunkter fick Tekniska förvaltningen med 60 procent (1348 st) av totala 
antalet synpunkter. 

 

Ärendet i sin helhet 

Inledning 

Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt 
synpunktshanteringssystem. Detta för att kunna erbjuda en väg in för våra 
medborgare, brukare och kunder. 

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter 
inom utsatt tid. Statistik över synpunkterna ska minst två gånger per år 
redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen kommer årligen att följa 
upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt. 
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I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och 
avslutade synpunkter för perioden 1 januari till 31 december 2019, samt 
fördelning över verksamhetsområden och kriterier. 

Nämnden redovisar också eventuella åtgärder och förbättringar som 
synpunkterna resulterat i. 

Totalt sett fick Borås Stad in 2233 synpunkter under 2019. Det är en ökning 
med 20 procent från 2018 (1862 st) och en ökning med 109 procent sedan 
2016. 

Av 2019 synpunkter var 80 procent klagomål, 9 procent var förslag, 9 procent 
var frågor och 2 procent var beröm. 

Flest synpunkter fick Tekniska förvaltningen med 60 procent (1348 st) av totala 
antalet synpunkter. 

Antal inkomna synpunkter januari – december 2019 

Verksamhetsområde Antal 
Vanligaste verksamhetsspecifika 
synpunkten 

Kommunstyrelsen 36 Klagomål skräp 

Lokalförsörjningsnämnden 67 Markskötsel 

Samhällsbyggnadsnämnden 5 Ovårdade tomter, tillgänglighet, för hög mur 

Servicenämnden 47 vinterväghållning, markrenhållning, 
avstängningar 

Tekniska nämnden 1348 Olika synpunkter och klagomål på 
färdtjänsttrafik. 

Miljö- och 
konsumentnämnden 

18 Klagomål Miljötillsyn 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

217 Belysning, klotter bänkar, skadegörelse 
skyltar (exempel: slocknad lampa vid 
motionsspår) 

Kulturnämnden 19 Klagomål för avsaknad av att ta med sig vagn 
in på Knacka på, nedläggning av Göta 
bibliotek och att ett par datorer på Norrby 
bibliotek inte fungerat. Klagomål och förslag 
kring skulpturer och minnesmärken. 

Förskolenämnden 73 Synpunkterna har varit gällande hur 
förskolornas avdelningar är organiserade 
avseende åldersgrupper, brister i omsorg och 
tillsyn, omsättning av personal, materiella 
klagomål, språkförbistring, behov av 
förskoleplats, synpunkter på utemiljön och 
Förskolenämndens åtgärdsplan. 

Grundskolenämnden 58 Klagomål - Tjänst - Organisation 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden  

10 Datorfrågor, Klagomål - kost, 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden 

30 Klagomål kring hantering av tjänsten i 
pågående utredningar 

Arbetslivsnämnden 7 Klagomål 
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Verksamhetsområde Antal 
Vanligaste verksamhetsspecifika 
synpunkten 

Sociala omsorgsnämnden 33 Frågor om insatser och synpunkter på 
utförandet av stöd, service och omsorg. 

Vård- och äldrenämnden 265 Klagomål på tjänst och fysisk miljö 

Totalt för förvaltningen 2233  

Fördelning kommungemensamma kriterier 

Fördelning kommungemensamma kriterier 

Verksamhetsmått 
Beröm 

2019 
Fråga 
2019 

Förslag 
2019 

Klagomål 
2019 

Totalt 
2019 

Bemötande 10 2 2 126 140 

Fysisk miljö 17 132 159 1 050 1 358 

Information 1 30 11 54 96 

Tjänster 9 36 21 536 602 

Totalt 37 200 192 1 700 2 129 

Ständiga förbättringar 

Kommunstyrelsen 
Då majoriteten av synpunkterna under 2019 har handlat om frågor, förslag och 
klagomål, där förklaring eller förtydligande behövts har information förtydligats 
och frågor besvarats. 

Lokalförsörjningsnämnden 
Förvaltningen har regelbundna möten med upphandlade entreprenörer för 
markskötsel. Felanmälningar från verksamheterna avseende markskötsel 
hanteras skyndsamt. 
 
Servicenämnden 
De synpunkter som kom in under 2019 har merparten inte varit av den 
karaktären att det rört sig om förbättringar vi kunnat genomföra. När det gäller 
klagomålen på markrenhållning i centrum, d.v.s. att arbetet påbörjas tidigt och 
att maskinljuden stör de boende har vi börjat undersöka om det finns mer 
tystgående alternativ till de sopmaskiner vi använder i nuläget. 

Tekniska nämnden 

Flera synpunkter är frågor som rör gräsklippning, ogräsrensning, tömning av 
sopkärl i kombination med frågor och önskemål kring skötsel av stigar, 
motionsleder samt park- och grusvägar. Här sker löpande en dialog med våra 
entreprenörer för att driftsavtalen ska följas och avvikelser åtgärdas och 
motsvarande dialog med allmänheten, vad som ska göras, när och varför. 

Mycket önskemål om nya anläggningar i park- och naturmiljö (ex. belysning, 
papperskorgar och hundlatriner) och många önskemål om skötsel/gallring av 
skog och naturmark. Varje verksamhetsansvarig väger de inkomna önskemålen 
mot förutsättningarna för respektive verksamhet (ex. ekonomiska, drifttekniskt 
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möjliga, skogligt lämpliga etc.) före beslut om eventuellt utförande. 

Synpunkter som är önskemål om ny belysning åker vi alltid ut och utvärderar på 
plats för att se om behovet finns. Exempelvis: önskemål om att ta bort 
nattsläckningen av belysningen mellan Gånghester och Dalsjöfors (så att det 
lyser hela natten) det har vi gjort. När vi får synpunkter på att det dröjer för 
lång tid att åtgärda felen förklarar vi varför det dröjer, om det finns en 
anledning eller så påtalar vi för vår entreprenör att de inte håller de åtgärdstider 
som finns och ställer krav på dem att åtgärda felet. 

Under 2019 har investeringsbudgeten för trygghetsskapande åtgärder där 
belysning är en del överskridits. Ett större utrymme för investering men 
framförallt drift behövs för att möta efterfrågan på ytterligare belysning av 
lekplatser och parkvägar. En skötselplan för den tätortsnära skogen på park- 
och naturmark har färdigställts under hösten och kan nu bidra som ett 
värdefullt underlag i prioriteringen av skötselinsatser och i dialogen med 
medborgarna. Under året har ett flertal nya papperskorgar tagits i drift. 

Flest synpunkter som kommit in under perioden rör siktskymmande och 
inväxande vegetation i vägområden för GC-vägar, gator och vägar. Här pågår 
ett arbete med att reda ut ”Ansvarsfördelning Gata-Park” och vem som 
ansvarar för vad. Sedan ett par år har vi tagit hem utförande i egen regi (OSA-
enheten) för att skapa samordningsvinster/bättre kostnadskontroll för 
förvaltningen men driften försvåras över att vägområdesansvaret inte är fullt 
utrett. Ansvarsutredning väntas färdigställas under 2020. 

Synpunkter rörande ”Riskträd”, ”Vindfälld skog”, ”Schaktåterställningar”, 
”Nedskräpning”, ”Körskador” och ”Fel på anläggning” omförs till 
Felanmälningar eller motsvarande och hanteras av respektive 
verksamhetsansvarig och åtgärdas löpande 

Beträffande schaktåterställning har det varit kaotiskt ett tag pga fiberboomen. 
Detta håller i sig fortfarande. Normalt återställs ca 15 000 m2 men i dagsläget är 
det över 150 000 m2 /år, vilket är tio gånger mer än vanligt och medborgarna 
känner självklart av detta. Bör minska drastiskt efter nästa år då vi hoppas vara 
klara. 

En klar förbättring som genomförts under året gällande inkomna synpunkter är 
att vi nu för tiden har en kontaktperson från taxibolaget som har ansvaret för 
Borås området, kontaktperson har bra insyn i Borås området. Det vi märkt är 
att vi och vårdnadshavarna får snabbare återkoppling gällande synpunkterna 
som inkommer. 

Miljö- och konsumentnämnden 
De inkomna synpunkterna har diskuterats på respektive avdelning och där så 
varit möjligt beaktats för framtiden. 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen har nu i dagarna infört funktionen 
"felanmälan" vilket kommer underlätta arbetet framöver. En del av de 
synpunkter som inkommit tidigare kommer troligtvis passa bättre som 
felanmälan. När det kommer in felanmälningar av enklare karaktär kommer 
förvaltningen kunna vidarebefordra den via Infracontrol till ansvariga utförare 
via Infracontrol-appen. När väl arbetet är utfört, kvitteras den och på så sätt 
avslutas. Fram tills början av 2020 har förvaltningens handläggare gjort 
arbetsbeställningen via telefon- eller mailkontakt. 
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Kulturnämnden 
Vi följer rutiner och håller utbildningar vid semester så att 
synpunktshanteringen upprätthålls. Information har även lämnats till 
verksamhetschefer om att rapportera in synpunkter som inkommer via mejl 
eller brev direkt till verksamheten för att lättare kunna följas upp. 

Förskolenämnden 
De inkomna synpunkterna har blivit omhändertagna inom respektive 
verksamhet. 

Två av synpunkterna har resulterat i att en utredning har startats på 
förvaltningen, andra synpunkter har lett till förtydligande och 
uppmärksammande av rutiner och flertalet synpunkter har medfört dialog 
mellan vårdnadshavare och rektor. Några synpunkter har åtgärdats genom att 
lämna information om hur man söker arbete på Borås Stad. I de fall synpunkter 
har berört fastighet eller angränsande omgivning till förskola har kontakt tagits 
med fastighetsförvaltare eller berörd förvaltning. En synpunkt har resulterat i 
att information har tagits bort från PingPong. 

Synpunkterna har inte resulterat i några större förändringar eller utveckling på 
övergripande förvaltningsnivå. 

Grundskolenämnden 
Grundskoleförvaltningen har fortsatt arbeta med att aktivt informera 
allmänheten om möjligheten att lämna in synpunkter via 
synpunktshanteringssystemet. Förhoppningen med detta är bland annat att 
ärenden som tidigare gått såpass långt att en anmälan till Barn- och 
elevombudet och Skolinspektionen har skett, istället ska komma huvudmannen 
till känna i ett betydligt tidigare skede och omgående kunna hanteras. 

En stor del av synpunkterna berör kostverksamheten. Både enskilda och 
gemensamma åtgärder har vidtagits för att exempelvis förbättra informationen 
till elever, personal och vårdnadshavare i skolornas serveringar samt utveckla 
arbetet med matråd. Syftet med denna information är att öka medvetenheten 
och skapa engagemang hos elever, personal och vårdnadshavare kring 
kostverksamhetens arbete med minskat matsvinn och matens klimatpåverkan. 
Detta påbörjades under 2019 och kommer att utvecklas ytterligare under 2020. 

En stor del av synpunkterna berör skolors organisation och bemanning. Frågan 
gällande tillgång till personal och främst behörig personal är en prioriterad fråga 
för grundskolenämnden. Arbetet med bemanning planeras, genomförs och följs 
upp löpande och är en central del i samtliga skolors samt förvaltningens 
verksamhetsplan. 

Även om antalet inkomna synpunkter under 2019 ökat jämfört med samma 
period föregående år, är totalt sett antalet inkomna synpunkter anmärkningsvärt 
få, sett till verksamhetens storlek. Anledningen till detta låga antal bedöms bero 
på att de som lämnar synpunkter till Grundskolenämndens verksamhet 
fortfarande ofta vänder sig direkt till en verksamhetsföreträdare med sin 
synpunkt istället för att skicka in dem via systemet. Arbetet med att sprida 
informationen om möjligheten att lämna synpunkter via systemet samt förbättra 
arbetet med hanteringen av inkomna synpunkter är ständigt pågående. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Det finns inget generellt mönster i de inkomna synpunkterna som ger skäl att se 
över något särskilt område. Däremot har några specifika synpunkter gett skäl att 
vidta åtgärder. 
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Rutin för frånvarorapportering har förändrats så att aktiviteter som skolan 
anordnar inte rapporteras som ogiltig frånvaro. 

Efter synpunkter kring en incident vid arrangemanget "Skolkampen" ses arbetet 
över för att säkerställa ordningen, tex. med mer personal på plats och 
förberedelser inför arrangemanget. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
En av synpunkterna handlade om att vid ett tillfälle skickades sekretessmaterial i 
ett oförslutet kuvert. Detta ledde till att rutinerna sågs över. 
 
En synpunkt berörde bemötande gentemot närstående när socialtjänsten har 
kontakt med en klient. Detta medförde att verksamheten förde dialog kring 
detta. Bemötande är ett område som alltid behöver uppmärksammas och 
utvecklas. 
 
En synpunkt rörde möjlighet att vara anonym i samband med en orosanmälan 
samt hur man informerar anmälaren om vad som kommer att tas upp när 
socialtjänsten möter den som anmälan gäller. Denna har lett till ett lärande och 
tydliggörande av hur verksamheten agerar i dessa situationer. 
 
Ett antal synpunkter berör handläggning och dokumentation i utredningar kring 
myndighetsutövning. När det gäller myndighetsutövning t.ex. utredningar 
utifrån orosanmälningar eller utredningar som leder fram till beslut som gäller 
tvångsvård finns ofta olika bilder av situationen och behövliga insatser. 
verksamheten arbetar här med dialog och kommunikation . Detta är ett område 
så ständigt behöver uppmärksammas, förbättras och utvecklas. Årets 
synpunkter har bidragit till detta. 

Arbetslivsnämnden 
Arbetslivsförvaltningen har mottagit totalt 7 synpunkter under perioden 
januari-december 2019. Av framförda synpunkter var 6 klagomål och 1 fråga. 
Återkoppling har begärts i 3 fall. 

Utöver de 7 har 1 inkommen synpunkt vidarebefordrats. 

Synpunkterna har utgjort underlag för granskning, förbättring och utveckling av 
förfaranden och rutiner. 2 av synpunkterna avser samma ärende och dessa har 
lett till en rutinförändring på enheten gällande telefoni vid avslutad tjänst. 

Sociala omsorgsnämnden 
Vid jämförelse av antal inkomna synpunkter 2017-2019 är antalet relativt 
konstant. En ökning ses år 2017 om 47 synpunkter där majoritet rörde privata 
utförare. Flera åtgärder vidtogs därför mellan 2018-2019. Bland annat 
upprättades en uppföljningsplan för att säkerställa en god kvalitet i 
verksamheterna och att utföraren genomförde det som var beskrivit i anbudet 
och i förfrågningsunderlag. Likaså inleddes en regelbunden samverkan och 
dialog en gång varje kvartal. Det tydliggjordes också, gentemot brukare, 
närstående och personal, vilka krav Sociala omsorgsförvaltningen ställer på 
utföraren. Transparensen och regelbunden uppföljning kan ses som åtgärder 
som lett till att antal synpunkter på privat verksamhet har minskat och att 
utföraren idag genomför uppdraget i Borås Stad på ett bra sätt. 

En lärdom under 2019 är att inkomna synpunkter från och med 2020 kommer 
ingå som en del i förvaltningens analysteam. Synpunkter/klagomål kommer 
tillsammans med förvaltningens individavvikelser, Lex Sarah och Lex Maria 
utgöra en i förvaltningens systematiska analys. Analysen presenteras två gånger 
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per år för förvaltningsledning och utgör ett underlag för prioritering och 
målstyrning i arbetet med ständiga förbättringar. 

Att omhänderta och analysera de synpunkter som inkommer i verksamheten 
utgör också en del i det kvalitetsarbete som ställs på varje enhetschef att 
genomföra i sin verksamhet. Därför kommer också enhetscheferna i 
förvaltningen under 2020 få en sammanställning av sina olika resultat. En annan 
åtgärd för att skapa bättre följsamhet är att rutinen för synpunktshantering lyfts 
in i det kvalitetsdokument som upprättats för Sociala omsorgsförvaltningens 
nio olika utförare inom verkställigheten. Kvalitetsdokumentets syfte är att 
tydliggöra vilka kvalitetskrav som ställs på förvaltningens verksamheter utifrån 
lagkrav, föreskrifter och Borås Stads policys och rutiner. Genom att rutinen för 
synpunktshantering har tydliggjorts och ingår som en del av fler i förvaltningens 
kvalitetskrav, är förhoppningen att medvetandegöra och förbättra följsamheten 
till rutinen jämfört med idag. Sociala omsorgsförvaltningen behöver dock aktivt 
fortsätta arbetet för att få synpunkter/klagomål att bli en viktig del i det 
systematiska kvalitetsarbetet. 

Vård- och äldrenämnden 
Synpunktshanteringen är en del i förvaltningens egenkontroll som innebär en 
systematisk uppföljning två gånger per år på alla enheter och ingår i 
verksamhetens ledningssystem. 

Analysteamet som startades under 2018 i syfte att arbeta mer systematiskt för 
att lära av avvikelser och synpunkter kommer under 2020 att utveckla arbetet 
ytterligare genom att fördjupa analysen inom vissa områden 

Inkomna synpunkter om att det brister i svenska språket har lett till att 
nämnden utbildat 42 språkombud under 2019 som ska vara stöd till 
medarbetarna. Ett utvecklingsområde inför 2020 är att se över hur bilkörning 
och parkering sker då det inkommer många synpunkter i hemtjänsten om 
bilkörning. Under 2019 har alla medarbetare inom myndighet fått genomföra en 
utbildning i samtalsmetodik i syfte att ge ett gott bemötande vid planeringar. 

Synpunkter på taxan för vård och omsorg har resulterat i att en genomlysning 
nu görs. Det arbetet beräknas vara klart under senare delen av 2020. 

Synpunkter följs upp och åtgärdas också på individnivå. Vid uppföljning på 
individnivå kan det vara svårt att hitta mönster som leder till övergripande 
utvecklings- och förbättringsarbeten, däremot kan utveckling/förbättring ske på 
enheten och för den enskilde. 

Avslutade synpunktsärenden 

Totalt antal avslutade 
ärenden 

Totalt antal ej avslutade 
ärenden 

Totalt antal synpunkter 
som inkom under 
perioden januari – 

december 2019 

2165 2 2167 

Synpunktsrutinen 

  Status Kommentar 
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  Status Kommentar 

Borås Stad har 
under året följt 
synpunktsrutinen 

Till 
större 
delen 

Kommunstyrelsen: 
Några få ärenden gick över tiden och i vissa fall 
svarades det utanför systemet istället för via det som 
det borde gjorts.Dialoger lades i dessa fall in i 
efterhand. Handläggare har informerats om hur 
ärenden ska hanteras för att undvika detta i 
framtiden.I vissa fall har handläggare bytts ut och ny 
funktion skapats för att bättre kunna svara på 
synpunkterna. Samhällsbyggnadsnämnden:Ett ärende 
avslutades efter att tidsfristen gått ut.  
Tekniskanämnden: Rutinen är rätt så inarbetad inom 
förvaltningen. Det som vi strävar efter att bli ännu 
bättre på är att återkoppla inom den tiden som anges i 
Borås Stads rutinbeskrivning, för hantering av 
synpunkter. Vi är på god väg att uppnå målet som är 
0% obesvarade synpunkter inom 10 arbetsdagar. 
Miljö- och konsumentnämnden Dröjde med 
återkoppling i ett par av ärendena. Fritids- och 
folkhälsonämnden Förvaltningen har följt rutinen till 
större delen. En del av de lite mer komplicerade 
ärendena har inte besvarats i tid. Kulturnämnden: 
Förvaltningen har tre ärenden där tiden för 
synpunktshanteringen har överstigit 10 dagar. Ett från 
2019-03-13 där det skett kommunikation mellan 
synpunktslämnaren och förvaltningen, därför är 
handläggningstiden längre. Ett från 2019-08-10 där 
synpunktshanteringssystemet inte fungerat att svara i 
och där ansvarig för förvaltningen inte fått notifikation 
om ärendet. Ett från 2019-08-30 där ansvarig 
handläggare varit två dagar sen att svara 
synpunktslämnaren. Vi ser över våra rutiner och ser till 
att gå igenom dessa regelbundet. Vi har även sett till 
att verksamheter har fler handläggare för att inte bli 
sårbara vid eventuell sjukdom och semester. 
Förskolenämnden Under 2019 har ett arbete skett för 
att implementera rutinen på förvaltningen. 
Grundskolenämnden: Förvaltningen använder sig 
regelbundet av rutinen i samband med 
Synpunktshantering Individ- och 
familjeomsorgsnämnden Samtliga synpunkter har 
hanterats och alla som lämnat synpunkter och inte 
varit anonyma har fått återkoppling.Det går bra att i 
systemet följa händelsegången och vilken åtgärd som 
gjorts.En förbättrad dokumentation i Infracontrol-
systemet gentemot föregående år kan märkas. 
Sociala omsorgsnämnden Antal inrapporterade 
synpunkter har varit relativ konstant mellan 2017-
2019.Analysen är att det dock borde vara fler inkomna 
synpunkter i förhållande till antal insatser och tjänster 
som sker dagligen på Sociala 
omsorgsförvaltningen.Enligt rutin är svarstiden 10 
arbetsdagar. Under 2019 har 13 synpunkter av 33 
överskridit denna gräns. Vård- och äldrenämnden Alla 
inkomna synpunkter återkopplas och följsamheten till 
rutinen harförbättrats. 
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Vidarebefordrade ärenden 

Antal vidarebefordrade synpunkter till externa organisationer, föreningar 
eller bolag. 

41 

Totalt sett 41 st, flest vidarebefodrade ärenden hade Lokalförsörjningsnämnden följt av Fritids- och 
folkhälsonämnden 

               

 

Beslutsunderlag 

1. Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2019 från Individ- 

och familjeomsorgsnämnden 

2. Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2019 från 

Servicenämnden 

3. Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2019 från 

Förskolenämnden 

4. Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2019 från 

Grundskolenämnden 

5. Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2019 från Gymnasie- 

och vuxenutbildningsnämnden 

6. Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2019 från Miljö- och 

konsumentnämnden 

7. Redovisning av inkomna synpunkter januari – december 2019 från 

Arbetslivsnämnden 

8. Redovisning av  inkomna synpunkter januari – december 2019 från Tekniska 

nämnden 

9. Redovisning av inkomna synpunkter januari – december 2019 från Sociala 

omsorgsnämnden 

10. Redovisning av inkomna synpunkter januari – december 2019 från Fritids- 

och folkhälsonämnden 

11. Redovisning av inkomna synpunkter januari – december 2019 från 

Kulturnämnden 

12. Redovisning av inkomna synpunkter januari – december 2019 från 

Samhällsbyggnadsnämnden. 

   

Beslutet expedieras till 

1. Samtliga nämnder 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunalråd 
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Ingegerd Eriksson 

Avdelningschef 
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§ 253 Dnr KS 2019-00748 2.6.1.1 

Anslagsframställan för ombyggnad av Sjöbovallen 

Kommunstyrelsens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beviljas, under förutsättning att Fritids- och 
folkhälsonämnden tillstyrker förslaget, ett investeringsanslag på 17 500 000 
kronor för ombyggnad av Sjöbovallen Barnhemsgatan 71, Torpa-Sjöbo 2:1.        

Sammanfattning av ärendet 

Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under 
förutsättning att Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker förslaget, att 
godkänna Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan avseende Sjöbovallen 
ombyggnad, Barnhemsgatan 71, Torpa-Sjöbo 2:1. Sjöbovallen har idag 
undermåliga lokaler både till effektiv yta och byggnadstekniskt skick. 
Modulbyggnader används som omklädningsrum. Det finns även en fristående 
byggnad som innefattar klubbrum och omklädningsrum. Genom att riva 
modulbyggnaderna och den fristående befintliga byggnaden och ersätta med en 
ny större byggnad så kommer klubbens behov att tillgodoses. Nya omkläd-
ningsrum uppfyller också dagens standard, vilket är eftersatt idag. Total 
nybyggd BTA blir 682 m². Totalt beräknad investeringsutgift efter 
detaljprojektering är 17 500 tkr vilket finns upptaget i Borås Stads 
investeringsbudget 2020-2021.  

Beslutsunderlag 

1. KS-skrivelse 

2. Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan   
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§ 259 Dnr KS 2020-00038 1.2.4.1 

Budgetramar 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen: 
Budgetramar för år 2021 fastställs enligt upprättat förslag.  
 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande. 
 

Protokollsanteckning 
Stefan Lindborg (V) lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen konstaterade i årsredovisningen för 2019 ett resultat som 
totalt inte nådde de finansiella målen men som ändå slutade på +99 mnkr vilket 
är 19 mnkr bättre än Kommunfullmäktiges fastställda budget. De ekonomiska 
resultaten på nämndnivå var dock inte tillfredsställande med ett sammantaget 
negativt resultat jämfört med Kommunbidragen på – 119 mnkr. Att kommunen 
ändå kunnat prestera ett acceptabelt resultat beror främst på realisationsvinster 
vid fastighetsförsäljningar, förbättrat finansnetto och ett bättre skatteutfall för 
redovisningsåret 2019.        
 

Förslag och yrkanden  
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kommun-
styrelsen beslutar: Budgetramar för år 2021 fastställs enligt upprättat förslag. 
 
Kommunalrådet Annette Carlson (M) och kommunalrådet Niklas Arvidsson 
(KD) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar att följande läggs till skrivelsen. Alla 
nämnder uppmanas att under resten av året 2020 vakanspröva tjänster och 
endast tillsätta de tjänster som anses nödvändiga. Nämnderna uppmanas även 
att inta en försiktig hållning avseende inköp där endast nödvändigt förväntas 
inhandlas. Syftet är att möta 2021 med så goda budgetförutsättningar som 
möjligt för Borås Stad, se bilaga. 
 

Kommunalrådet Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkar bifall till 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande samt bifall till Ulf 
Olssons (S) förslag. 
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Proposition  

Ordföranden ställer proposition på bifall dels till sitt förslag och dels till 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande och finner 
förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. 
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Roger Cardell 

Tel. 35 70 40 

 

Ekonomiska ramar 2021 
 

Stadsledningskansliet 

Stadsrevisionen 

Borås Stads nämnder 

 

 

 

Kommunstyrelsen har vid sammanträdet den 15 juni 2020 fastställt förutsättningar och ekono-

miska ramar för arbetet med kommunens Budget 2021. Nedan redovisas principer för budget-

ramarna samt den ekonomiska utveckling som har varit och den som beräknas framgent som 

underlag för Kommunstyrelsens beslut. 

  

Kommunstyrelsen konstaterade i årsredovisningen för 2019 ett resultat som totalt inte nådde de 

finansiella målen men som ändå slutade på +99 mnkr vilket är 19 mnkr bättre än 

Kommunfullmäktiges fastställda budget. De ekonomiska resultaten på nämndnivå var dock inte 

tillfredsställande med ett sammantaget negativt resultat jämfört med Kommunbidragen på – 119 

mnkr. Att kommunen ändå kunnat prestera ett acceptabelt resultat beror främst på 

realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar, förbättrat finansnetto och ett bättre skatteutfall för 

redovisningsåret 2019. 

 

De senaste månaderna med Coronapandemin har inneburit en global konjunkturkollaps med 

exceptionella ras för produktion, inkomster och sysselsättning i de flesta regioner/länder 

världen över. Någon klar bild över hur stora tapp det rör sig om kommer vi inte ha förrän 

längre fram. Betydande ovisshet råder därför kring vad som väntar framöver. Osäkerheten 

är hög även på kort sikt och är kopplad till en rad osäkerhetsfaktorer kring smittspridning och 

vårdbehov, kring de smittbegränsande åtgärderna och ekonomisk politiska krisinsatser för att 

stötta konjunkturen samt hur stora de negativa effekterna blir på samhällsekonomin.  

 

Givet exceptionellt hög osäkerhet, är det inte rimligt att göra sedvanliga konjunkturprognoser 

i nuläget. Den beräkning som SKR gör och ligger till grund för skatteunderlaget åren 

2020–2023 är ett scenario. Scenariot är konstruerat utifrån historiska krisepisoder och 

konjunkturförlopp och analysen beskriver en tänkbar utveckling, men är alltså inte en 

prognos i vanlig bemärkelse. 

 

Från att ha legat på 4,5 % tillväxt under 2017 och 3,6 % 2018 förväntas skatteunderlaget att öka 

med mer beskedliga 2,2 % under 2019. För 2020 bedöms en mycket stor nedgång av 

skatteunderlaget till endast 0,9 % med en återhämtning i SKR´s osäkra scenario till 3,5 % 2021 

och något högre de nästkommande åren. 
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Borås Stads planeringsmodell 
 

I många kommuner läggs nämndernas ekonomiska förutsättningar för nästkommande år fast i 

början av året. Syftet är att tidigt kunna förbereda och planera verksamheten efter eventuella 

ekonomiska förändringar. Nackdelen är att i en tid med snabba och dramatiska förändringar i 

ekonomin så kan det vara vanskligt att ha för lång tid mellan plan och verklighet. Budgeten blir 

inaktuell från start och omarbetningar krävs. 

 

Borås Stad har sedan lång tid en modell med preliminära ramar i juni, nämndförslag i augusti 

och ett traditionellt budgetbeslut i Kommunfullmäktige i november. Syftet har varit att så långt 

som möjligt invänta de ekonomiska förutsättningarna för nästa år, för att få en så realistisk 

budgetdiskussion som möjligt. 

 

Kommunstyrelsen anser att nämnderna i samband med de preliminära ramarna i juni får ett till-

räckligt underlag för att planeringsmässigt vidta åtgärder under hösten. Förberedelser och an-

passning till de ekonomiska förutsättningarna bör givetvis ske i tid, så att inte förändringseffek-

ter dröjer till långt in på det nya året. Utgångspunkten är att nämnderna vid en normal 

konjunktur skall kompenseras för pris- och löneökningar för den befintliga verksamheten. I 

rambeslutet kompenseras även skolan, förskolan, gymnasiet och äldreomsorgen för 

volymförändringar som baseras på befolkningsprognoser för sina respektive målgrupper. 

Övriga nämnders volymeffekter behandlas under höstens budgetprocess. Ev. politiska 

satsningar och omprioriteringar mellan verksamheterna görs inte i dagsläget vid detta tillfälle. I 

svaret till Stadsrevisionen i samband med granskningen av Borås Stads budgetprocess 

framfördes att Kommunstyrelsen tar med sig frågan huruvida rambeslutet även kan innehålla 

viss politisk prioritering mellan verksamheterna och i vilken omfattning. Kommunstyrelsen kan 

se att detta skulle kunna ge nämnderna ett än mer relevant underlag för att planera sin 

verksamhet. I ett pågående arbete inom ”Tillitsresan” diskuteras en del förslag till förändringar 

inom budgetarbetet bl.a. på vilken nivå i organisationen mål och uppdrag kan formuleras och 

beslutas. 

 

Budgetförutsättningarna för de nästkommande åren kommer också givetvis att präglas av 

effekter av Coronautbrottet beroende på hur långvarigt det s.k. nödläget kommer att pågå. Vi 

får förhålla oss till läget och ha en anpassningsbar organisation för de viktiga arbetsuppgifter 

som kommunen tillhandahåller. Viktigt i sammanhanget är att inte tappa greppet över 

ekonomin i varje givet ögonblick. 
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Den ekonomiska utvecklingen för Borås Stad  
 

Borås har en vana att under lågkonjunkturer och svåra tider klara sig relativt väl genom att dra 

ned eller anpassa kostnaderna samt vidta andra ekonomiska styråtgärder. Med hjälp av en rad 

förutseende avsättningar ex. till pensionsskulden och den s. k resultatutjämningsreserven RUR 

har nämnderna i budgetprocesserna kunnat tillföras extra resurser. 

 

Delårsrapporten per april 2020 prognostiserar, under rådande osäkra omständigheter, ett 

årsresultat för kommunen som helhet på i stort sett 0 mnkr mot budgeterade +80 mnkr.  

Nämndernas ekonomiska resultat liksom förra året visar på stora underskott dock mindre än 

förra året borträknat engångskostnader för sanering av Gässlösaområdet och extraordinära 

kostnader för skyddsutrustning. Ekonomisk kontroll är än viktigare framöver när vi nu går in i 

en period med lägre nivå på skatteunderlagsutvecklingen. 

 

Det ekonomiska läget känns ändå relativt stabilt men helt klart osäkert ut inför 2021. 

Förutsättningarna är en lägre utveckling av skatteintäkterna, hög investeringsnivå, en relativt 

stor RUR och planerade buffertar.  En utmaning redan nu och på lite längre sikt är som tidigare 

nämnts kraven som finns inbyggt i den demografiska utvecklingen. Ramarna för 2021 har lagts 

på en nivå som ur ett finansiellt perspektiv genererar ett relativt svagt resultat historiskt. Med 

utnyttjande av RUR (Resultatutjämningsreserven) når vi ändå inte upp till vårt finansiella mål. 

 

 

Budgetförutsättningar 2021-2023 ur ett makroperspektiv 
 

SKR redovisar att coronapandemin orsakat en konjunkturkollaps både internationellt 

och i Sverige. Detta drabbar sysselsättningen och lönesumman hårt, och därmed också 

skatteunderlaget, trots de åtgärder som satts in för att dämpa effekterna på svensk ekonomi av 

pandemin. I hög grad kommer skatteunderlaget att påverkas  av aviserade och beslutade 

åtgärder som ingår i de ”krispaket” regeringen presenterat den senaste tiden. För 2020 visar 

SKR´s scenario en inbromsning till den lägsta ökningstakt vi haft sedan före skattereformen 

1990/91. Orsaken är framförallt att den kraftiga minskningen av arbetade timmar i kombination 

med låga lönehöjningar som innebär att lönesumman beräknas minska. Dessutom räknar SKR 

med att vissa åtgärder för att minska pandemins effekter leder till tillfälligt stora utbetalningar 

av sociala ersättningar framförallt arbetsmarknadsersättningar och tillfällig föräldrapenning. I 

ett osäkert scenario börjar konjunkturåterhämtningen i höst med en återhämtning för antalet 

arbetade timmar. Trots negativ indexering av inkomstanknutna pensioner nästa år bidrar det till 

successivt tilltagande skatteunderlagstillväxt. Mot slutet av perioden ligger den nära det 

historiska genomsnittet. Tillsammans med den kraftiga inbromsningen. 2019–2020 blir dock 

den ackumulerade effekten att skatteunderlagets nivå år 2023 landar ett par procentenheter lägre 

än februariprognosen. 
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De generella statsbidragen har tills dags dato höjts med 12,5 mdr inför 2021 att jämföras med 

hittills aviserade 28,5 mdr under 2020 på grund av coronapandemin. I budgetpropositionen för 

2021 avser regeringen att återkomma i frågan om kommunsektorns behov utöver de tillskott på 

12,5 miljarder som aviserades den 2 april avseende 2021 och kommande år.  

 

 

 
Nyckeltal för den ekonomiska utvecklingen, procentuell förändring 

 2019 2020 2021 2022 2023 

BNP 1,3 -4,1 3,3 3,6 3,3 

Sysselsättning -0,3 -3,3 1,8 1,2 1,2 

Öppen arbetslöshet 6,8 8,9 8,9 8,3 7,6 

KPIF 1,7 0,7 1,0 1,7 2,0 

Skatteunderlag 

exkl regelförändringar 
3,5 1,3 3,3 3,5 3,6 

Skatter och generella 

statsbidrag Borås 

3,6 4,4 2,0 3,2 3,1 

 

 

 

För 2021 beräknas skatteunderlaget öka med 3,3 % i en osäker prognos och utifrån en låg nivå 

2020. Det innebär att det finns ett begränsat utrymme till nya verksamhetsutökningar i höstens 

budgetprocess om inte kommunsektorn tillförs mer medel eller genom egna omprioriteringar 

eller effektiviseringar. Skatteunderlagsutvecklingen därefter förväntas bli måttlig under 

perioden 2022-2023. Detta ställer högre krav på kostnadskontroll då de ekonomiska 

marginalerna blir mindre.  

 

 

Finansiella mål för Borås 
 

Vilken verksamhetsnivå som Borås Stad lägger sig på beror förutom på kostnads- och 

skatteintäktsutvecklingen också på våra finansiella mål. Kommunfullmäktige har som 

övergripande finansiellt mål att kommunens resultat skall uppgå till 2-3 % av skatte- och 

bidragsintäkterna och att soliditeten successivt skall närma sig en nivå på 80 % vilket konkret 

innebär att investeringarna bör egenfinansieras till 80%. (Kommunens resultat + avskrivningar 

skall som lägst uppgå till 80% av årets investeringar) 

 

Den ekonomiska utvecklingen de senaste åren har givit anledning att komplettera teorin bakom 

de finansiella målen. Utgångspunkten är att det finansiella resultatmålet på lägst 2 % står fast 

men skall ses över tiden. Konkret har detta inneburit att ett lägre budgeterat resultat har kunnat 

accepterats i budgetläget men målsättningen över tiden ligger på en verklig resultatnivå på lägst 

2%. Med hänsyn till den ekonomiska styrka som Borås Stad har uppvisat under en längre 

period har de finansiella resultatmålen kunnat uppnås och samtidigt har verksamheterna kunnat 
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få ett relativt stort ekonomiskt utrymme. Då investeringarna förväntas ligga på en relativt hög 

nivå även framöver och med ett sjunkande skatteunderlag kan det finnas anledning att se över 

det finansiella resultatmålet än tydligare kopplat till investeringsvolymen och då även ta hänsyn 

till hela kommunkoncernens lånenivå. 

 

Under 2013 inrättade Borås systemet med Resultatutjämningsreserv; RUR. Syftet med RUR är 

att utjämna resurserna mellan åren i syfte att ge verksamheterna stabilare planerings-

förutsättningar. Vid ingången av 2020 uppgick Resultatutjämningsreserven till 250 mnkr. 

Huvudsyftet är att utjämna skatteintäkter över en konjunkturcykel dvs utnyttja reserven när 

konjunkturen är svag och skatteintäkterna förmodas bli lägre än normalt. Kommunfullmäktige 

har antagit Sveriges kommuner och regioners beräkningsmodell som säger att om den årliga 

skatteunderlagsutvecklingen jämfört med ett tio-årigt genomsnitt är lägre kan reserven 

utnyttjas.  

 

I arbetet med budget 2021 bedömer SKR att skatteunderlaget är på den nivån att det är 

tillämpligt att disponera medel ur RUR. I den senaste prognosen för 2021 bedöms 

skatteunderlaget ligga 0,6 % under genomsnittet för de tio senaste åren varför det kan bli 

aktuellt att ta RUR i anspråk under 2021. Det finansiella resultatet för Borås kan då 

budgetmässigt förstärkas med 31 mnkr. 

 

Det är med ovanstående utgångspunkter som Kommunstyrelsen i budgetramarna föreslår ett 

budgeterat finansiellt resultat på +49 mnkr för 2021. Med föreslaget uttag ur RUR som dock ej 

bokförs kan balanskravsresultatet läggas på +80 mnkr. Detta ger då ett resultat som uppgår till 

1,2 % av skatteintäkter- och generella statsbidrag. Den budgeterade resultatnivån inkl. RUR 

medger en investeringsnivå på ca 500 mnkr om självfinansieringsmålet på 80% skall hållas. 

 

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 Kommunstyrelsen nämnderna i uppdrag att 

inför höstens budgetarbete redovisa olika nivåer på effektiviseringsåtgärder som underlag 

beroende på hur det ekonomiska läget ser ut senare under året. Varje nämnd/förvaltning skall 

därför i sitt budgetförslag beskriva åtgärder och effekter om den ekonomiska ramen 

minskas med 0,5%, 1,0% respektive 1,5%.  

 

 

För resten av planperioden 2022-2023 är skatteunderlagsutvecklingen osäker men på en 

någorlunda genomsnittlig nivå de senaste tio åren. Den ekonomiska utvecklingen förväntas inte 

bidra till att vi når våra finansiella mål på egen hand under planperioden trots att kostnadsnivån 

lagts på en klart lägre nivå än de senaste åren. Givet dessa förutsättningar ser den finansiella 

planen för perioden 2021-2023 ut enligt nedan: 
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 Prog. 2020 2021 2022 2023 

Ökning av verksamhetens  

nettokostnader, % 

-därav nämnder 

 

Resultatandel av skatteintäkter, % 

 

5,8 

5,3 

 

0,0 

 

2,5 

1,3 

 

0,7 

 

2,9 

 

 

0,9 

 

3,0 

 

 

1,0 

Årets resultat, mnkr (exkl. RUR) 3 49 66 75 

Årets resultat, mnkr (inkl. RUR) 105  

(teoretiskt) 

80 82 83 

 

Ramuppräkning 2021 
 

Generellt 

Resultatet för 2021 är budgeterat till 49 mnkr. Denna resultatnivå utgår från Budget 2020 med 

avdrag för ev. tillfälliga kommunbidrag 2020 plus förändringar av Kommunbidragen hittills 

under året som skall kvarstå 2021 eller genom andra beslut.  

 

Utifrån denna Kommunbidragsnivå räknas ramarna upp med: 

 

-Löner; 2,0%  Från utgångsläge efter löneförhandlingarna 2020.  

   Avser ekonomisk ramuppräkning för den del av 

   kommunbidraget som består av löner. 

  

-Övriga kostnader; 1,0%  Bedömd KPIF-utveckling under 2021 från SKR 

 

 

 

-Volymförändringar; 

  Folkbokförd målgrupp Grundskolenämnden kompenseras med 75 % för 

Grundskolan. Förskolenämnden och Vård- och 

omsorgsnämnden kompenseras med 100 % för 

Barnomsorg och Äldreomsorg. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

kompenseras med 75 % för Gymnasieskolan. 

 

-Effektiviseringsförslag  Tre nivåer 0,5%, 1,0% och 1,5% skall redovisas. 

  

 

Målgruppsförändringar/befolkningsprognoser 

I syfte att ge nämnderna fortsatt goda planeringsförutsättningar inför det kommande budgetåret 

kommer Kommunstyrelsen liksom förra året använda befolkningsprognos för budgetåret 2021 

vid beräkning av Kommunbidrag till den del av nämndernas verksamhet som ges via 

målgruppsförändringar.  I ovanstående ramförutsättningar tillämpas denna metod.  
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Tillkommande poster 

Utöver de generella ramuppräkningarna har Kommunstyrelsen liksom tidigare år gjort vissa 

avsättningar utifrån bedömd utveckling under 2021. Dessa poster budgeteras som en central 

reserv/buffert. Under budgetprocessen kommer en del av dessa medel att läggas ut som ökade 

kommunbidrag. Ex. kommer ett utrymme på 12 mnkr att avsättas under åren 2020-2022 för att 

genomföra ”Borås 400 år”. 

  

Nämndvisa reserver/buffertar 

Under en lång tid har det varit obligatoriskt för de flesta nämnder att inom sitt kommunbidrag 

avsätta en buffert/reserv till oförutsedda händelser. Buffertarna gör nämnderna mindre känsliga 

för oplanerade verksamhetskostnader och gör att sådana lättare kan hanteras utan att kortsiktiga 

verksamhetsingrepp/besparingar behöver tas till. För 2021 gäller att nämnderna inom sitt 

kommunbidrag avsätter 1 % till oförutsedda kostnader/buffert. 

 

Övrigt 

Totalt innebär ramarna för 2021 att nämndernas kommunbidrag beräknas öka med endast 1,3 % 

jämfört med budgeten för 2020. När den slutliga budgeten tas i november kommer troligtvis 

ökningen att bli högre då en del av de centralt avsatta medlen kommer att läggas ut till 

nämnderna.  

 

Investeringsbudgeten 

Investeringsvolymen förväntas de kommande åren uppgå till ca 600 mnkr årligen i genomsnitt, 

Så kallade ”lönsamma investeringar” kommer att prioriteras. För att redan nu få en uppfattning 

om investeringsnivån för de målgruppsstyrda investeringarna inom förskola, grundskola, 

gymnasiet, äldreomsorg och LSS har en genomgång med Lokalförsörjningskontoret gjorts av 

behoven för planperioden. Detta får ses som indata till höstens budgetprocess för de s.k. 

nödvändiga investeringar som behöver göras för att tillgodose behoven hos våra stora 

målgrupper.  

 

Interna kapitalkostnader 

Servicekontoret-Redovisning har beräknat de faktiska kapitalkostnaderna för projekt 

färdigställda t.o.m. 2019. Respektive nämnd får själva utifrån en egen bedömning av 

investeringsvolymen komplettera uppgifterna med de kapitalkostnader som följer av 2020 års 

beräknade investeringar. Fr.o.m. 2017 har Borås Stad förändrat beräkningsmodellen för de 

interna kapitalkostnaderna som påförs nämnderna. Den reala annuitetsmodellen lämnas till 

förmån för den allmänt rådande metoden med rak avskrivning och nominell ränta på 

återstående restvärde. Internräntan föreslås att sänkas till 1,25 (1,5)% för 2021. 

 

Taxor och avgifter 

De nämnder som ansvarar för taxor- och avgifter som skall beslutas av Kommunfullmäktige 

skall normalt bifoga beslutsunderlag till förändringar av taxor i sitt budgetförslag. Detta för att 

beslut skall kunna tas av Kommunfullmäktige vid ordinarie sammanträde om budgeten. Om det 

föreslås strukturella förändringar av taxor eller avgifter utöver indexförändringar eller liknande 

skall en tydlig beskrivning bifogas om vilka effekter/konsekvenser detta får för taxekollektivets 

målgrupper. Gärna med konkreta exempel hur det slår mot olika verksamheter/näringsidkare. 
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Borås Stads vision 2025 - Indikatorer i Budget 2021 
För att säkerställa att Borås Stad är på väg att utvecklas mot visionen finns ett antal indikatorer 

Alla indikatorer, både de som Kommunfullmäktige styr över och nämndernas egna indikatorer, 

skall redovisas inom något av de sju målområdena i Borås Stads vision 2025 eller under det 

”åttonde målområdet” Egen organisation. Redovisning av indikatorerna sker i vårt styr- och 

ledningssystem Stratsys.  

 

 

 

 

Budgetförslagens utformning  
 

Blanketter 

Inga blanketter skickas ut. Hela budgetupplägget och anvisningar finns i STRATSYS. 

 

Tider 

Nämndbehandlad budget inlämnas till Kommunstyrelsen 28 Augusti 

Beslut i Kommunstyrelsen 26 Oktober 

Beslut i Kommunfullmäktige 26 November 

 

 

Övrigt 

Budgetförslagen skall inskickas digitalt till Kommunstyrelsens diarium senast den 28 augusti. 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta: 
 
Budgetramar för år 2021 fastställs enligt upprättat förslag. 
 

 

 

 

KOMMUNSTYRELSEN 

 

 

 

 

Ulf Olsson  

 

 

 Roger Cardell 
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Roger Cardell 

Tel. 35 70 40 

 

Ekonomiska ramar 2021 
 

Stadsledningskansliet 

Stadsrevisionen 

Borås Stads nämnder 

 

 

 

Kommunstyrelsen har vid sammanträdet den 15 juni 2020 fastställt förutsättningar och ekono-

miska ramar för arbetet med kommunens Budget 2021. Nedan redovisas principer för budget-

ramarna samt den ekonomiska utveckling som har varit och den som beräknas framgent som 

underlag för Kommunstyrelsens beslut. 

  

Kommunstyrelsen konstaterade i årsredovisningen för 2019 ett resultat som totalt inte nådde de 

finansiella målen men som ändå slutade på +99 mnkr vilket är 19 mnkr bättre än 

Kommunfullmäktiges fastställda budget. De ekonomiska resultaten på nämndnivå var dock inte 

tillfredsställande med ett sammantaget negativt resultat jämfört med Kommunbidragen på – 119 

mnkr. Att kommunen ändå kunnat prestera ett acceptabelt resultat beror främst på 

realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar, förbättrat finansnetto och ett bättre skatteutfall för 

redovisningsåret 2019. 

 

De senaste månaderna med Coronapandemin har inneburit en global konjunkturkollaps med 

exceptionella ras för produktion, inkomster och sysselsättning i de flesta regioner/länder 

världen över. Någon klar bild över hur stora tapp det rör sig om kommer vi inte ha förrän 

längre fram. Betydande ovisshet råder därför kring vad som väntar framöver. Osäkerheten 

är hög även på kort sikt och är kopplad till en rad osäkerhetsfaktorer kring smittspridning och 

vårdbehov, kring de smittbegränsande åtgärderna och ekonomisk politiska krisinsatser för att 

stötta konjunkturen samt hur stora de negativa effekterna blir på samhällsekonomin.  

 

Givet exceptionellt hög osäkerhet, är det inte rimligt att göra sedvanliga konjunkturprognoser 

i nuläget. Den beräkning som SKR gör och ligger till grund för skatteunderlaget åren 

2020–2023 är ett scenario. Scenariot är konstruerat utifrån historiska krisepisoder och 

konjunkturförlopp och analysen beskriver en tänkbar utveckling, men är alltså inte en 

prognos i vanlig bemärkelse. 

 

Från att ha legat på 4,5 % tillväxt under 2017 och 3,6 % 2018 förväntas skatteunderlaget att öka 

med mer beskedliga 2,2 % under 2019. För 2020 bedöms en mycket stor nedgång av 

skatteunderlaget till endast 0,9 % med en återhämtning i SKR´s osäkra scenario till 3,5 % 2021 

och något högre de nästkommande åren. 
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Borås Stads planeringsmodell 
 

I många kommuner läggs nämndernas ekonomiska förutsättningar för nästkommande år fast i 

början av året. Syftet är att tidigt kunna förbereda och planera verksamheten efter eventuella 

ekonomiska förändringar. Nackdelen är att i en tid med snabba och dramatiska förändringar i 

ekonomin så kan det vara vanskligt att ha för lång tid mellan plan och verklighet. Budgeten blir 

inaktuell från start och omarbetningar krävs. 

 

Borås Stad har sedan lång tid en modell med preliminära ramar i juni, nämndförslag i augusti 

och ett traditionellt budgetbeslut i Kommunfullmäktige i november. Syftet har varit att så långt 

som möjligt invänta de ekonomiska förutsättningarna för nästa år, för att få en så realistisk 

budgetdiskussion som möjligt. 

 

Kommunstyrelsen anser att nämnderna i samband med de preliminära ramarna i juni får ett till-

räckligt underlag för att planeringsmässigt vidta åtgärder under hösten. Förberedelser och an-

passning till de ekonomiska förutsättningarna bör givetvis ske i tid, så att inte förändringseffek-

ter dröjer till långt in på det nya året. Utgångspunkten är att nämnderna vid en normal 

konjunktur skall kompenseras för pris- och löneökningar för den befintliga verksamheten. I 

rambeslutet kompenseras även skolan, förskolan, gymnasiet och äldreomsorgen för 

volymförändringar som baseras på befolkningsprognoser för sina respektive målgrupper. 

Övriga nämnders volymeffekter behandlas under höstens budgetprocess. Ev. politiska 

satsningar och omprioriteringar mellan verksamheterna görs inte i dagsläget vid detta tillfälle. I 

svaret till Stadsrevisionen i samband med granskningen av Borås Stads budgetprocess 

framfördes att Kommunstyrelsen tar med sig frågan huruvida rambeslutet även kan innehålla 

viss politisk prioritering mellan verksamheterna och i vilken omfattning. Kommunstyrelsen kan 

se att detta skulle kunna ge nämnderna ett än mer relevant underlag för att planera sin 

verksamhet. I ett pågående arbete inom ”Tillitsresan” diskuteras en del förslag till förändringar 

inom budgetarbetet bl.a. på vilken nivå i organisationen mål och uppdrag kan formuleras och 

beslutas. 

 

Budgetförutsättningarna för de nästkommande åren kommer också givetvis att präglas av 

effekter av Coronautbrottet beroende på hur långvarigt det s.k. nödläget kommer att pågå. Vi 

får förhålla oss till läget och ha en anpassningsbar organisation för de viktiga arbetsuppgifter 

som kommunen tillhandahåller. Viktigt i sammanhanget är att inte tappa greppet över 

ekonomin i varje givet ögonblick. 
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Den ekonomiska utvecklingen för Borås Stad  
 

Borås har en vana att under lågkonjunkturer och svåra tider klara sig relativt väl genom att dra 

ned eller anpassa kostnaderna samt vidta andra ekonomiska styråtgärder. Med hjälp av en rad 

förutseende avsättningar ex. till pensionsskulden och den s. k resultatutjämningsreserven RUR 

har nämnderna i budgetprocesserna kunnat tillföras extra resurser. 

 

Delårsrapporten per april 2020 prognostiserar, under rådande osäkra omständigheter, ett 

årsresultat för kommunen som helhet på i stort sett 0 mnkr mot budgeterade +80 mnkr.  

Nämndernas ekonomiska resultat liksom förra året visar på stora underskott dock mindre än 

förra året borträknat engångskostnader för sanering av Gässlösaområdet och extraordinära 

kostnader för skyddsutrustning. Ekonomisk kontroll är än viktigare framöver när vi nu går in i 

en period med lägre nivå på skatteunderlagsutvecklingen. 

 

Det ekonomiska läget känns ändå relativt stabilt men helt klart osäkert ut inför 2021. 

Förutsättningarna är en lägre utveckling av skatteintäkterna, hög investeringsnivå, en relativt 

stor RUR och planerade buffertar.  En utmaning redan nu och på lite längre sikt är som tidigare 

nämnts kraven som finns inbyggt i den demografiska utvecklingen. Ramarna för 2021 har lagts 

på en nivå som ur ett finansiellt perspektiv genererar ett relativt svagt resultat historiskt. Med 

utnyttjande av RUR (Resultatutjämningsreserven) når vi ändå inte upp till vårt finansiella mål. 

 

 

Budgetförutsättningar 2021-2023 ur ett makroperspektiv 
 

SKR redovisar att coronapandemin orsakat en konjunkturkollaps både internationellt 

och i Sverige. Detta drabbar sysselsättningen och lönesumman hårt, och därmed också 

skatteunderlaget, trots de åtgärder som satts in för att dämpa effekterna på svensk ekonomi av 

pandemin. I hög grad kommer skatteunderlaget att påverkas  av aviserade och beslutade 

åtgärder som ingår i de ”krispaket” regeringen presenterat den senaste tiden. För 2020 visar 

SKR´s scenario en inbromsning till den lägsta ökningstakt vi haft sedan före skattereformen 

1990/91. Orsaken är framförallt att den kraftiga minskningen av arbetade timmar i kombination 

med låga lönehöjningar som innebär att lönesumman beräknas minska. Dessutom räknar SKR 

med att vissa åtgärder för att minska pandemins effekter leder till tillfälligt stora utbetalningar 

av sociala ersättningar framförallt arbetsmarknadsersättningar och tillfällig föräldrapenning. I 

ett osäkert scenario börjar konjunkturåterhämtningen i höst med en återhämtning för antalet 

arbetade timmar. Trots negativ indexering av inkomstanknutna pensioner nästa år bidrar det till 

successivt tilltagande skatteunderlagstillväxt. Mot slutet av perioden ligger den nära det 

historiska genomsnittet. Tillsammans med den kraftiga inbromsningen. 2019–2020 blir dock 

den ackumulerade effekten att skatteunderlagets nivå år 2023 landar ett par procentenheter lägre 

än februariprognosen. 
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De generella statsbidragen har tills dags dato höjts med 12,5 mdr inför 2021 att jämföras med 

hittills aviserade 28,5 mdr under 2020 på grund av coronapandemin. I budgetpropositionen för 

2021 avser regeringen att återkomma i frågan om kommunsektorns behov utöver de tillskott på 

12,5 miljarder som aviserades den 2 april avseende 2021 och kommande år.  

 

 

 
Nyckeltal för den ekonomiska utvecklingen, procentuell förändring 

 2019 2020 2021 2022 2023 

BNP 1,3 -4,1 3,3 3,6 3,3 

Sysselsättning -0,3 -3,3 1,8 1,2 1,2 

Öppen arbetslöshet 6,8 8,9 8,9 8,3 7,6 

KPIF 1,7 0,7 1,0 1,7 2,0 

Skatteunderlag 

exkl regelförändringar 
3,5 1,3 3,3 3,5 3,6 

Skatter och generella 

statsbidrag Borås 

3,6 4,4 2,0 3,2 3,1 

 

 

 

För 2021 beräknas skatteunderlaget öka med 3,3 % i en osäker prognos och utifrån en låg nivå 

2020. Det innebär att det finns ett begränsat utrymme till nya verksamhetsutökningar i höstens 

budgetprocess om inte kommunsektorn tillförs mer medel eller genom egna omprioriteringar 

eller effektiviseringar. Skatteunderlagsutvecklingen därefter förväntas bli måttlig under 

perioden 2022-2023. Detta ställer högre krav på kostnadskontroll då de ekonomiska 

marginalerna blir mindre.  

 

 

Finansiella mål för Borås 
 

Vilken verksamhetsnivå som Borås Stad lägger sig på beror förutom på kostnads- och 

skatteintäktsutvecklingen också på våra finansiella mål. Kommunfullmäktige har som 

övergripande finansiellt mål att kommunens resultat skall uppgå till 2-3 % av skatte- och 

bidragsintäkterna och att soliditeten successivt skall närma sig en nivå på 80 % vilket konkret 

innebär att investeringarna bör egenfinansieras till 80%. (Kommunens resultat + avskrivningar 

skall som lägst uppgå till 80% av årets investeringar) 

 

Den ekonomiska utvecklingen de senaste åren har givit anledning att komplettera teorin bakom 

de finansiella målen. Utgångspunkten är att det finansiella resultatmålet på lägst 2 % står fast 

men skall ses över tiden. Konkret har detta inneburit att ett lägre budgeterat resultat har kunnat 

accepterats i budgetläget men målsättningen över tiden ligger på en verklig resultatnivå på lägst 

2%. Med hänsyn till den ekonomiska styrka som Borås Stad har uppvisat under en längre 

period har de finansiella resultatmålen kunnat uppnås och samtidigt har verksamheterna kunnat 
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få ett relativt stort ekonomiskt utrymme. Då investeringarna förväntas ligga på en relativt hög 

nivå även framöver och med ett sjunkande skatteunderlag kan det finnas anledning att se över 

det finansiella resultatmålet än tydligare kopplat till investeringsvolymen och då även ta hänsyn 

till hela kommunkoncernens lånenivå. 

 

Under 2013 inrättade Borås systemet med Resultatutjämningsreserv; RUR. Syftet med RUR är 

att utjämna resurserna mellan åren i syfte att ge verksamheterna stabilare planerings-

förutsättningar. Vid ingången av 2020 uppgick Resultatutjämningsreserven till 250 mnkr. 

Huvudsyftet är att utjämna skatteintäkter över en konjunkturcykel dvs utnyttja reserven när 

konjunkturen är svag och skatteintäkterna förmodas bli lägre än normalt. Kommunfullmäktige 

har antagit Sveriges kommuner och regioners beräkningsmodell som säger att om den årliga 

skatteunderlagsutvecklingen jämfört med ett tio-årigt genomsnitt är lägre kan reserven 

utnyttjas.  

 

I arbetet med budget 2021 bedömer SKR att skatteunderlaget är på den nivån att det är 

tillämpligt att disponera medel ur RUR. I den senaste prognosen för 2021 bedöms 

skatteunderlaget ligga 0,6 % under genomsnittet för de tio senaste åren varför det kan bli 

aktuellt att ta RUR i anspråk under 2021. Det finansiella resultatet för Borås kan då 

budgetmässigt förstärkas med 31 mnkr. 

 

Det är med ovanstående utgångspunkter som Kommunstyrelsen i budgetramarna föreslår ett 

budgeterat finansiellt resultat på +49 mnkr för 2021. Med föreslaget uttag ur RUR som dock ej 

bokförs kan balanskravsresultatet läggas på +80 mnkr. Detta ger då ett resultat som uppgår till 

1,2 % av skatteintäkter- och generella statsbidrag. Den budgeterade resultatnivån inkl. RUR 

medger en investeringsnivå på ca 500 mnkr om självfinansieringsmålet på 80% skall hållas. 

 

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 Kommunstyrelsen nämnderna i uppdrag att 

inför höstens budgetarbete redovisa olika nivåer på effektiviseringsåtgärder som underlag 

beroende på hur det ekonomiska läget ser ut senare under året. Varje nämnd/förvaltning skall 

därför i sitt budgetförslag beskriva åtgärder och effekter om den ekonomiska ramen 

minskas med 0,5%, 1,0% respektive 1,5%.  

 

 

För resten av planperioden 2022-2023 är skatteunderlagsutvecklingen osäker men på en 

någorlunda genomsnittlig nivå de senaste tio åren. Den ekonomiska utvecklingen förväntas inte 

bidra till att vi når våra finansiella mål på egen hand under planperioden trots att kostnadsnivån 

lagts på en klart lägre nivå än de senaste åren. Givet dessa förutsättningar ser den finansiella 

planen för perioden 2021-2023 ut enligt nedan: 
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 Prog. 2020 2021 2022 2023 

Ökning av verksamhetens  

nettokostnader, % 

-därav nämnder 

 

Resultatandel av skatteintäkter, % 

 

5,8 

5,3 

 

0,0 

 

2,5 

1,3 

 

0,7 

 

2,9 

 

 

0,9 

 

3,0 

 

 

1,0 

Årets resultat, mnkr (exkl. RUR) 3 49 66 75 

Årets resultat, mnkr (inkl. RUR) 105  

(teoretiskt) 

80 82 83 

 

Ramuppräkning 2021 
 

Generellt 

Resultatet för 2021 är budgeterat till 49 mnkr. Denna resultatnivå utgår från Budget 2020 med 

avdrag för ev. tillfälliga kommunbidrag 2020 plus förändringar av Kommunbidragen hittills 

under året som skall kvarstå 2021 eller genom andra beslut.  

 

Utifrån denna Kommunbidragsnivå räknas ramarna upp med: 

 

-Löner; 2,0%  Från utgångsläge efter löneförhandlingarna 2020.  

   Avser ekonomisk ramuppräkning för den del av 

   kommunbidraget som består av löner. 

  

-Övriga kostnader; 1,0%  Bedömd KPIF-utveckling under 2021 från SKR 

 

 

 

-Volymförändringar; 

  Folkbokförd målgrupp Grundskolenämnden kompenseras med 75 % för 

Grundskolan. Förskolenämnden och Vård- och 

omsorgsnämnden kompenseras med 100 % för 

Barnomsorg och Äldreomsorg. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

kompenseras med 75 % för Gymnasieskolan. 

 

-Effektiviseringsförslag  Tre nivåer 0,5%, 1,0% och 1,5% skall redovisas. 

  

 

Målgruppsförändringar/befolkningsprognoser 

I syfte att ge nämnderna fortsatt goda planeringsförutsättningar inför det kommande budgetåret 

kommer Kommunstyrelsen liksom förra året använda befolkningsprognos för budgetåret 2021 

vid beräkning av Kommunbidrag till den del av nämndernas verksamhet som ges via 

målgruppsförändringar.  I ovanstående ramförutsättningar tillämpas denna metod.  
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Tillkommande poster 

Utöver de generella ramuppräkningarna har Kommunstyrelsen liksom tidigare år gjort vissa 

avsättningar utifrån bedömd utveckling under 2021. Dessa poster budgeteras som en central 

reserv/buffert. Under budgetprocessen kommer en del av dessa medel att läggas ut som ökade 

kommunbidrag. Ex. kommer ett utrymme på 12 mnkr att avsättas under åren 2020-2022 för att 

genomföra ”Borås 400 år”. 

  

Nämndvisa reserver/buffertar 

Under en lång tid har det varit obligatoriskt för de flesta nämnder att inom sitt kommunbidrag 

avsätta en buffert/reserv till oförutsedda händelser. Buffertarna gör nämnderna mindre känsliga 

för oplanerade verksamhetskostnader och gör att sådana lättare kan hanteras utan att kortsiktiga 

verksamhetsingrepp/besparingar behöver tas till. För 2021 gäller att nämnderna inom sitt 

kommunbidrag avsätter 1 % till oförutsedda kostnader/buffert. 

 

Övrigt 

Totalt innebär ramarna för 2021 att nämndernas kommunbidrag beräknas öka med endast 1,3 % 

jämfört med budgeten för 2020. När den slutliga budgeten tas i november kommer troligtvis 

ökningen att bli högre då en del av de centralt avsatta medlen kommer att läggas ut till 

nämnderna. Alla nämnder uppmanas att under resten av året 2020 vakanspröva tjänster och 

endast tillsätta de tjänster som anses nödvändiga. Nämnderna uppmanas även att inta en 

försiktig hållning avseende inköp där endast nödvändigt förväntas inhandlas. Syftet är att möta 

2021 med så goda budgetförutsättningar som möjligt för Borås Stad. 

 

Investeringsbudgeten 

Investeringsvolymen förväntas de kommande åren uppgå till ca 600 mnkr årligen i genomsnitt, 

Så kallade ”lönsamma investeringar” kommer att prioriteras. För att redan nu få en uppfattning 

om investeringsnivån för de målgruppsstyrda investeringarna inom förskola, grundskola, 

gymnasiet, äldreomsorg och LSS har en genomgång med Lokalförsörjningskontoret gjorts av 

behoven för planperioden. Detta får ses som indata till höstens budgetprocess för de s.k. 

nödvändiga investeringar som behöver göras för att tillgodose behoven hos våra stora 

målgrupper.  

 

Interna kapitalkostnader 

Servicekontoret-Redovisning har beräknat de faktiska kapitalkostnaderna för projekt 

färdigställda t.o.m. 2019. Respektive nämnd får själva utifrån en egen bedömning av 

investeringsvolymen komplettera uppgifterna med de kapitalkostnader som följer av 2020 års 

beräknade investeringar. Fr.o.m. 2017 har Borås Stad förändrat beräkningsmodellen för de 

interna kapitalkostnaderna som påförs nämnderna. Den reala annuitetsmodellen lämnas till 

förmån för den allmänt rådande metoden med rak avskrivning och nominell ränta på 

återstående restvärde. Internräntan föreslås att sänkas till 1,25 (1,5)% för 2021. 

 

Taxor och avgifter 

De nämnder som ansvarar för taxor- och avgifter som skall beslutas av Kommunfullmäktige 

skall normalt bifoga beslutsunderlag till förändringar av taxor i sitt budgetförslag. Detta för att 

beslut skall kunna tas av Kommunfullmäktige vid ordinarie sammanträde om budgeten. Om det 

föreslås strukturella förändringar av taxor eller avgifter utöver indexförändringar eller liknande 
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skall en tydlig beskrivning bifogas om vilka effekter/konsekvenser detta får för taxekollektivets 

målgrupper. Gärna med konkreta exempel hur det slår mot olika verksamheter/näringsidkare. 

 

 

Borås Stads vision 2025 - Indikatorer i Budget 2021 
För att säkerställa att Borås Stad är på väg att utvecklas mot visionen finns ett antal indikatorer 

Alla indikatorer, både de som Kommunfullmäktige styr över och nämndernas egna indikatorer, 

skall redovisas inom något av de sju målområdena i Borås Stads vision 2025 eller under det 

”åttonde målområdet” Egen organisation. Redovisning av indikatorerna sker i vårt styr- och 

ledningssystem Stratsys.  

 

 

Budgetförslagens utformning  
 

Blanketter 

Inga blanketter skickas ut. Hela budgetupplägget och anvisningar finns i STRATSYS. 

 

Tider 

Nämndbehandlad budget inlämnas till Kommunstyrelsen 28 Augusti 

Beslut i Kommunstyrelsen 26 Oktober 

Beslut i Kommunfullmäktige 26 November 

 

 

Övrigt 

Budgetförslagen skall inskickas digitalt till Kommunstyrelsens diarium senast den 28 augusti. 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta: 
 
Budgetramar för år 2021 fastställs enligt upprättat förslag. 

 

 

 

 

 

Allianspartierna i Borås  
 
Moderaterna  Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson 

 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Budgetramar 2021 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Budgetramar för år 2021 fastställs enligt upprättat förslag, med tillägg.  

 

Tillägg Sidan 7 Övrigt   

Alla nämnder uppmanas att under resten av året 2020 vakanspröva tjänster och 

endast tillsätta de tjänster som anses nödvändiga. Nämnderna uppmanas även 

att inta en försiktig hållning avseende inköp där endast nödvändigt förväntas 

inhandlas. Syftet är att möta 2021 med så goda budgetförutsättningar som 

möjligt för Borås Stad. 

 

Allianspartierna i Borås  

 
Moderaterna  Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson 
 

 
 

 

 

 

E8 



E8 Protokollsanteckning från Vänsterpartiet, Kommunstyrelsens sammanträde 2020-06-15 

Budgetramar 2021 

 
Vänsterpartiet avstår från att delta i beslut om budgetramar för nämnderna för 2021. Under 

budgetprocessens gång kommer Vänsterpartiet i vanlig ordning ta fram ett alternativt förslag 

till budget innehållandes förslag på ramar för respektive nämnd. 

 

 

 

För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 

Ida Legnemark och Stefan Lindborg 
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§ 255 Dnr KS 2020-00212 1.2.3.2 

Uppföljning intern kontrollplan 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen: 
 
Att godkänna redovisning av intern kontroll 2019.  
 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande.    
 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Borås Stads regler för intern kontroll ska varje nämnd i samband med 
årsredovisningen redovisa resultatet av den interna kontrollen till Kommun-
styrelsen. Samtliga nämnder har redovisat uppföljning av 2019 års plan.   
 

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse 
2. Bilaga; Nämndernas inrapporterade material, inkommen handling nr 1-22 
 

Förslag och yrkanden  
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kommun-
styrelsen beslutar: Att godkänna redovisning av intern kontroll 2019. 
 
Kommunalrådet Annette Carlson (M) och kommunalrådet Niklas Arvidsson 
(KD) yrkar att följande text läggs till i skrivelsen ”Kommunstyrelsen uppmanar 
särskilt nämnderna, Lokalförsörjningsnämnden, Gymnasie- och vuxenutbild-
ningsnämnden, Sociala omsorgsnämnden samt Miljö och Konsumentnämnden 
att utveckla arbetet med den interna kontrollen”, se bilaga.  
 

Proposition  

Ordföranden ställer proposition på bifall dels till sitt eget förslag och dels till 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande och finner först-
nämnda proposition med övervägande ja besvarad. 
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§ 258 Dnr KS 2020-00452 2.4.2.4 

Borgensåtagande till Boråshallen AB-KFUM Borås 
basket för om- och tillbyggnad av serveringsdel och 
kök i Boråshallen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Bevilja kommunal borgen för Boråshallen AB på 20 miljoner kronor för om- 
och tillbyggnad av serveringsdel och kök i anslutning till Boråshallen, samt att 
borgensåtagandet gäller i maximalt åtta år.        

Sammanfattning av ärendet 

Fritids- och folkhälsonämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att 
tillstyrka Boråshallen AB:s ansökan om borgen avseende om- och tillbyggnad 
av serveringsdel och kök i anslutning till Boråshallen. Boråshallen AB är ett 
helägt fastighetsbolag till KFUM Borås Basket. Fritids- och folkhälsonämnden 
ser att detta ger Borås Stad en unik möjlighet att få en arena som kan likställas 
med en evenemangsarena där publikkapaciteten kan, beroende på evenemang, 
uppgå till ca 3 000 personer.  

Kommunstyrelsen ser mycket positivt på att utveckla Boråshallen till något som 
kan jämställas med en evenemangshall, vilket kommunen efterfrågat i många år.  

Boråshallen AB erlägger inte någon borgensavgift för de lån som bolaget upptar 
vilket är brukligt gentemot föreningslivet. Enligt riktlinjer för 
Finansverksamheten (KF § 126, 2019-06-19) ska borgen till externa bolag och 
organisationer vara tidsatta till maximalt åtta år.               

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse, 2020-06-15 

2. Beslut Fritids- och folkhälsonämnden, 2020-05-18   
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§ 79 Dnr KUN 2018-00137 3.6.1.0 

Musikutredning 2019 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden godkänner Musikutredning 2019 och beslutar att sända 
utredningen för kännedom till Kommunstyrelsen. 

Kulturnämnden uppdrar till Kulturförvaltningen att utforma ett förslag på en 
utvecklingsplan för populärmusikområdet i Borås för perioden 2021-2024. 
Detta uppdrag innefattar även att undersöka möjligheterna att utveckla en 
musikscen/mötesplats i samverkan med aktörer i det lokala musiklivet. Detta 
kan lämpligen göras i dialog med Förvaltningen för kulturutveckling, Västra 
Götalandsregionen, och med berörda förvaltningar i Borås Stad.  Uppdraget 
återrapporteras vid Kulturnämndens sammanträde i oktober 2020.  

Fortsatt uppdras åt Kulturförvaltningen att under år 2020 utveckla en dialog 
mellan ideella, kommersiella och offentliga aktörer inom musiklivet genom 
dialogformen Musikforum, i samverkan med berörda förvaltningar.         

Sammanfattning av ärendet 

Under 2019 har Kulturförvaltningen på uppdrag av Kulturnämnden genomfört 
en musikutredning för populärmusikområdet i Borås. Utredningen omfattar en 
genomlysning av stadens resurser i form av scener, verksamheter och 
arrangörer, samt visioner och utvecklingsområden för det lokala musiklivet.  

Musik har en central plats för utvecklingen av identitet för både individer och 
städer. Både möjligheterna för invånarna att uttrycka sig genom musik och att 
uppleva konserter är signifikant. Åldersspannet på den grupp som konsumerar 
det som brukar omfattas av begreppet populärmusik omfattar snart alla åldrar – 
och därmed flera generationer med olika behov.  

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 musikintresserade: Brygghuset och Kulturföreningen Tåget. 
Men för stadens arrangörer och band är det idag svårare än tidigare att ta nästa 
steg och att utvecklas inom stadens gränser, och de traditionella plattformarna 
når inte alltid alla utövare.  

De senaste tjugo åren har inneburit stora förändringar för musikområdet och 
för ungas egen kulturproduktion. Socioekonomiska skillnader, processer av 
digitalisering och individualisering - gör att ungdomars musikskapande, 
mötesformer och ambitioner har förändrats. Idag ser förutsättningarna och 
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formerna för att skapa, arrangera och mötas kring musiken på många vis 
annorlunda ut än under 80-90-talen då de offentliga strukturerna byggdes upp.   

Livescenen för popmusik i Borås har också påverkats av de förändrade 
förutsättningarna. Idag är det svårt att få ekonomin 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 förutsättningar för att arrangera. Liksom i 
många andra städer behöver livemusiken nu stöd för att leva och utvecklas. 
Utmaningen är att stödja 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. Rapporten ger ett antal förslag på hur 
utvecklingen av Borås musikliv kan främjas, och dessa förslag är tänkta som ett 
diskussionsunderlag för det fortsatta arbetet. För att stärka utvecklingen 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 funktionella mötesplatser för musiklivets olika 
behov. Vidare finns möjligheter att skapa samverkan och kunskapsspridning 
mellan stadens olika aktörer, och att stärka kunskaperna kring hur regionala, 
kommunala och statliga stödstrukturer kan användas för att stärka Borås 
musikliv, genom att forma gemensamma plattformar för fortsatt dialog.          

Beslutsunderlag 

1. Rapport: Musikutredning 2019                  

Vid protokollet 
 

Evelina Lövnord  Eva-Lotta Franzén 
Nämndsekreterare                       Kulturchef  
  

 
Justeras 

 
Sara Andersson (S)  Lars Gustaf Andersson (L) 
Ordförande    
     
Justeringen tillkännagiven på Borås Stads anslagstavla den 11 juni 2020 

 
Evelina Lövnord    
Nämndsekreterare 
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bilaga 1, Scener i Borås

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



bilaga 1, Scener i Borås

The Company Ingrid Gustavsson

Pumphuset 200 Ja Ingrid Gustavsson

Bryggeriet 

Orangeriet 033-10 88 01

Sinnenas hus ca 200 033 - 47 55 00

Pitchers

Pulsen konferens 400 Ja Pulsen Konferens AB 

Parkhallen 500 ja ja ja
Parkhallen i Borås 
AB/föreningen Par Bricole

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: 

Kyrkor är ej inventerade 

Inaktiva scener

Trägårn

Rockborgen

Puls/Swing

www.scenrum.nu



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 sånganläggning och backline med bas- och gitarrförstärkare, 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.

Bilaga 2, Resurser på öppen ungdomsverksamhet

1



Borås Kulturförvaltning med stöd av Förvaltningen för kulturutveckling, Västra Götalandsregionen

Foto: Emma Gerdien

Musikutredning  2019
En genomlysning av Borås musikliv 

på populärmusikområdet
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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. 



Sida 10 Sida 11

Musikutredning 2019

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


Sida 10 Sida 11

Musikutredning 2019

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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Musikutredning 2019av Khadija “Bibi” Dawod och som samlade unga med intresse 
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. 
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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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https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/music-moves-europe_en
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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. 
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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. 
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Tack! 
Tack till alla er som bidragit med 
era kunskaper, åsikter och erfaren-
heter till denna musikutredning!



Sida 33

Musikutredning 2019

Sida 32

Referenser 
Vi fortsätter spelar pop (men vi håller på att dö) - Om popu-
lärmusiken som kulturform och betydelsen av livescener för 
pop i hela landet, Thor Rutgersson 2016. Hämtad 2020-05-22

Support Your Local Music Scene, bilaga till tidningen Gaffa, 
2019. https://gaffa.e-pages.pub/titles/gaffa/9521/publica-
tions/742  Hämtad 2020-05-22

Kraftsamling Sjöbo, Borås stad. www.Boras.se/kraftsamlings-
jobo Hämtad 2020-05-22

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://arrkick.se/wordpress/
wp-content/uploads/2020/03/KICK-Arrang%C3%B6rer-
i-V%C3%A4stra-G%C3%B6taland-rapport-
f%C3%B6rstudie.pdf Hämtad 2020-05-22

Befolkningsprognos för åren 2018-2022 – Kommunprognos. 
Monika Lindqvist, 2018-04-04. https://www.boras.se/
download/18.6abcf492162dd31af5d64b31/1525083815649/
Befolkningsprognos%202018%20text%20inkl%20delom-
r%C3%A5desprognos.pdf Hämtad 2020-05-22

Kultur, turism och Stadsattraktivitet - Kultur som attraktion 
och värdeskapare, Kultur i Väst, Publicerad 2015-09-16, upp-
daterad 2019-05-29. https://www.kulturivast.se/kultur-tu-
rism-och-stadsattraktivitet-kultur-som-attraktion-och-var-
deskapare Hämtad 2020-05-22

Verksamhetsberättelse 2018-2019 – Näringslivsenheten, 
Borås Stad UÅ. https://www.boras.se/downlo-
ad/18.2d58374716d61f9a5cf15bf/1569333538898/
Verksamhetsber%C3%A4ttelse%202018.pdf  
Hämtad 2020-05-22

Kulturstrategi Västra Götaland – och regional kulturplan 
2020–2023,Västra Götalandsregionen, koncernkontoret, 
avdelning kultur, 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  
Hämtad 2020-05-22

Ett dråpslag för jazzen och föreningar på mindre orter, Svensk 
Jazz, 20190214 
https://www.svenskjazz.se/sv/senaste-nytt/nyhe-
ter/196-nyheter-allm%C3%A4nt/1112-ett-dr%C3%
A5pslag-f%C3%B6r-jazzen-och-f%C3%B6rening-
ar-p%C3%A5-mindre-orter?fbclid=IwAR3verPoSNzfuR-
pNAykc57lgkT3X47vXqCtOgXi0RfTQDJEOwZiR-
2muUTWQ Hämtad 2020-05-22
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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

http://www.livemusiksverige.se/wp-content/uploads/2016/08/Musikrapport-Vi-fortsätter-spela-pop.pdf
http://www.livemusiksverige.se/wp-content/uploads/2016/08/Musikrapport-Vi-fortsätter-spela-pop.pdf
http://www.livemusiksverige.se/wp-content/uploads/2016/08/Musikrapport-Vi-fortsätter-spela-pop.pdf
https://gaffa.e-pages.pub/titles/gaffa/9521/publications/742
https://gaffa.e-pages.pub/titles/gaffa/9521/publications/742
http://www.Boras.se/kraftsamlingsjobo%20Hämtad%202020-05-22
http://www.Boras.se/kraftsamlingsjobo%20Hämtad%202020-05-22
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
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
https://www.boras.se/download/18.6abcf492162dd31af5d64b31/1525083815649/Befolkningsprognos%202018%20text%20inkl%20delomr%C3%A5desprognos.pdf
https://www.boras.se/download/18.6abcf492162dd31af5d64b31/1525083815649/Befolkningsprognos%202018%20text%20inkl%20delomr%C3%A5desprognos.pdf
https://www.boras.se/download/18.6abcf492162dd31af5d64b31/1525083815649/Befolkningsprognos%202018%20text%20inkl%20delomr%C3%A5desprognos.pdf
https://www.boras.se/download/18.6abcf492162dd31af5d64b31/1525083815649/Befolkningsprognos%202018%20text%20inkl%20delomr%C3%A5desprognos.pdf
https://www.kulturivast.se/kultur-turism-och-stadsattraktivitet-kultur-som-attraktion-och-vardeskapare%20Publicerad%202015-09-16
https://www.kulturivast.se/kultur-turism-och-stadsattraktivitet-kultur-som-attraktion-och-vardeskapare%20Publicerad%202015-09-16
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
https://www.kulturivast.se/kultur-turism-och-stadsattraktivitet-kultur-som-attraktion-och-vardeskapare
https://www.boras.se/download/18.2d58374716d61f9a5cf15bf/1569333538898/Verksamhetsber%C3%A4ttelse%202018.pdf
https://www.boras.se/download/18.2d58374716d61f9a5cf15bf/1569333538898/Verksamhetsber%C3%A4ttelse%202018.pdf
https://www.boras.se/download/18.2d58374716d61f9a5cf15bf/1569333538898/Verksamhetsber%C3%A4ttelse%202018.pdf
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://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://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
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
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
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


Sida 33

Musikutredning 2019

Sida 32
Sida 32



Sida 34 Sida 35

Musikutredning 2019

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
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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.
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Musikutredning 2019, rapport 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden godkänner Musikutredning 2019 och beslutar att sända 

utredningen för kännedom till Kommunstyrelsen. 

Kulturnämnden uppdrar till Kulturförvaltningen att utforma ett förslag på en 

utvecklingsplan för populärmusikområdet i Borås för perioden 2021-2024. 

Detta uppdrag innefattar även att undersöka möjligheterna att utveckla en 

musikscen/mötesplats i samverkan med aktörer i det lokala musiklivet. Detta 

kan lämpligen göras i dialog med Förvaltningen för kulturutveckling, Västra 

Götalandsregionen, och med berörda förvaltningar i Borås Stad.  Uppdraget 

återrapporteras vid Kulturnämndens sammanträde i oktober 2020.  

Fortsatt uppdras åt Kulturförvaltningen att under år 2020 utveckla en dialog 

mellan ideella, kommersiella och offentliga aktörer inom musiklivet genom 

dialogformen Musikforum, i samverkan med berörda förvaltningar.         

Ärendet i sin helhet 

Under 2019 har Kulturförvaltningen på uppdrag av Kulturnämnden genomfört 

en musikutredning för populärmusikområdet i Borås. Utredningen omfattar en 

genomlysning av stadens resurser i form av scener, verksamheter och 

arrangörer, samt visioner och utvecklingsområden för det lokala musiklivet.  

Musik har en central plats för utvecklingen av identitet för både individer och 

städer. Både möjligheterna för invånarna att uttrycka sig genom musik och att 

uppleva konserter är signifikant. Åldersspannet på den grupp som konsumerar 

det som brukar omfattas av begreppet populärmusik omfattar snart alla åldrar – 

och därmed flera generationer med olika behov.  

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 musikintresserade: Brygghuset och Kulturföreningen Tåget. 

Men för stadens arrangörer och band är det idag svårare än tidigare att ta nästa 

steg och att utvecklas inom stadens gränser, och de traditionella plattformarna 

når inte alltid alla utövare.  
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De senaste tjugo åren har inneburit stora förändringar för musikområdet och 

för ungas egen kulturproduktion. Socioekonomiska skillnader, processer av 

digitalisering och individualisering - gör att ungdomars musikskapande, 

mötesformer och ambitioner har förändrats. Idag ser förutsättningarna och 

formerna för att skapa, arrangera och mötas kring musiken på många vis 

annorlunda ut än under 80-90-talen då de offentliga strukturerna byggdes upp.   

Livescenen för popmusik i Borås har också påverkats av de förändrade 

förutsättningarna. Idag är det svårt att få ekonomin 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 förutsättningar för att arrangera. Liksom i 

många andra städer behöver livemusiken nu stöd för att leva och utvecklas. 

Utmaningen är att stödja 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. Rapporten ger ett antal förslag på hur 

utvecklingen av Borås musikliv kan främjas, och dessa förslag är tänkta som ett 

diskussionsunderlag för det fortsatta arbetet. För att stärka utvecklingen 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 funktionella mötesplatser för musiklivets olika 

behov. Vidare finns möjligheter att skapa samverkan och kunskapsspridning 

mellan stadens olika aktörer, och att stärka kunskaperna kring hur regionala, 

kommunala och statliga stödstrukturer kan användas för att stärka Borås 

musikliv, genom att forma gemensamma plattformar för fortsatt dialog.          

Beslutsunderlag 

1. Rapport: Musikutredning 2019                                

Beslutet expedieras till 

1. Fritids- och folkhälsoförvaltningen 

2. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 
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§ 81 Dnr KUN 2019-00126 3.6.1.25 

Kulturprogram 2020 - 2023 med framåtblick - 
styrdokument för kulturen i Borås Stad, i samverkan 
med det lokala kulturlivet 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden godkänner Kulturprogram 2020-2023 med framåtblick.     

Protokollsanteckning 

Moderaterna och Kristdemokraterna genom Falco Güldenpfennig (KD), deltar 
inte i beslutet och lämnar en protokollsanteckning, se bilaga 1. 

Sverigedemokraterna genom Valter Kotsalainen (SD), deltar inte i beslutet och 
lämnar en protokollsanteckning, se bilaga 2.   

Sammanfattning av ärendet 

Styrdokumentet är upplagt med en inledning som bygger på de nationella 
kulturpolitiska målen och att en ökad samverkan med det lokala kulturlivet 
kommer förstärka kulturens roll i Borås. Dokumentets målbild är att kulturen i 
Borås ska berika medborgarnas liv samt ha nationell och internationell lyskraft. 
Utifrån det insamlade materialet från alla genomförda workshops har tre 
övergripande strategier utkristalliserats som innebär att kulturen ska vara 
närvarande i hela Borås, rent geografiskt, vidare att kulturen ska vara bred, d.v.s. 
vara inkluderande genom att utbudet är brett i både tilltal och utbud. Den tredje 
strategin handlar om att kulturen också ska fungera utmanande genom 
innovativa kulturarenor och djärva kulturuttryck.               

Beslutsunderlag 

1. Kulturprogram – Kultur för alla 2020 -2023 med framåtblick                  

 
Vid protokollet 

 
Evelina Lövnord  Eva-Lotta Franzén 
Nämndsekreterare                       Kulturchef  
  

 
Justeras 

 
Sara Andersson (S)  Lars Gustaf Andersson (L) 
Ordförande    
     
Justeringen tillkännagiven på Borås Stads anslagstavla den 11 juni 2020 
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11. Kulturprogram 2020 – 2023 med framåtblick – styrdokument för Borås Stad, i 
samverkan med det lokala kulturlivet. 
 

 

 Alliansens partier i Borås, Moderaterna och Kristdemokraterna, deltar inte i beslutet vid 
dagens sammanträde.  

Underlaget för beslutet grundas på alltför bristande ingångsvärden eller oklara mål i 
programmet, där följande är de delar som helt eller delvis inte formuleras:  

- Tidsaspekten för planen är orimlig - dels är den alltför kort, dels inte lämplig m h t 
övrig samordnad planering inom Borås Stad.  

- Angivna prioriteringar ger en skev bild, och anger därmed inte hur kulturen ska kunna 
möta alla befolkningsgrupper i samhället. 

-  Målgruppen personer med funktionsnedsättning, och deras rättigheter att delta i 
kulturaktiviteter på lika villkor, beaktas inte.    

- Förvaltningen, d v s omhändertagandet och vården av äldre konst, ges inte det 
utrymme eller det uttryck som kan krävas. 

- Borås Stadsteaters roll och inriktning beskrivs som alltför smal och kan därmed inte 
anses ge underlag för ett tillräckligt allmänintresse.    

- Borås museum nämns endast i kortfattad form, där ingen syn för dess framtida roll  
antyds; huruvida rollen ”bruka historia” ska tolkas är otydligt. 

- Kulturens roll för näringslivet, d v s att sysselsättningen inom besöksnäringen jämte 
de kulturella och kreativa sektorerna påverkas gynnsamt, beskrivs inte.   

- Om eller när översyn av kulturprogrammet ska ske anges inte. 
 
 
 
 
Allianspartierna i Borås – Moderaterna och Kristdemokraterna 
Falco Güldenpfennig (KD), vice ordförande i Kulturnämnden 

Lotta Löfgren Hjelm (M) 

Marie Jöreteg (M) 

Anah Sjösten (M) 

Carin Brandt (M) 

Emil Moghaddam (KD) 
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     Kulturnämnden 

D nr: 2020-0006080 

 

Protokollsanteckning angående  
11. Kulturprogram 2020 2023 med framåtblick styrdokument för kulturen i Borås Stad, i 
samverkan med det lokala kulturlivet 

 
Sverigedemokraterna avstår att deltaga i detta beslut till förmån för vårat egna 
kulturprogram. I detta förslag finns för mycket oklarheter och otydliga mål samt att det skiljer 
sig mycket från Sverigedemokraternas kulturprogram. 

 

Valter Kotsalainen 

Ledamot 

Kulturnämnden 

SD Borås 
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Fastställt av: Kulturnämnden
Datum: 8 juni 2020
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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Kulturprogram – Kultur för alla
2020 – 2023 med framåtblick
Inledning
Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som 
grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. 

Kultur har betydelse i människors liv. Kulturnämndens verksamheter arbetar var för sig eller 
tillsammans med andra. Genom ökad samverkan med det fria kulturlivet och föreningslivet får 
kulturen i Borås ett ännu starkare fäste för boråsarna. Arbetet med upplevelser, medskapande 
verksamheter och vågade satsningar gör att kulturen flyttar fram sina positioner nationellt 
och internationellt.  På så sätt får kultur genomslagskraft. 

Borås är i kraft av sin storlek och profil som kulturkommun motorn i kulturutvecklingen 
i Boråsregionen. I Borås finns verksamheter med regionala uppdrag som Textilmuseet och 
Borås Konstmuseum, Borås Stadsteater och Regionteater Väst. Högskolan i Borås och Science 
Park Borås med forskning och utveckling är andra viktiga aktörer. Borås internationella 
skulpturbiennal och Street Art-festivalen No Limit lockar konstnärer och besökare från många 
länder. Det textila klustret med bas i Textile Fashion Center skapar en kreativ mötesplats med 
företag, studenter, forskning, kulturskola, textilmuseum och evenemang som är en resurs för 
hela regionen.

Kulturnämnden ska genom sin kulturpolitik

• Stimulera boråsarens lust och motivation att ta del av kultur

• Främja delaktighet och stimulera till eget skapande

• Utmana invanda mönster och stimulera nya tankesätt

• Erbjuda demokratiska arenor för samhällsdebatt och kultur

• Arbeta för en attraktiv livsmiljö där konst och kultur är närvarande

• Verka för att bevara och utveckla kulturarvet

• Bidra till att öka den sociala hållbarheten

Kulturnämndens målbild är att kulturen ska berika boråsarnas liv och ha nationell och internationell 
lyskraft. För att bibehålla och utveckla Borås som kulturstad ska Kulturnämnden genom sin 
kulturpolitik arbeta med tre övergripande kulturstrategier som stöttar målbilden. Under varje 
strategiområde finns korta meningar som beskriver hur verksamheterna stöttar strategin.  

Kultur i hela Borås 
Kulturen finns i hela Borås, både i stadskärnan, i serviceorterna och på landsbygden. Platsens 
betydelse ökar då människor engagerar sig och driver frågor i sin närmiljö. Av egen kraft eller 
i samskapande med andra uppstår engagemang och delaktighet – kultur finns i hela Borås!

Kulturnämnden ska stötta det fria kulturlivet och tillmötesgå nödvändiga behov av lokaler 
och andra resurser. 

Biblioteken i Borås ska vara samlingsplatser för lokalsamhällets kulturliv, näringsliv och 
civilsamhälle. Biblioteken ska uppmuntra till möten människor emellan och möjliggör delaktighet 
och en stärkt demokrati.

Borås Konstmuseum ska verka för att boråsarna möter överraskande och utmanande konstnärliga 
uttryck i det offentliga rummet.
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Borås Kulturskola ska vara tillgänglig i hela kommunen så att för barn och unga kan utöva 
kultur i form av musik, teater, dans, bild, foto/film, textil och design, cirkus och ord. 

Publika möten ska skapa dialog för att identifiera kulturens värde för boråsaren, producera 
och initiera evenemang som skapar engagemang, ansvar och trygghet.

Bredda med kultur
Kultur ska ah bredd i både tilltal och utbud så att boråsaren känner sig inkluderad. Kultur ska 
bidra till att lyfta fram och stärka mjuka värden, kreativa lösningar och skapar på så sätt ett 
attraktivt samhälle att bo, leva och verka i. I samverkan med det fria kulturlivet, föreningslivet 
och Kulturförvaltningen breddas engagemanget och delaktigheten ökar. 

Kultur ska vara en självklar del av Borås Stads samhällsplanering. Likaså finns den kulturella 
infrastrukturen med mötesplatser och bibliotek med i de kommunala processerna då nya 
stadsdelar planeras. 

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 öka den digitala delaktigheten och stärker boråsarnas medie- och informationskunnighet. 

Borås Konstmuseum ska arbeta med samtidskonst på ett främjande, bildande, utforskande 
och experimentellt sätt och är en arena där barn och unga prioriteras.

Kulturskolans utbud och tilltal ska attrahera och engagera barn och unga. Kulturskolan ska 
spegla den tid vi lever i och vara platsen där barnen upptäckter estetiska uttrycksformer och 
utvecklar sina skapande förmågor. 

Borås Stadsteater ska förmedla och spegla aktuella samhällsfrågor och bidra till stadens och 
regionens attraktionskraft.

Textilmuseet ska debattera samtiden genom att fördjupa frågor kring hållbarhet och konsumtion 
och sprida kunskap om den lokala och globala textilindustrins verkningar och effekter. 
Textilmuseet ska angå en bred publik som stimuleras till lärande och eget skapande. 

Utmana med kultur 
Kulturen ska med nya och djärva kulturuttryck utmana invanda mönster och stimulera nya 
tankesätt. Genom banbrytande och nyskapande lösningar skapas värde för individ, samhälle 
och näringsliv. Borås som kulturstad ska utveckla innovativa kulturarenor som har stark 
lyskraft både nationellt och internationellt. 

Borås konstmuseum ska placera Borås på den internationella konstscenen genom 
samtidskonstutställningar och gestaltningar i såväl museets som i stadens offentliga rum. 

Borås Stadsteater ska spegla aktuella samhällsfrågor som skapar förutsättningar för reflektion 
och egna insikter. 

Textilmuseet ska utveckla det textila arvet internationellt, experimentellt och sensationellt. 

Borås museum ska skapa utrymme för att bruka historia och möta framtid i interaktion med 
besökarna.

Uppföljning
Uppföljning sker årligen i Kulturnämnden.



Postadress 501 80 Borås  Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
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mailto:boras.stad%40boras.se?subject=
https://www.boras.se


 

 

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 
Handläggare 
033 357596 

SKRIVELSE 
Sida 

1(5) 

Datum 

2020-06-08 
Instans 

Kulturnämnden 
Dnr KUN 2019-00126 3.6.1.25 
 

  

 

Kulturprogram 2020 - 2023 med framåtblick - 

styrdokument för kulturen i Borås Stad, i samverkan 

med det lokala kulturlivet 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden godkänner Kulturprogram 2020-2023 med framåtblick.        

Sammanfattning  

Styrdokumentet är upplagt med en inledning som bygger på de nationella 

kulturpolitiska målen och att en ökad samverkan med det lokala kulturlivet 

kommer förstärka kulturens roll i Borås. Dokumentets målbild är att kulturen i 

Borås ska berika medborgarnas liv samt ha nationell och internationell lyskraft. 

Utifrån det insamlade materialet från alla genomförda workshops har tre 

övergripande strategier utkristalliserats som innebär att kulturen ska vara 

närvarande i hela Borås, rent geografiskt, vidare att kulturen ska vara bred, d.v.s. 

vara inkluderande genom att utbudet är brett i både tilltal och utbud. Den tredje 

strategin handlar om att kulturen också ska fungera utmanande genom 

innovativa kulturarenor och djärva kulturuttryck.               

Ärendet i sin helhet 

Kulturnämnden beslutade 2019-10-21 att godkänna projektplan för nytt 

styrdokument för kulturen i Borås för åren 2020-2023 med framåtblick och att  

ett förslag till nytt styrdokument ska presenteras för Kulturnämnden under det 

första kvartalet 2020.  

Det nya styrdokumentet har utarbetats i samverkan med förvaltningens 

medarbetare, representanter för det lokala kulturlivet samt med kulturnämnden. 

Arbetet har löpande informerats i den fackliga samverkan på förvaltningen. 

Styrdokumentet är upplagt med en inledning som bygger på de nationella 

kulturpolitiska målen och att en ökad samverkan med det lokala kulturlivet 

kommer förstärka kulturens roll i Borås. Dokumentets målbild är att kulturen i 

Borås ska berika medborgarnas liv samt ha nationell och internationell lyskraft. 

Utifrån det insamlade materialet från alla genomförda workshops har tre 

övergripande strategier utkristalliserats som innebär att kulturen ska vara  

närvarande i hela Borås, rent geografiskt. Vidare att kulturen ska vara bred, dvs 

vara inkluderande genom att utbudet är brett i både tilltal och utbud. Den tredje 

strategin handlar om att kulturen också ska fungera utmanande genom 
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innovativa kulturarenor och djärva kulturuttryck.  

Exempel på vad de olika kulturverksamheterna ska göra eller erbjuda finns 

beskrivet under de tre strategierna. Mer konkret på vilket sätt verksamheterna 

ska arbeta strategiskt för att nå målet ska i nästa steg beskrivas i varje 

verksamhets verksamhetsplan. Likaså ska en bred och övergripande 

populärversion av styrdokumentet ligga färdig till nästa år som mer målande 

beskriver kulturens olika verksamheter i Borås. 

 

Med detta styrdokument kommer kulturnämnden slå fast att kulturpolitiken 

ska: 

 Stimulera boråsarens lust och motivation att ta del av kultur 

 Främja delaktighet och stimulera till eget skapande 

 Utmana invanda mönster och stimulera nya tänkesätt 

 Erbjuda demokratiska arenor för samhällsdebatt och kultur 

 Arbeta för en attraktiv livsmiljö där konst och kultur är närvarande 

 Främja ett levande kulturarv som bevaras och utvecklas 

 Bidra till att öka den sociala hållbarheten 

 

Bakgrund 

Under hösten 2018 påbörjades ett arbete inom Kulturförvaltningen för att 

ersätta det kulturprogram som upphörde att gälla december 2018. Genom 

dialog med det lokala kulturlivet och andra aktörer är idén att beskriva vad 

kulturen står för i dagsläget samt hur kulturlivet i Borås kan utvecklas på tio års 

sikt. 

Arbetet påbörjades hösten 2018 genom en intern och extern kartläggning av 

hur kultur uppfattas i Borås, vilka styrkor som finns och vilken målbild som 

önskas inom en tioårsperiod. Inom Kulturförvaltningen genomfördes 

workshops med personalen i samtliga verksamheter liksom med 

Kulturnämnden. Dialogmöten genomfördes även med flera lokala 

kulturföreningar, studieförbund m fl.  

Upplägget för dialogmötena var att beskriva det önskade läget samt att visa på 

Borås styrkor inom kulturområdet. Ambitionen är att skapa en tydlig bild av 

kulturen i hela Borås. Målbilden är ”Kultur i Borås” och en övergripande vision 

är att skapa ett rikare liv för boråsarna där kulturen är ett viktigt 

perspektiv/viktig kraft. 

 

Syfte och mål 

Det nya kulturprogrammets syfte är att 

 Skapa en övergripande målbild för kulturen i Borås, såväl stadens som 

det lokala kulturlivets verksamheter 



Borås Stad 
  Sida 

3(5) 

 

 

 Lyfta fram kulturområden/arenor – fokusområden 

 Ta fram ett kulturprogram som gäller under en fyraårsperiod och med 

en framåtblick på tio år 

Vem och vilka är programmet till för?  

 För Kulturnämnden, Kulturförvaltningens egen organisation samt 

övriga anställda i Borås Stad 

 För andra offentliga organisationer (regionala och nationella) 

 För Borås stads invånare, näringsliv, besökare och turister 

Vad ska programmet syfta till? 

 Det ska skapa en tydlig plattform, en ”verksamhetsidé” samt utgöra 

styrdokument och riktningsvisare 

 Det ska genomsyra Kulturförvaltningens arbete och värderingar 

 Det ska involvera politiker och det lokala kulturlivet för ökad 

delaktighet  

Hur ska programmet användas? 

 Det ska utgöra en grund i Kulturförvaltningens arbete, uppdrag och mål 

samt utgöra ett stöd för andra förvaltningar i Borås Stad  

 Det ska ge en övergripande bild av kulturen i Borås 

 Det ska paketeras till olika målgrupper för olika aktiviteter  

Information har inhämtats genom dialogmöten med det lokala kulturlivet, 

omvärldsanalyser, andra kommuners kulturprogram samt regional respektive 

delregional kulturplan. 

Organisation 
Det nya kulturprogrammet utarbetas i följande organisationsstruktur: 

Styrgrupp: Kulturnämndens presidium samt förvaltningschef  

Styrgruppen ska följa och styra arbetet, godkänna förslag till 

styrdokument och löpande informera ansvariga 

kommunalråd. 

HUR: regelbundna avstämningar 

Projektledare:     Kulturförvaltningens kommunikationsstrateg 

Arbetsgrupp Kulturförvaltningens ledningsgrupp bestående av 

förvaltningens verksamhetschefer samt 

kommunikationsstrateg  

Arbetsgruppen ska diskutera och utifrån framtaget material ta 

fram underlag till nytt styrdokument och information som 

kan utgöra olika kommunikationspaket.  

HUR: regelbundna möten, utvärdera och gruppera material, 

strukturera innehåll, vara visionära i tänkandet 
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Referensgrupp Utvalda representanter för kulturföreningar, kulturaktörer, 

studieförbund och fackliga representanter  

Referensgruppen ska aktivt delta för att bidra till innehåll och 

planering samt ha synpunkter på framtaget material 

HUR: fortsatta möten, likt tidigare dialogmöten 

Dialoggrupper Dialoggrupperna bidrar med vad som är viktigt för deras 

målgrupper, ger synpunkter och förslag på hur samverkan 

kan ske inom kulturområdet i hela Borås 

HUR: workshops, ge synpunkter på material och innehåll 

 

Process och metoder 

Arbetet sker i följande steg: 

1. Omvärldsanalys 

2. Nulägesanalys - önskat läge 

3. Målbild/vision – vårt erbjudande 

4. Dialoger internt och externt 

5. Fastställa kulturprogrammet för Kulturförvaltningen och 

Kulturnämnden 

6. Ta fram kommunikationspaket för identifierade målgrupper 

 

Genomförda Workshops 

Workshops med all personal på Kulturförvaltningen, alla verksamheter, 20 

gånger 

Workshops med Kulturnämnden, 2 gånger 

Workshops och informationsmöten med ledningsgruppen, 3 gånger 

Workshop med alla chefer, chefsträff, 1 gång 

Workshop med referensgruppen, 2 gånger 

Open Space med Brygghuset ungdomar, 1 gång 

Träffpunkt Simonsland, PRO och FAS, 2 gånger 

Näringsliv, Borås TME, Högskolan i Borås 

Övrigt arbete 

 Samarbete med pågående musikutredning i Kulturförvaltningen 

 Enkät på webben – få in åsikter, synpunkter och idéer från allmänheten 

 Tre publika föreläsningar om kultur i samhällsutvecklingen  

 

Tidsplan 

Första förslag på nytt styrdokument med framåtblick ska presenteras för 

Kulturnämnden första kvartalet 2020. Under våren remitteras förslaget för att 

slutligen fastställas av Kulturnämnden. 
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Beslutsunderlag 

1. Kulturprogram – Kultur för alla 2020 -2023 med framåtblick                                

Samverkan 

FSG 2020-06-02 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 
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Lokalförsörjningsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 73 Dnr LFN 2020-00131 2.6.1.2 

Delegationsbeslut avseende beslut om hyresreduktion 
för idrottshallen i Kyllared 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att delegera till Lokalförsörjnings- 
förvaltningens förvaltningschef att besluta om hyresreduktion för idrottshallen i 
Kyllared till Fritid- och folkhälsonämnden utifrån Fritid- och 
folkhälsoförvaltningens bokningsenhet. Förutsättning är att Fritid- och 
folkhälsonämnden godkänner beslut om hyresreduktion för Kyllaredshallen.  

Sammanfattning av ärendet 

Fritids- och folkhälsonämnden hyr ut lokaler, idrottsanläggningar och 
idrottsbanor till privatpersoner, föreningar och företag 

 

 

                  

 

 

 

 









 

 
ARVSFONDSDELE GATIONEN 

Postadress 
Box 2218 
103 15 Stockholm 

Besök 
Kammarkollegiet 
Birger Jarlsgatan 16 

Telefon 
08-7000 800 

E-post 
info@arvsfonden.se 

Webb 
www.arvsfonden.se 

 

ARVSFONDSDELEGATIONENS BESLUT OM LOKALSTÖD 2020-06-03 

Arvsfondsdelegationen beviljar stödmottagaren stöd ur Allmänna arvsfonden med belopp som 
anges nedan för det angivna projektet. Stödet beviljas under förutsättning att en ny 
finansieringsplan kan godkännas. 

 

Stödmottagare 

Borås GIF 

Organisationsnummer 

864500-1192 

Projektnamn 

Nybyggnation, teknikbana och slinga på fastigheten Borås Gingri-Bosgården 1:9 

Beviljat belopp  2 382 000 kr 

Rekvirering av stöd sker senast           2022-01-31 

Slutrapport och revisors granskningsrapport lämnas senast          2022-07-01 

Villkor för stödet 

 Beviljat belopp får användas enligt ”Beviljad budget till lokalstöd” i bilagan 
Sammanställning.  

 Stödmottagaren ska använda medlen för det syfte och ändamål som uppgavs i ansökan 
med eventuella senare godkända ändringar. 

 

Bilaga  Diarienummer 

till protokoll 4.3.1-220-20 

   

Camilla Park, handläggare 

08-7000 781 

Camilla.park@arvsfonden.se 

Borås GIF 

Barnhemsgatan 71 

506 48 Borås 

 jonpet@telia.com    
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 Genom att rekvirera medel från Arvsfonden godkänner stödmottagaren Generella 
villkor för stöd ur Allmänna arvsfonden (utgåva 4, 2017-04-05, se bilaga).  

 Om projektet bedrivs i strid mot de angivna villkoren kan Arvsfondsdelegationen fatta 
beslut om att avbryta finansieringen.  

Projektbeskrivning 

Projektet syftar till att anlägga en ca 2 kilometer lång asfaltsslinga med två teknikytor för 
aktiviteter som cykling, MTB, längdskidor, skidskytte och springskytte. En motorikbana för 
yngre barn ska också anläggas i anslutning till aktivitetsområdet. 

Bedömning 

Nyskapande och utvecklande 

Verksamheten som planeras är nyskapande på orten för Arvsfondens målgrupper. Projektet 
bedöms därför vara tillräckligt nyskapande.  

Målgruppens delaktighet 

Någon eller några av Allmänna arvsfondens målgrupper är delaktiga i projektet i tillräckligt 
hög utsträckning, utifrån gällande förutsättningar. 

Överlevnad efter projektets slut 

Bedömningen är att verksamheten kommer att kunna bedrivas i lokalen/anläggningen under 
minst 10 år. 

Budget och kapacitet 

Kostnaden för projektet bedöms vara rimlig. Stödmottagaren bedöms ha kapacitet att 
genomföra projektet. 

Rekvisition och utbetalning av medel 

Rekvirering ska ske senast 18 månader efter beslut (se sid 1). Beviljat belopp betalas ut på det 
sätt som framgår av bilagan Rekvisition av lokalstöd. 

På arvsfonden.se finns mer information om rekvirering av lokalstöd, behörighetshandlingar 
och vidimering. U
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Slutrapport och revisors granskningsrapport 

Senast två år efter beslut ska stödmottagaren skicka in en slutrapport till Arvsfonden. I 
samband med detta ska även en granskningsrapport utförd av godkänd eller auktoriserad 
revisor skickas in. Mallar för slutrapport samt revisors granskningsrapport finns att ladda ner 
från arvsfonden.se. 

Överklagande 

Arvsfondsdelegationens beslut kan inte överklagas. Detta följer av bestämmelsen i 28 § lagen 
(1994:243) om Allmänna arvsfonden. 

ARVSFONDSDELEGATIONEN 

Bilagor 

Sammanställning 

Rekvisition av lokalstöd 

Generella villkor för stöd ur Allmänna arvsfonden 

Sändlista 

Kammarkollegiet, Avdelningen för kapitalförvaltning 

Borås kommun, boras.stad@boras.se 

 



Sammanställning Diarienummer

Bilaga till Arvsfondsdelegationens beslut 4.3.1-220-20

Stödmottagare

Utgåva 1, 2019-10-19

Beviljat belopp

1 889 587

472 397

15 000

5 000

Avrundning 16

2 382 000

Belopp

1 191 000

1 191 000

2 382 000

Belopp (exkl moms)

Totala byggnationskostnader enligt ansökan 2 699 410

2 699 410

100% 2 699 410

2 699 410

70% 1 889 587

1 889 587

Ingående moms på byggnationskostnader

Arvsfondens finansierar max 70% av bidragsgrundade kostnader upp till 4 mnkr (exkl moms) 
eller upp till Sökt belopp (exkl moms) från Arvsfonden

Rekvisitioner

Rekvisition 1

Rekvisition 2

Summa belopp att rekvirera

Se instruktioner för rekvirering av lokalstöd i bilaga till beslutet

Summa bidragsgrundande kostnader efter justering för målgruppens nyttjande

Andel av Arvsfondens målgrupper som nyttjar lokalen

Borås GIF

Bidrag från Arvsfonden minskas om lokalen nyttjas av andra än Arvsfondens målgrupper. Neddragning baseras 
på Arvsfondens bedömning.

Beviljad budget till lokalstöd, Arvsfondsdelegationens beslut

Bidrag till projektledares resa till Arvsfondens introduktionsdag 

Summa beviljat belopp 

Bidrag till revisors granskning 

Byggnationskostnader enligt ansökan och nedan specifikation (exkl moms)

Beviljade byggnationskostnader 

Specifikation av beviljad budget till lokalstöd

Summa bidragsgrundande kostnader

Bidrag från Arvsfonden får inte användas till följande: 

Utgåva 2, 2018-10-17 1(2) Fortsätter på nästa sida!



Borås GIF Dnr 4.3.1-220-20

Sökt 

Beslutad 
(inkl moms)

2 350 000 2 362 000

1 120 000 1 100 000

200 000 100 000

3 670 000 3 562 000

3 374 263

-187 737

Borås stad

Sparbankstiftelsen

Arvsfondens beslut om lokalstöd villkoras med att ny finansieringsplan kan godkännas om inte beslutad finansiering från 
samtliga finansiärer uppgår till totala byggnationskostnader vid datum för Arvsfondens beslut. 

Arvsfonden

Finansiering från samtliga finansiärer kvar att få beslutad 

Totala byggnationskostnader inkl moms

Summa finansiering

Information om finansieringsplan

2(2)
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Länsstyrelsen i Jönköpings län    |    Besöksadress Hamngatan 4, Jönköping    |    Postadress 551 86 Jönköping 

Telefon 010-22 36 000    |    Fax 010-22 36 110    |    E-post jonkoping@lansstyrelsen.se    |    Webb www.lansstyrelsen.se/jonkoping 

Ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med 
flyktingguider och familjekontakter enligt 37a § förordning 
2010:1122 

Beslut 

Inom ramen för 37a § förordning om statlig ersättning för att stärka 
och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter 
(2010:1122) beviljar Länsstyrelsen i Jönköpings län Borås stad 
2482250 kronor för insatsen Kvalitetsäkra integrationsfrämjande 
insatser på Mötesplatserna för tidsperioden 2021-01-01 - 2021-12-
31.  

Skäl för beslut 

Länsstyrelsen beviljar delar av ansökt summa.  

 

Länsstyrelsen beviljar delvis insatsen. Att utveckla den beskrivna 
verksamheten på mötesplatserna är angeläget och ligger i linje 
med utlysningens prioriteringar. På grund av medelsbrist beviljas 
kommunen en lägre summa än den sökta. Medel till familjekollo 
beviljas ej. Kommunen ombeds att komma in med en reviderad 
budget senast den 14 september 2020. 

Bakgrund 

Länsstyrelsen i Jönköpings län förmedlar medel till kommuner 
enligt 37a § i ersättningsförordningen (2010:1122), för att stärka 
och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter. 
Länsstyrelsen i Jönköpings län prövar frågor om och betalar ut 
ersättning enligt 37a §. 

Utbetalning av beviljade medel 

Utbetalning av beviljade medel sker från Länsstyrelsen i 
Jönköpings län senast vecka 27.  

mailto:jonkoping@lansstyrelsen.se
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Redovisning 

Delredovisning lämnas in senast 2021-06-30. Slutredovisning 
lämnas in senast 2022-03-01. Redovisningarna skickas till 
Länsstyrelsen Västra Götalands län, via e-tjänst för del- och 
slutredovisning. Redovisningarna görs digitalt i särskilda e-tjänster 
som kommer att finnas på Länsstyrelsens webbplats. 

Den som beviljats medel ska kunna visa verifikat och andra 
underlag för redovisningen.  

Återbetalning 

Enligt 39 § förordning om statlig ersättning för insatser för vissa 
utlänningar (2010:1122) får beviljade medel återkrävas om 
ersättningen har lämnats på felaktig grund eller med för högt 
belopp. Om felet inte har orsakats av mottagaren, är denna 
återbetalningsskyldig endast om mottagaren insett eller skäligen 
borde ha insett felet. 

Enligt 40 § är en mottagare av ersättning även 
återbetalningsskyldig för medel som inte har använts för avsett 
ändamål.  

Om en mottagare är återbetalningsskyldig enligt 39 §, ska den 
myndighet som beslutat om ersättningen besluta att återkräva det 
felaktigt utbetalda beloppet. 

Om en mottagare är återbetalningsskyldig enligt 40 §, får den 
myndighet som beslutat om ersättningen besluta att återkräva de 
medel som inte har använts för avsett ändamål. 

 

Upplysning 

Detta beslut får enligt § 42 förordning om statlig ersättning för 
insatser för vissa utlänningar (2010:1122) inte överklagas.  

Väsentliga förändringar och omfördelningar inom beviljad budget 
ska godkännas av Länsstyrelsen Västra Götalands län.  

För information om hur länsstyrelserna behandlar personuppgifter, 
se www.lansstyrelsen.se/dataskydd.  

Kontakt 

Kontaktperson för ansökan i Borås stad är Tina Brodin 

För ytterligare information, kontakta Erika Melin,e-post: 
erika.melin@lansstyrelsen.se, telefon 010-2244692, Länsstyrelsen 
Västra Götalands län, alternativt Niclas Olstedt, Länsstyrelsen i 
Jönköpings län. Vid kontakt med Länsstyrelsen Västra 
Götalands län, uppge diarienummer 851-15399-2020.  

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Beslut i detta ärende har fattats av tillförordnad avdelningschef 
Nina Lindgren. Föredragande har varit integrationsutvecklare 
Niclas Olstedt. 
 

 

 

 

Nina Lindgren 

 

 

   Niclas Olstedt  
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Förlängning av IOP mellan FOF och Kulturföreningen 

Tåget 

En IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap) mellan FOF och Kulturföreningen 

Tåget tecknades 2019-03-28 gällande Öppen ungdomsverksamhet. Avtalet 

innebär att Kulturföreningen Tåget bedriver öppen ungdomsverksamhet i 

föreningens lokaler, Brämhultsvägen 28, måndag- torsdag 16.00 -21.00 och 

fredag 16.00 -22.00 under 40 veckor per år (ej under sommarperioden). 

 

Nuvarande avtal löper ut 2020-12-31 och eventuell förlängning ska diskuteras i 

styrgruppen med representanter från båda parter senast sex månader innan 

överenskommelsen upphör. Med anledning av att det pågår en diskussion 

mellan FOF och Kulturföreningen Tåget angående eventuell flytt av 

föreningens verksamhet till Bryggaregatan 14 föreslår förvaltningen att 

kontraktstiden för nuvarande IOP förlängs till 2021-06-30. 

 

Marie-Louise Bengtsson 

Verksamhetschef 
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Förlängning av IOP mellan FOF och Svenska kyrkan 

Borås 

En IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap) mellan FOF och Svenska Kyrkan 

Borås tecknades 2018-12-88 gällande Öppen ungdomsverksamhet. Avtalet 

innebär att Svenska kyrkan bedriver öppen ungdomsverksamhet i Gustav 

Adolfs församlingshem, måndag- tisdag 15.00 -21.00 onsdag 17.00 -21.00 och 

fredag 15.00 -23.00 under 40 veckor per år (ej under sommarperioden). 

 

Nuvarande avtal löper ut 2020-12-31 och eventuell förlängning ska diskuteras i 

styrgruppen med representanter från båda parter senast sex månader innan 

överenskommelsen upphör. Med anledning av en ökad arbetsbelastning utifrån 

i den rådande pandemin har ett sådant styrgruppsmöte inte genomförts. Därför 

föreslår förvaltningen att kontraktstiden för nuvarande IOP förlängs till 2021-

06-30. 

 

Marie-Louise Bengtsson 

Verksamhetschef 
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Bilaga:
1. Workshop Fristad 26 nov 2018
2. Skolbesök med workshop 18 dec 2018
3. LEA-analys från 2019
4. Sammanställning från SAMSAM-projektet
5. Otrygga zoner
6. Trafikmätning i Fristad
7. Trygghetsvandring i Fristad
                    



1 Syfte med den lokala planen
Framtid Fristad bildades 2007 i samband med att det lokala kommundelskontoret lades ned. Boende 
och aktiva ideella krafter var oroade över Fristadbygdens framtid. Skulle klyftan mellan stad och 
landsbygd öka nu? Skulle viktiga frågor ramla mellan stolarna?
Framtid Fristad har ett viktigt uppdrag. Vi ska samverka för en fortsatt positiv
utveckling av Fristadbygden och aktivt medverka till att skapa en trygg och utvecklande miljö.
En lokal utvecklingsplan är ett led i denna utveckling. Det är ett sätt att fånga upp viktiga frågor, 
samverka med kommunen och hålla viktiga frågor levande. 
Det finns en detaljplan för Fristadbygden som är från 1997. Mycket som står i den är inte aktuellt. 
En Lokal Utvecklingsplan för Fristadbygden ersätter inte detaljplanen men kommer att beskriva hur 
Fristadbygden ser ut idag och lista upp förslag på prioriteringsområden.
Syftet med den Lokala Utvecklingsplanen är att skapa ett dokument som följs upp, uppdateras och 
hålls levande år efter år.

2 Vem har tagit fram planen och hur
Denna lokala utveklingsplan har tagits fram av Framtid Fristad ekonomisk förening i samverkan med 
ortsbefolkningen. Uppdraget att skapa en lokal utvecklingsplan kommer från Fritid och 
folkhälsonämnden, Borås Stad. Projektet är finansierat med bidragspengar från Leader Sjuhärad.

3 Beskrivning av Fristadbygden                  
Fristad ligger vackert och naturskönt ca 1,2 mil norr om Borås. Trots att det är ett ganska litet 
samhälle är det ganska utbrett till ytan. Öresjö sträcker sig från Sjöbo till Fristad. Järnvägen delar 
samhället i två delar. Riksväg 42 går genom samhället med mycket tung trafik som passerar flera 
gånger dagligen. 

Fristad är numer en del av Borås kommun/Borås Stad. Till gamla Fristad kommundel hör Vänga, 
Tämta, Kvarbo/Hästhagen, Bredared, Borgstena, Gingri, Tärby, Komlösa, Sparsör, Frufällan och 
Tosseryd. Idag benämner vi detta område som Fristadbygden.

4 Vad är det bästa med Fristadbygden?                    

• Man bor nära naturen
• Centrum med stort utbud av service, affärer, restauranger
• Stort aktivt föreningsliv
• Bra tåg- och bussförbindelser
• Natursköna promenadstråk
• Fantastisk och rogivande miljö längs med sjöarna
• Väletablerade företag med många arbetsplatser



5 Trender

Postitva trender som vi kan se idag är bl.a:

• Få företag som lägger ner eller flyttar
• Stor efterfrågan på hyreslägenheter, ca 2 års väntetid på lägenheter
• Stor efterfrågan på bostadsrätter och villor
• Många som uppskattar Fristadbygdens naturområden
• Extremt höga priser på villor som säljs
• Många barnfamiljer som vill flytta hit

Negativa trender som vi kan se idag är bl.a
• Järnvägen är ett stort orosmoment
• R42 går genom samhällena med mycket tung trafik
• Trafiken på R42 samt Nya Kyrkvägen ökar i oroväckande takt
• Cykelvägar saknas till närliggande orter som t.ex Gingri, Vänga m.fl
• Skolorna är trångbodda
• Orättvist när det gäller drift av vägar, belysning mm. Vägföreningarna går på knäna.
• Extremt höga priser på bostadsrätter och villor
• Antalet driftiga eldsjälar minskar i samhället

                  



Workshop 18 november 2018
Lokal utvecklingsplan Bredared

Deltagande:
Gunnar Grahn, SPF
Bengt-Olof Olsson, SPF
Magnus Fridén, Bredareds Golfklubb
Lisbeth Grahn, Svenska Kyrkan
Ingegerd Leandersson, Röda Korste
Madeleine Rosenberg, Apoteksgruppen Fristad
Monica Johansson, Centerpartiet i Bredared
Helena Ödvall Enochsson, Bredareds Fiber
Linda Bodén, Framtid Fristad

Vilka problem finns det i Bredared idag?
• Asfalt saknas, Hult

• Farlig väg mot fotbollsplanen

• Farlig korsning i centrum

• Det byggs för lite trots stor efterfrågan

• Busstrafik saknas till Fristad

Vad kan man göra för att lösa problemsituationerna?
• Asfaltera vägen, Hult

• Göra gång/cykelväg samt sätta upp belysning på vägen mot fotbollsplanen

• Bygga rondell i korsningen i Bredareds centrum

• Bygga avsmalningar från alla fyra vägar som går in i Bredared

• Sänka hastigheten

• Kartläggning av lediga tomter, Borås Stad

• Kan man skapa en ekonomisk förening och driva saker gemensamt. Tex 
hyresbostäder, utlämningsställe, mötesplats?

• Borås Stad ordnar en landsbygdsbuss



Hur vill du att Bredared ska utvecklas?

• Landsbygdsbuss

• Utlämningsställe för paket, mediciner, alkohol

• Mötesplats för alla inkluderat kontorslandskap för uthyrning

• 55+ Boende

• Mer bostäder

• Säkra promenadstråk

• Föreningarna bör samarbeta mer

• Stärka Bredared som varumärke och utflyktsmål.

• T.ex genom Unos Djur och Bredareds Golfklubb

Vilken av alla punkter anses som den viktigaste frågan att lösa så snart som 
möjligt?

• Trafiksituationen - trafikproblemet i korsningen och säkra gång/cykelvägar 
med belysning



Workshop 10 sep 2019
Lokal utvecklingsplan Kvarbo/Hästhagen

Deltagande:
Lars Högberg
Vera Adolfsson
Daniel Pettersson
Hans-Åke Rosander
Lars Dahlquist
Lars-Göran Nyman
Per Blixt
Claes Hadarson
Anders Backsell
Lena Gabrielsson
Linda Bodén

Vilka problem finns det i Kvarbo/Hästhagen idag?

• Saknar cykelbana till Fristad

• Saknar gångstråk till Fristad

• Dålig kommunikation till Fristad, saknar bussar på helgerna

• Farliga utfarter till R42

• Belysning saknas

• Grönyta till bollspel och lekar saknas

• Farlig väg till busshållsplatserna

• R42 är en extremt farlig väg med höga hastigheter 



Vad kan man göra för att lösa problemsituationerna?

• Kontakta polis för hastighetsövervakning

• Kontakta Västtrafik för att önska tätare bussavgångar både kvällar och helger

• Skapa arbetsgrupp för att samverka kring enklare frågor

• Försöka nå ut bättre till hushållen inom Kvarbo/Hästhagen för att få fler engagerade 
eldsjälar

• Hålla ett möte / en samverkansarena kring drömmen om ett gång/cykelstråk mellan 
Fristad och Vänga

Hur vill du att Kvarbo/Hästhagen ska utvecklas?

• Man önskar en fotbollsplan, gungor, inte-nudda-marken-bana mm

• Att hela Kvarbo/Hästhagen får någon form av belysning

• Önskar att standarden höjs i hela området. Kanske asfalt och 
snygga till utmed vägarna

Vilken av alla punkter anses som den viktigaste frågan att lösa så 

snart som möjligt?

⁃ Vandringsled/cykelstråk till Fristad



Workshop 25 juni 2019
Lokal utvecklingsplan Vänga

Deltagande:
Ruben Enochsson, Equmeniakyrkan
Ingrid Haraldsson, Svenska Kyrkan
Annika Isaksson, Sockenrådet
Camilla Isaksson, Vänga BK
Margaretha Hjalmarsson, Röda Korset, krets Vänga
Anna-Karin Albertsson, Equmeniakyrkan
E Josefsson, Vänga Hembygdsförening
Hans Johansson, Vänga Hembygdsförening
Karl-Erik Löfstrand, LRF
Linda Bodén, Framtid Fristad

Vilka problem finns det i Vänga idag?

• Avsaknad av cykelbana till Fristad

• Avsaknad av belysning på vägarna

• Infarten till Vänga är farlig

• Omkörningsförbud upphör vid Solviken

• För smal väg till Fristad

• Vänga mosse, hala spångar. Går det att sätta nät?

• Önskar mer nybyggnation av villor

• Årskalender för hela Fristadbygden



Vad kan man göra för att lösa problemsituationerna?

• Kontakta Borås Stad för att se över spångarna på Vänga Mosse

• Kontakta politiker angående problemet med vägarna + cykelväg

• Samverka mer på orten, föreningar emellan

• Gemensam hemsida

Hur vill du att Vänga ska utvecklas?

• Cykelbana till Fristad

• Mötesplats för Vängaborna

• Hemsida för Vänga

• Vängaalmanacka

• Byaloppis

• Maleridagen

• Digitalisera torpboken

Vilken av alla punkter anses som den viktigaste frågan att lösa

så snart som möjligt?

• Cykelbana till Fristad



Workshop 28 mars 2019
Lokal utvecklingsplan Tämta

Deltagande:
Karl-Eric Nilsson, Centerpartiet
Medelen Glyckberg, Vägkommitté
Iréne Stüven, Farstorp Vägförening
Magnus Persson, Tämta Hembygdsförening
Rune Samuelsson
Linda Bodén, Framtid Fristad

Vilka problem finns det i Tämtabygden idag?

• Rivningshus mitt i centrum, gamla affären

• Hela trafikproblematiken genom samhället med R42

• R42 är för smal

• Gång/cykelväg saknas till Fristad

• Dåligt skick på busshållsplaster

• Ingen belysning vid busshållsplats vid Tämta Ridklubb

• Asfalt saknas, Vesenevägen väg 1791

• Inga hyreslägenheter

• Ingen brygga vid stranden i Tämta, Säven

• För få avgångar med buss



Vad kan man göra för att lösa problemsituationerna?

• Skapa en trafikplan

• Ändra rutten för skolskjutsarna

• Sätta upp fartkamera

• Hastighetsbegränsning 50 km/h genom hela Tämta

• Göra gång/cykelväg till Fristad

• Asfaltera busshållsplats vid Tämta Ridskola

• Sätta upp belysning vid Tämta Ridskola

• Riva spökhuset mitt i centrum

• Bygga en brygga, Borås Stad

Hur vill du att Tämtabygden utvecklas?

• Få lite fler företagare i Tämta

• Samverkansarena för lokalproducerade produkter i Tämta

• Marknadsföra det som finns i Tämta

• Vandra runt Säven

• Torpvandringar

• Mer lägenheter

Vilken av alla punkter anses som den viktigaste frågan att lösa så snart som 
möjligt?

• Trafiksituationen - trafikproblemen genom Tämta samhälle och säkra gång/
cykelvägar med belysning



Workshop 2019
Lokal utvecklingsplan Borgstena

Deltagande:
Kjell Claesson
Gun-Britt Andersson
Lise-Lotte Pyrén Englund
Roger Johansson
Herbert Eriksson
Lars Lorén
Gunnar Andreasson
Yvonne Andersson
Sauli Hakkanainen
Anders Glemfeldt
Martin Sörbom
Linda Bodén

Vilka problem finns det i Borgstena idag?

• Saknar äldreboende

• Saknar torg

• Saknar konst

• Förskolan saknar utbildade pedagoger

• Saknar busskur mot Fristad

• Finns invasiva växter i Borgstena

• Oro att macken ska lägga ned

• Saknar studentboende



• Ont om unga eldsjälar till föreningsverksamheter

• Oro för att skolan ska försvinna 

• Dåligt utmärkt gång/cykelbana vid tappen

• Lera mittemot tappen

• Dålig sikt vid Bregmos

• Barnens skolväg är farlig och osäker

• Alldeles för hög hastighet på fordonen genom samhället

• LSS-boende har lagt ned, två tomma lokaler som förfaller

Vad kan man göra för att lösa problemsituationerna?

• Bygga säkra övergångsställen

• Sätta upp fartkameror

• Arbeta för att få 40 km/h genom hela samhället

• Skapa arbetsgrupp som ser till att samverkan sker mellan föreningarna

• Söka pengar för att rusta upp gamla Borgstenavägen till cykelled

• FRIBO borde köpa de gamla LSS-boendena och göra fler lägenheter



Hur vill du att Borgstena ska utvecklas?

• Att de gamla detaljplanerna genomförs med att bygga ett torg som inkluderar ett 
konstverk

• Bygga äldreboende

• Allmänheten vill kunna äta lunch i skolan som man fick göra för ett par år sedan

• Att skolmaten börjar lagas i köket i Borgstena så barnen slipper utkörd mat

• Fler tågavgångar

• Bygga studentboende

• Att macken får en ny ägare och drivs vidare långsiktigt

• Skapa ett gemensamt forum för Borgstena. Kanske ärFacebook en bra start? 
Gemensam hemsida?

• Utvecklas till stationssamhälle

Vilken av alla punkter anses som den viktigaste frågan att lösa så 

snart som möjligt?

• Att lösa trafiksäkerheten genom hela Borgstena



Workshop 2 maj 2019
Lokal utvecklingsplan Gingri

Deltagande: 
Sören Ragnvaldsson, Gingri Bygdegårdsförening
Kjell-Åke Karlsson, Gingri Hembygdsförening
Marita Ryberg
Niklas Eriksson
Stefan Spånglund
Emmy Bergstedt
Maléne By
Linda Bodén, Framtid Fristad

Vilka problem finns det i Gingri idag?

• Tung trafik genom samhället

• Hög hastighet på många fordon genom samhället

• Avsaknad av lekplats

• Inbrottsförsök Gingri Bygdegård

• Ingen gång/cykelväg till Fristad

Vad kan man göra för att lösa problemsituationerna?

• Bygga gång/cykelväg till Fristad

• Begränsa med maxvikt på vägen mellan Rångedala-Gingri-
Fristad. Undersöka om bron i Gingri klarar vikten från långtradare.

• Lekplats. Finns det någon privat tomt som kan lämpa sig för 
lekplats. Kan föreningarna i Gingri söka bidrag till lekredskap?



Hur vill du att Gingri ska utvecklas?

• Bevara naturen

• Utveckla och kartlägga promenadvänliga leder

• Samverka mer i Gingri

Vilken av alla punkter anses som den viktigaste frågan att lösa så snart som 
möjligt?

• Den höga hastigheten på fordon genom samhället samt få bort 
den tunga trafiken



Workshop 8 april 2019
Lokal utvecklingsplan Tärby

Deltagande:
Markel Bertilsson, Tärby Fritidsförening
Yngve Glans, Tärby Finnekumla Komlösa Fiberförening
Per Flensburg, Tärby Fritidsförening
Linda Bodén, Framtid Fristad

Vilka problem finns det i Tärbybygden idag?

• Stenvalvsbron, behov av underhåll/renovering

• Vattenskyddsområde. Har Marsjöns slamproblem förflyttat sig till Viskan 
och vidare till Öresjö? 

• Kollektivtrafik saknas

• Närtrafik, tider funkar inte

• Avsaknad av cykelparkering vid Ingo

• Cykelväg saknas till Fristad

• Vägbelysning saknas vid den enskilda grusvägen i Tärby

• Farlig korsning mitt i Tärby

• För lite bussturer på kvällarna mellan Fristad - Borås

• För få bostäder

• Oro vid eventuell skogsbrand. Sammanställa en karta på tankningsplatser 
vid Viskan



Vad kan man göra för att lösa problemsituationerna?

• Sätta upp en lämna företrädesskylt i korsningen i Tärby

• Bygga hyresbostäder

• Kommunikation med Borås Stad angående Närtrafik

• Kommunikation med Västtrafik och Borås Stad angående linjebussar

• Göra en undersökning/sammanställning av vattenförsörjningen från Marsjön - Viskan - 
Öresjö

• Gara en inventering av tänkbara vattentankningsplatser vid viskan vid eventuell 
skogsbrand.

• Ta kontakt med Tekniska Förvaltningen angående cykelparkering vid Ingo

• Göra en inventering över belysning och el på den enskilda vägen. Kan föreningen söka 
pengar och servitut för att lösa detta själva?

Hur vill du att Tärby ska utvecklas?

• Skapa en human resurspool, t.ex barnpassning.

• Skapa en reparationsverkstad

• Skapa en kreativ hantverkstad

• Att hemsidan används mer

• Grannsamverkan ökar

• Landsbygdsbuss i stället för skolbuss som alla får åka med

Vilken av alla punkter anses som den viktigaste frågan att lösa så snart som möjligt?

• Landsbygdsbuss samt utökad Närtrafik



Workshop 2019
Lokal utvecklingsplan Frufällan

Deltagande:
Colin Huey
Erik Magnusson
Jens Peterson
Peter Ljunghager
Linda Bodén

Vilka problem finns det i Frufällan idag?

• Saknar belysning vid lekplats, Klinten

• Siesings vik växer igen med vass

• Oro kring stängsel utmed tågbana genom Frufällan

• Saknar av/påstigning till tågen som passerar

• Orättvist mellan öst och väst gällande drift/underhåll av vägar mm

• Saknar skylt. Vart börjar Frufällan?

• Växten björnloka växer utmed banvallen

• Efterlyser allmänna båtplatser

• Badplatsen behöver fräschas upp, ligger gamla båtar där.

• Akut behov av hjälp med bristande engagemang i vägföreningarna

• Många och farliga utfarter utmed R42

• Saknar säkra övergångsställen på R42. Bäst vore en tunnel.



Vad kan man göra för att lösa problemsituationerna?

• Skapa erbetsgrupp ang vassen och se till att Borås Stad röjer/sågar bort vassen

• Söka pengar till belysning (kanske solcellslampa) till lekplatsen

• Fortsätta vara aktiva i Bryggföreningen. Kan man utöka med Fristad och Sparsör?

• Skapa arbetsgrupp för vägföreningarnas akuta situation.

• Bygga tunnel under R42

Hur vill du att Frufällan ska utvecklas?

• Skapa ett gemensamt forum för Frufällan. Kanske är Facebook en bra start? 
Gemensam hemsida?

• Avlasta R42, för att minska antalet fordon på vägen

• Utvecklas till tågsamhälle. Återskapa tågstation och perrong.

Viktig klimatfråga.

Vilken av alla punkter anses som den viktigaste frågan att lösa så 

snart som möjligt?

• Att lösa trafiksäkerheten utmed R42 genom hela Frufällan



Workshop 25 september 2019
Lokal utvecklingsplan Tosseryd

Deltagande:
Christoffer Johansson
Hans Johansson
Inger Dahlin-Ros
Jenny Svensson
Tomi Pitkänen
Fredrik Kärrander
Linda Bodén

Vilka problem finns det i Tosseryd idag?

• Lekplats saknas

• Sopsortering saknas

• Det saknas trottoar i centrala Tosseryd

• Belysning saknas på vissa vägar

• Oro kring nybygget ”Sjöbo Ängar”



Vad kan man göra för att lösa problemsituationerna?

• Använda appen Borås Stad synpunkt & felanmälan mer

• Uppvakta politiker & tjänstemän i Borås Stad

• Anordna ett möte/ en samrådsarena kring ämnet ” Sjöbo Ängar”

• Skapa en lokal arbetsgrupp som söker pengar 

• Skapa en arbetsgrupp som pratar med markägare angående 
trottoarfrågan

Hur vill du att Tosseryd ska utvecklas?

• Man är nöjda med hur Tosseryd är idag

• Möjligen bygga ett 65+ boende eller radhuslänga som i så fall 
skulle ägas av Tosseryds intresseförening

Vilken av alla punkter anses som den viktigaste frågan att lösa så 

snart som möjligt?

⁃ Stoppa de stora planerna på ”Sjöbo Ängar”. Att husen som ska byggas inte 
byggs över trädnivå, max två våningar totalt.



Workshop 26 november 2018
Lokal utvecklingsplan Fristad

FRISTAD – år 2038
• Fler mötesplatser

• Västsveriges och Borås finaste Riviera finns i Fristad

• Simhall

• R42 är flyttad - tung trafik har minskat

• Bättre pendeltrafik till Borås

• Kallbadhus

• Dansbanor

• Badtåg till Skalle

• Vuxenvandring

• Kiosk vid Skalle

• Lokal självkörande buss som går runt i Fristad, kör till tågstationen under hela dygnet

• Stationshuset är levande, Butik & resecentrum

• Väg 183 är flyttad

• Mötesplats likt Simonsland

• Nya lokaler till Musikskolan

• Fristadskolan profilerar sig med musikprofil = nära samarbete med musikskolan

• Radhus är byggda

• Biblioteket och apoteket har flyttat fram till torget

• Torglängan är borta och är ersatt med ett hyreshus med service/tjänster i botten

• Stationsparken är utvecklad

• Kullersten i hela centrala Fristad

• Lokalt förankrad hemtjänst

• Pendelparkeringen vid stationen är större och snyggare

• Fristad har ”den tryggaste skolan” i Borås



• Levande torg med bostäder och café

•    Fristad har en större idrottshall

• Tryggt boende för äldre

• Aktivitetsparken vid Sveba Dahlen och tunnel under järnvägen är byggd

• Ishall

• Gång- och cykelvägar är utvecklade i hela samhället

• Hastighetsbegränsning vid Skalle, max 50km/h

• Stort engagemang för att sysselsätta ungdomar

• Förnyelsebar energi i alla hushåll

• Pendelparkering vid Fristadhallen

• Utvecklad kulturpark vid Mölarp

• Trygga gång/cykelvägar under järnvägen vid Gula Skolan

Vilken av alla punkter anses som den viktigaste frågan att lösa så 

snart som möjligt?
• Trafiken genom Fristad

FRISTAD – Sammanställning Prioriteringslista
1. Trafiken genom Fristad

2. Cykelvägar i Fristad samt från Fristad till kringliggande orter som t.ex Gingri, Borgstena, 

           Vänga mfl

3. Bostadsbyggande med stor mix av hyres- samt bostadsrätter

4. Bygga ut skolorna

Komplettering till priolistan utan numrering

• Ny idrottshall

• Få bort torglängan - Levande torg

• Pendelparkering

• Ungdomsgym

• Fler mötesplatser 

• Kiosk vid Skalle



Lokal utvecklingsplan Fristad
SWOT-analys

Styrkor
• Rikt föreningsliv

• Handelsmöjligheter

• Musikskolan

• Fristad GoIF

• Naturen

• Många hyresrätter, bra hyror

• Fristad Byggvaror

• Torggården

• Bostäder

• Central mötesplats

• Engagemang

• Vandringslederna

• Badplatserna

• Ny hall

• Fristad Express

• Torglängan

• Munkågården

• Vårdcentral

• Apotek

• Framtid Fristad

• Ica

• Bibliotek

• Gym

• Nya häftiga bostadshus i trä i centrum

• Företagstätt

• Idrottsanläggningar



Svagheter:
• Trafiken genom samhället

• Bostadsbrist 

• Torglängan

• Munkågårdens öppettider - öppet för lite

• Asklandabadet

• Väntetid på hyresrätter

• För få mindre lägenheter

• För få bostadsrätter

• Otrygg skola - vite 2 ggr

• Tung trafik genom samhället

• Trafiksituationen mot Vårgårda R42

• Brist på tomtmark, bostäder och industri

• Ödsligt torg

• Avsaknad av café

• Dåligt utnyttjat stationshus

• Återvinningsstationen vid Ingo

• Vassen i sjön och på stranden

• Cykelvägar - saknas helt på många ställen

• Thairestaurangen vid tågstationen

• Felplacerat bibliotek

• Avsaknad av varierat äldreboende

• Brist på platser - äldreboendet

• Hög hastighet vid skalle

• Avgaser, luftföroreningar ökar pga trafiken?

Hot:
• Trafiken

• Droger

• För få och dyra bostäder

• Parkeringen/trafiken vid OKQ8 - 
blomsteraffären

• Ljungavägen

• Avsaknad av cykelväg mot Tämta

• Otrygga platser

• Ingen polisnärvaro

• Färre butiker

• Färre arbetsplatser

• Ointegrerat

• Dåligt engagemang

• Sysslolöshet

• Dålig belysning

• Pendelparkering

• Asklandavägen

• Fristadskolan otrygg

• Otryggt torg - sena kvällar

• Torglängan dåligt utnyttjad

• Ungdomarna flyttar in till stan

• Tung trafik

• Järnvägen

• Cykelvägar

• För många utfarter i centrum



Möjligheter:
• Bättre kommunikation med buss & tåg samt servicelinjer till kringliggande orter

• Resecentrum

• Turismen frodas i långa badtåg för att åka till Borås Riviera i Fristad. Kallbadhus, 
turbåtar, simhall, sportfiske

• Musikskolan utökar med replokaler, scener, danspaviljonger

• Fristad förtätas, växer på höjden. Fler bostäder, bättre underlag för handel, fler 
arbetsplatser

• Större pendelparkering

• Riva torglängan

• Apotek och bibliotek i torglängan

• Kvarterspolis - stöd vuxenvandring

• Fler mötesplatser

• Fribo utvecklar boendet

• Lokalt förankrad hemtjänst

• Idrottsanläggningar

• Kartlägga ledig tomtmark

• Snygga till torglängan

• Bibliotek på torget

• Apotek på torget

• Göra torget attraktivare

• Mötesplats på torget

• Fritidsgård centralt

• Övergångsställe vid stationsparken



Skolbesök på högstadiet i Fristad
Workshop med ca 75 st elever, december 2018

Styrkor: 
• ICA

• Bra och/eller många restauranger

• Bra kommunikationer

• Heden

• Fuija

• Badplatserna

• Skalle

• Idrottshallen

• Pizzeriorna

• Fristads innebandy

• Sporten

• Många olika och bra föreningar

• Tandvården

• Bra gym

• Det finns bankomat

• Tennisbanor

• Chillers

• Bra vägar

• Vi har en tågstation

• Bra skolor

• Bra promenadstråk

• Vi har frisörsalonger

• Närheten: nära till centrum, till 
idrottshallar och planer.

• Många banker

• Vårdcentralen

• Brandstationen

• Bensinmackar

• Lagom stort

• Bra plats



Svagheter:
• Saknar simhall

• Det saknas soptunnor. Inte minst på 
vägen mellan skolan och ICA.

• Finns nästan inga aktiviteter

• Inget McDonalds

• Få affärer

• Finns inget äventyrsbad

• För få matställen

• För få caféer

• Skolan

• För få lärare i skolan

• Obehöriga lärare i skolan

• Dåligt med bussar till och från 
glesbygden

• För få bussar/kollektivtrafik

• Fristad är litet

• Låg hastighet utanför skolan

• Farlig trafik

• För liten idrottshall

• Mindre fartgupp

• Skalle

• Mycket fylla vid Fujia

• Ingen synagoga

• Skolmaten

Hot:
• Droger, fyllan, pundare

• Folk flyttar ut

• Minskad befolkning

• Alla andra lag i division 1..

• Skolan

• Tandläkaren

• Det saknas övergångsställe på nya Kyrkvägen. 

(där ungdomar går över från skolan till ICA)

• Dåligt umgänge utanför ICA

• Vandalisering av torget

• Illegala handlingar

• Fortkörningar



Möjligheter:
• McDonalds

• Utveckla badplatserna

• Badhus

• Utöka kollektivtrafiken

• Kiosk vid badplatserna

• Man kan köpa mat i närheten

• Man kan spela fotboll och innebandy

• Ny snabbmatskedja

• Köpcenter

• Fungerande Wi-fi över hela Fristad

• Busskur på Munkågården

• Rusta upp Munkågården

• Stadiebusskort (?)

• Cykelväg längs stränderna

• Fler aktiviteter

• Bygga ut fler bostäder

• Spelhall

• Kranmaskiner

• Bygga en bro för barnen över väg och järnväg (gula skolan)

• Motell

• Stor area att bygga på

• Övergångsställe vid Ingo

• Riktigt lång brygga med hopptorn

• Bygga en större idrottshall

• Större läktare på Heden



Sammanställning, prioriteringar samt åtgärdsplan
Uppdraget att skapa en lokal utvecklingplan är en fantastisk möjlighet för Fristadbygden att 
utvecklas. För att skapa en hållbar och långsiktig lokal utvecklingsplan krävs det en 
huvudman/ägare av dokumentet.
Fritid- och folkhälsoförvaltningen kommer att vara den part från Borås Stad som ser till att 
detta blir ett levande dokument. Framtid Fristad kommer fortsatt att vara en 
samarbetspartner och bollplank. 

Totalt besöktes 9 av 10 orter runtom Fristad. Utöver detta så hölls det en workshop i 
Fristad samt 3 besök i skolklasser på högstadiet. Den ort som saknas i detta arbete är 
Sparsör och deras lokala utvecklingsplan får därmed bli det första uppdrag år 2020. Detta 
för att hela den lokala utvecklingsplanen ska bli komplett.

Nedan kommer en liten sammanställning/prioriteringslista samt ett förslag till åtgärdsplan. 
Genom det gemensamma arbetsdokument som användes vid workshopparna i de olika 
orterna kan vi utläsa en mycket viktig faktor. Frågan som ställdes var följande:

Vilken av alla punkter anses som den viktigaste frågan att lösa så snart som möjligt?

• Av de 9 orter som besöktes så var det 7 av 9 orter som vill åtgärda problematiken 
kring trafik samt lösa frågan med säkra gång/cykelstråk. Utöver dessa 9 orter så 
framkom samma fakta för Fristad som serviceort. Det är samma problematik med 
vägar och gång/cykelstråk för Fristad.

Åtgärdsplan
Den absolut viktigaste faktorn samt den 
gemensamma nämnaren är säker och 
trygg landsbygd.

Vi uppmanar därför politikerna i Borås 
Stad att avsätta pengar samt starta en 
arbetsgrupp kring frågan om säker 
landsbygd, både när det gäller vägar 
och gång/cykelstråk.

Ett kommunalråd bör utses som 
ansvarig och kalla till återkommande 
möten för att fortsätta bygga säkra vägar 
och gång/cykelvägar utanför Borås Stad. 

I detta arbete måste Trafikverket delta 
eftersom många av vägarna som går 
genom landsbygden är deras vägar.



Workshop kring Lokal Utvecklingsplan för Fristad, 26 nov 2018. 
25 personer medverkade i Workshopen. Arbete i 4 st grupper 
6-7 personer i varje grupp. 

SWOT-analys kring nuläge: 

 
Styrkor:  

• Rikt föreningsliv x4 

• Handelsmöjligheter x3 

• Musikskolan x3 

• Fristad GoIF x3 

• Naturen x2 

• Många hyresrätter, bra hyror x2 

• Fristad Byggvaror x2 

• Torggården x2 

• Bostäder 

• Central mötesplats 

• Engagemang 

• Vandringslederna 

• Badplatserna 

• Ny hall 

• Fristad Express 

• Torglängan 

• Munkågården 

• Vårdcentral 



• Apotek 

• Framtid Fristad 

• Ica 

• Bibliotek 

• Gym 

• Nya häftiga bostadshus i trä i centrum 

• Företagstätt 

• Idrottsanläggningar 

Svagheter: 

• Trafiken genom samhället x4 

• Bostadsbrist x2 

• Torglängan x2 

• Munkågårdens öppettider - öppet för lite x2 

• Asklandabadet 

• Väntetid på hyresrätter 

• För få mindre lägenheter 

• För få bostadsrätter 

• Brist på tomtmark, både bostäder och industri 

• Otrygg skola - vite 2 ggr 

• Avsaknad av varierat äldreboende 

• Brist på platser - äldreboendet 

• Hög hastighet vid skalle 

• Tung trafik genom samhället 

• Trafiksituationen mot Vårgårda R42 

• Ödsligt torg 

• Avsaknad av café 

• Dåligt utnyttjat stationshus 

• Återvinningsstationen vid Ingo 

• Vassen i sjön och på stranden 

• Cykelvägar - saknas helt på många ställen 

• Thairestaurangen vid tågstationen 

• Felplacerat bibliotek 



Hot: 

• Trafiken x4 

• Droger x2 

• För få och dyra bostäder x2 

• Parkeringen/trafiken vid OKQ8 - blomsteraffären 

• Ljungavägen 

• Avsaknad av cykelväg mot Tämta 

• Otrygga platser 

• Ingen polisnärvaro 

• Färre butiker 

• Färre arbetsplatser 

• Ointegrerat 

• Dåligt engagemang 

• Sysslolöshet 

• Dålig belysning 

• Pendelparkering 

• Asklandavägen 

• Fristadskolan otrygg 

• Otryggt torg - sena kvällar 

• Torglängan dåligt utnyttjad 

• Ungdomarna flyttar in till stan 

• Tung trafik 

• Järnvägen 

• Cykelvägar 

• För många utfarter i centrum 

 



Möjligheter: 

• Bättre kommunikation med buss & tåg samt servicelinjer till kringliggande orter x2 

• Resecentrum 

• Turismen frodas i långa badtåg för att åka till Borås Riviera i Fristad. Kallbadhus, 
turbåtar, simhall, sportfiske 

• Musikskolan utökar med replokaler, scener, danspaviljonger 

• Fristad förtätas, växer på höjden. Fler bostäder, bättre underlag för handel, fler 
arbetsplatser 

• Större pendelparkering 

• Riva torglängan 

• Apotek och bibliotek i torglängan 

• Kvarterspolis - stöd vuxenvandring 

• Fler mötesplatser 

• Fribo utvecklar boendet 

• Lokalt förankrad hemtjänst 

• Idrottsanläggningar 

• Kartlägga ledig tomtmark 

• Snygga till torglängan 

• Bibliotek på torget 

• Apotek på torget 

• Göra torget attraktivare 

• Mötesplats på torget 

• Fritidsgård centralt 

• Övergångsställe vid stationsparken 



FRISTAD – år 2038 

• Fler mötesplatser x3 

• Västsveriges och Borås finaste Riviera finns i Fristad x2 

• Simhall x2 

• R42 är flyttad - tung trafik har minskat x2 

• Bättre pendeltrafik till Borås x2 

• Kallbadhus 

• Dansbanor 

• Badtåg till Skalle 

• Vuxenvandring 

• Kiosk vid Skalle 

• Lokal självkörande buss som går runt i Fristad, kör till tågstationen under hela dygnet 

• Stationshuset är levande, Butik & resecentrum 

• Väg 183 är flyttad 

• Mötesplats likt Simonsland 

• Nya lokaler till Musikskolan 

• Fristadskolan profilerar sig med musikprofil = nära samarbete med musikskolan 

• Radhus är byggda 

• Biblioteket och apoteket har flyttat fram till torget 

• Torglängan är borta och är ersatt med ett hyreshus med service/tjänster i botten 

• Stationsparken är utvecklad 

• Kullersten i hela centrala Fristad 

• Lokalt förankrad hemtjänst 

• Pendelparkeringen vid stationen är större och snyggare 

• Fristad har ”den tryggaste skolan” i Borås 

• Levande torg med bostäder och café 

• Fristad har en större idrottshall 

• Tryggt boende för äldre 

• Ishall 

• Gång- och cykelvägar är utvecklade i hela samhället 

• Hastighetsbegränsning vid Skalle, max 50km/h 

• Stort engagemang för att sysselsätta ungdomar 



• Förnyelsebar energi i alla hushåll 

• Pendelparkering vid Fristadhallen 

• Utvecklad kulturpark vid mölarp 

• Trygga gång/cykelvägar under järnvägen 

FRISTAD – Sammanställning Prioriteringslista 

1. Trafiken genom Fristad 

2. Cykelvägar i Fristad samt från Fristad till kringliggande orter som t.ex Gingri, Borgstena, 
Vänga mfl 

3. Bostadsbyggande med stor mix av hyres- samt bostadsrätter 

4. Bygga ut skolorna 

Kommentarer i priolistan utan numrering 

Ny idrottshall 

Få bort torglängan - Levande torg 

Pendelparkering 

Ungdomsgym 

Fler mötesplatser  

Kiosk vid Skalle 



 

SKOLBESÖK 18 dec 2018 

Workshop på Fristadskolan kring Lokal Utvecklingsplan för 
Fristad. Ca 75 ungdomar. 3 skolklasser (två åttor och en 
niondeklass). Arbete i smågrupper (15 st) med 3-6 personer i 
varje 

SWOT-analys kring idag:  
(står det x och en siffra efteråt, så är det på så många olika lappar det nämns) 

Styrkor:  

• ICA x14 

• Bra och/eller många restauranger x8 

• Bra kommunikationer x6 

• Heden x5 

• Fuija x4 

• Badplatserna x3 

• Skalle x3 

• Idrottshallen x3 

• Pizzeriorna x2 

• Fristads innebandy x2 

• Sporten x2 

• Många olika och bra föreningar x2 

• Tandvården x2 



• Bra gym 

• Tennisbanor 

• Chillers 

• Bra vägar 

• Vi har en tågstation 

• Bra skolor 

• Bra promenadstråk 

• Vi har en frisör 

• Närheten: nära till centrum, till idrottshallar och planer. 

• Många banker 

• Vårdcentralen 

• Brandstationen 

• Bensinmackar 

• Lagom stort 

• Bra plats 

• Det finns bankomat 

Svagheter: 
• Saknar simhall x3 

• Det saknas soptunnor. Inte minst på vägen mellan skolan och ICA. X2 

• Finns nästan inga aktiviteter x2 

• Inget McDonalds x2 

• Få affärer x2 

• Finns inget äventyrsbad 

• För få matställen 

• För få caféer 

• Skolan 

• För få lärare i skolan 

• Obehöriga lärare i skolan 

• Skolmaten 

• Ingen synagoga 

• Dåligt med bussar till och från glesbygden 



• För få bussar/kollektivtrafik 

• Fristad är litet 

• Låg hastighet utanför skolan 

• Farlig trafik 

• För liten idrottshall 

• Mindre fartgupp 

• Skalle 

• Mycket fylla vid Fujia 

Hot: 

• Droger, fyllan, pundare x2 

• Folk flyttar ut 

• Minskad befolkning 

• Alla andra lag i division 1.. 

• Skolan 

• Tandläkaren 

• Det saknas övergångsställe på nya Kyrkvägen, där alla ungdomar går över från 
skolan till ICA 

• Dåligt umgänge utanför ICA 

• Vandalisering av torget 

• Illegala handlingar 

• Fortkörningar 

Möjligheter: 

• McDonalds x4 

• Utveckla badplatserna x3 

• Badhus x2 

• Utöka kollektivtrafiken x2 

• Kiosk vid badplatserna x2 

• Man kan köpa mat i närheten 

• Man kan spela fotboll och innebandy 

• Ny snabbmatskedja 



• Köpcenter 

• Fungerande Wi-fi över hela Fristad 

• Busskur på Munkågården 

• Rusta upp Munkågården 

• Stadiebusskort (?) 

• Cykelväg längs stränderna 

• Fler aktiviteter 

• Bygga ut fler bostäder 

• Spelhall 

• Kranmaskiner 

• Bygga en bro för barnen över väg och järnväg (gula skolan) 

• Motell 

• Stor area att bygga på 

• Övergångsställe vid Ingo 

• Riktigt lång brygga med hopptorn 

• Bygga en större idrottshall 

• Större läktare på Heden 



FRISTAD –en blick på /önskelista inför framtiden: 

Butiker / Restauranger: 

• McDonalds i Fristad x6 

• Fler affärer x4 

• Max x3 

• Subway x3 

• Godisaffär x2 

• Shoppingcenter/galleria x2 

• Kiosk i Fristadskolan 

• Fler restauranger och caféer. 

• Fler snabbmatställen (Utöver McD, Max & Subway som återkommande nämns är 
även BK, , Granada, Pinchos, KFC och alléterassen nämnda) 

• Elgiganten i Fristad 

• Apple store 

• Sport-/skidaffär 

• Vending machine (godisautomater) 

Anläggningar: 
• Ny inomhushall. Fler aktiviteter och mer innebandy x4 

• Simhall, och kanske en simklubb också. X4 

• Flygplats x3 

• En biograf x3 

• Hotell x2 

• Konstgjord Skidbacke/Slalombacke x2 

• Inomhushall med konstgräs 

• Spa 

• Fritidsaktiviteter, ex. simhall eller basketplan 

• Nattklubb 

• Poolområde 

• Större gym 

• Ishall 

• Gokartbana 

• Pumptrack 



• Linbana 

• Halfpipe 

• Köpcentrum 

• Fristad har egen driftbana 

• Sovkapslar (man kan sova där) 

• Minigolf 

• Akvariemuseum 

• Gymnastikhall 

• Hop’n’pop 

• Kranmaskiner 

Öresjö: 

• Uppgraderade stränder, fräschare. X2 

• Fler redskap till badplatserna, ex. rutschkanor och hopptorn. 

• Bort med vassen längs stränderna 

• Hopptorn på flotte 

• Båtbuss 

• Färja i Öresjö 

• Båtuthyrning 

• Ö i Öresjö 

• Broar över Öresjö 

Kollektivtrafik 

• Lokalbussar i Fristad x2 

• Nytt resecentrum för klimatsmarta transportalternativ. Med snabbmatsrest. X3 

• Fler busslinjer x2 

• Busslinje mot Gingri och Rångedala 

• Årskort på kollektivtrafiken för ungdomar i Fristad 

• Studenttrabatt för Fristadskolans elever 



Aktiviteter 

• Handbollsklubb i Fristad 

• Fler fritidsaktiviteter 

• Aktivitetsplats för ungdomar 

• Fräscha upp klubbhuset 

Gemensam allmännytta 
• Uppgraderad vårdcentral och större apotek 

• Bättre och fler cykelvägar x2 

• Fler papperskorgar i centrum x2 

• Större uppfräschat centrum med bredare utbud x2 

• Polisstation 

• Laddstationer för Elbilar vid väntplatser, skola, ICA mm. 

• Rastplatser 

• Fräscha upp återvinningsstationen 

• Fler bänkar 

• Fler parkeringar 

• Högre säkerhet 

• Salta, sanda och ploga i bättre tid än idag 

Boende 
• Fler bostadsområden, villor och lägenheter x2 

• Riktigt högt höghus 

Skolan 

• Att Fristadskolans rykte blir bättre så att fler lärare vill ansöka och fler möjligheter till 
eleverna finns. 

• Mer pengar till att förbättra skolmaten 

• Större skola / en till skola 



Avdelningen för regioner och miljö 

Enheten för regionala tjänster och indelningar

Befolkningstäthet i området samt i Borås kommun Tabell 1

Omrade: 38,3 inv/km2. Medelålder: 41,2 år

Borås kommun: 123,3 inv/km2 Medelålder: 40,1 år

Befolkning
Befolkningsutveckling 2009 - 2018
Register: Registret över totalbefolkningen (RTB)

År Befolkning Antal In- Ut- Födelse- Flytt- Befolknings-
Män Kvinnor Totalt Födda Döda flyttade flyttade netto netto förändring

2009 4 975 4 833 9 808 99 84 565 502 15 63

2010 4 991 4 841 9 832 112 77 513 525 35 -12 24

2011 5 053 4 853 9 906 114 87 600 556 27 44 74

2012 5 116 4 940 10 056 111 78 559 521 33 38 150

2013 5 123 4 967 10 090 113 75 534 537 38 -3 34

2014 5 163 4 982 10 145 120 74 602 593 46 9 55

2015 5 211 5 030 10 241 107 75 638 573 32 65 96

2016 5 245 5 085 10 330 111 81 553 494 30 59 89

2017 5 331 5 160 10 491 94 74 633 495 20 138 161

2018 5 347 5 183 10 530 103 99 630 593 4 37 39

Flyttningar och nettoflyttningar 2018 i åldersklasser

Inflyttade Män Kvinnor Totalt
0-16 år 71 66 137
17-24 45 61 106
25-34 113 104 217
35-44 38 28 66
45-54 25 22 47
55-64 11 15 26
65- 16 15 31
Totalt 319 311 630

Utflyttade Män Kvinnor Totalt Netto
0-16 år 39 31 70 67
17-24 91 106 197 -91
25-34 68 53 121 96
35-44 29 37 66 0
45-54 24 31 55 -8
55-64 16 14 30 -4
65- 29 25 54 -23
Totalt 296 297 593
Flyttnings-
netto 23 14 37

Befolkning 2018-12-31 i åldersklasser Tabell 4a Civilstånd
Kön Ålder Totalt Civilstånd 18 år - w

0-6 7-15 16-24 25-44 45-64 65- Ogifta Gifta Änkl./Änka Skilda Totalt

Män 495 710 477 1 182 1 416 1 067 5 347 1 409 2 166 97 341 4 013
Kvinnor 465 632 395 1 225 1 332 1 134 5 183 1 109 2 146 313 389 3 957
Totalt 960 1 342 872 2 407 2 748 2 201 10 530 2 518 4 312 410 730 7 970

Tabell 2

Tabell 4b

Tabell 3
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Avdelningen för regioner och miljö 

Enheten för regionala tjänster och indelningar

Befolkningsutveckling 2009 - 2018 Tabell 2

Fastigheter 

Andel bebodda fastigheter i området Tabell 5

Andelar, fastighetstyper

Lantbruk 12%

Småhus 86%

Hyreshus 1%

Övriga 1%

Fastigheter efter fastighetstyp och boende 2018-01-01 Tabell 5

Källa: Fastighetstaxeringsregistret

Fastighetstyp Totalt därav

antal Bebodda fastigheter Obebodda

fastigheter Antal Boende fastigheter

Lantbruksfastigheter 884 377 1 089 507 12

Småhusfastigheter 3 494 2 796 7 956 698 86

Hyreshusfastigheter 63 44 1 320 19

Övriga fastigheter 353 21 126 332

Totalt antal fastigheter 4 794 3 238 10 491 1 556
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Avdelningen för regioner och miljö 

Enheten för regionala tjänster och indelningar

Inkomster
Sammanräknad förvärvsinkomst 2017, personer Tabell 6 Disponibel inkomst 2017, hushåll Tabell 7

Källa: Inkomst- och taxeringsregistret Källa: Inkomst- och taxeringsregistret
Antal Inkomst Median    Antal
personer Medelinkomst Medianinkomst Medel Median    hushåll

Ålder området Omr. Riket Omr. Riket tkr

Män      16-24 år 501 109' 109' 43' 47' Fristad 513' 465' 4 166
             25-44 1 178 386' 343' 389' 345' Borås kommun 446' 347' 49 126
             45-64 1 401 430' 426' 401' 389'
             65- 1 075 277' 298' 228' 244'
Kvinnor 16-24 år 398 86' 94' 38' 53' Tätort/Riket 472' 356' 3 921 988
             25-44 1 206 297' 271' 298' 276' Utanför tätort/Riket 500' 418' 560 162
             45-64 1 349 329' 341' 323' 328' Riket 475' 363' 4 482 150
             65- 1 121 195' 208' 171' 178'
Totalt 8 229 299' 290' 288' 267'

tkr = tusental kronor

Arbetsställen Detaljhandel*
Antal arbetsställen 2019 Tabell 8a Regional omsättningsstatistik 2016-2018 Tabell 9
Källa: Företagsdatabasen Källa: Momsregistret

Antal Näringsgren Omsättning i milj. Kr exkl. moms
arbetsställen Detalj- Enheter Speciali- Ej butik Hotell och

År handel med brett serade livs- restau-
Antal anställda sortiment medelsbutik. rang

0 990 2018 108.1 4.2 100.8 3.1 11.4
1-4 150 2017 104.5 3.4 98.1 3.0 6.6
5-9 23 2016 93.9 .. 91.6 .. 5.5
10-19 23 Antal anställda
20- 25 2018 30 1 27 2 13
Totalt 1211 2017 36 1 34 1 5

2016 37 .. 35 .. 6
Antal butiker

2018 42 3 26 13 6
2017 43 3 27 13 7
2016 36 2 24 10 6

* Detaljhandel exklusive motorfordon; reparations-
  verkstäder för hushållsartiklar och personliga artiklar.
.. Färre än tre företag

Antal arbetsställen 2019 Tabell 8b

Näringsgren Näringsgren
Jordbruk, skogsbruk och fiske 437 Finans- och försäkringsverksamhet 15
Utvinning av mineral 1 Fastighetsverksamhet 44
Tillverkning 67 Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 122
Försörjning av el, gas, värme och kyla 2 Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 32
Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 1 Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 1
Byggverksamhet 107 Utbildning 32
Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 131 Vård och omsorg; sociala tjänster 28
Transport och magasinering 23 Kultur, nöje och fritid 54
Hotell- och restaurangverksamhet 10 Annan serviceverksamhet 53
Informations- och kommunikationsverksamhet 46 Avdelning saknas 5

En redovisning av vilka arbetsställen som ligger till grund för 
tabellen finns i en särskild arbetsställelista.

Fristadbygden



Avdelningen för regioner och miljö 
Enheten för regionala tjänster och indelningar

Förvärvsarbetande personer
Förvärvsarbetande personer bosatta i området 2017 (samt i skuggade kolumner för år 2013) Tabell 10

Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik

Näringsgrensindelning Ålder Kön  
SNI2007Grov 16-24 25-44 45-64 65- Män Kvinnor Totalt

Näringsgren
Jordbruk, Skogsbruk, Fiske 8 7 25 18 44 51 52 46 94 90 35 32 129 122
Tillverkning och utvinning 42 52 256 298 362 345 21 19 548 558 133 156 681 714
Energi och miljö 3 3 17 10 34 28 0 0 42 31 11 11 53 42

Byggverksamhet 36 46 228 215 179 185 31 22 435 430 39 38 474 468
Handel 102 96 397 403 377 358 29 29 480 468 425 418 905 886
Transport 24 20 86 92 114 124 14 11 192 194 46 53 238 247

Hotell och restaurang 17 18 15 18 13 13 3 0 17 17 31 34 48 51
Information och kommunikation 4 4 75 66 47 37 3 6 95 77 34 36 129 113
Finans- och försäkringsverksamhet 3 3 29 28 35 38 0 3 32 33 36 38 68 71

Fastighetsverksamhet 3 3 21 17 34 38 10 8 50 47 17 19 67 66
Företagstjänster 76 62 222 208 181 186 36 26 304 288 211 194 515 482
Offentlig förvaltning mm 5 6 97 80 94 125 11 7 92 94 115 124 207 218

Utbildning 36 14 289 236 296 291 23 16 143 125 501 432 644 557
Vård och omsorg 41 42 316 323 439 428 34 22 139 122 691 693 830 815
Personliga och kulturella tjänster , m.m. 23 24 65 91 113 94 16 17 80 88 137 138 217 226
Okänd bransch 7 0 11 7 16 14 21 19 24 17 31 24 55 41

Sektor
Statlig sektor 0 3 75 58 77 98 7 6 78 82 83 83 161 165
Landsting 7 7 129 133 192 178 12 7 69 69 271 256 340 325
Kommun 73 41 420 386 512 530 37 22 191 172 851 807 1042 979
Privat 345 348 1525 1533 1597 1549 250 220 2429 2356 1288 1294 3717 3650
Uppgift om sektor saknas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totalt 425 399 2 149 2 110 2 378 2 355 306 255 2 767 2 679 2 493 2 440 5 260 5119

Arbetspendling 2017 Tabell 11
Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik

Pendlingsrelation Män Kvinnor Totalt Arbetsutpendlare från Fristadbygden
Förvärsarbetande med bostad i området 2 767 2 493 5 260 Andelsfördelning för utpendling till de tre mest frekventa kommunerna
    Bor och arbetar i området 644 510 1 154
    Arbetspendlar ut från området 2 123 1 983 4 106 78
    Uppgift om arbetsställe saknas 1) 0 0 0 3 568
Arbetspendlar in till området 818 485 1 303 0,926
    därav från övriga kommun/er i området 515 328 843 0,0504

0,0235
Arbetspendlar ut från området
Pendling, mest frekventa kommuner Totalt
    1490 Borås 3 304 80
    1480 Göteborg Kumla 180 Snabbfakta:
    1466 Herrljunga Karlskoga 84 Området har en positiv befolkningutveckling. Under de 

senaste 10 åren har den ökat med drygt 700 personer.
De flesta byggnader som är bebodda består av småhus.

1) Uppgift saknas om var personerna arbetar förutom Bebodda lantbruksfastigheter utgör 12 % av alla bebodda
personernas arbetsställekommun. Detta gör att alla fastigheter.
pendlingsuppgifter måste tolkas med viss försiktighet. Både den sammanräknade förvärvsinkomsten  och den disponibla

inkomsten  ligger över rikets nivå.
Av 5 260 som arbetar är det 0 st vi inte kan placera 78 % av de som arbetar pendlar ut från området. 80 % av dessa
till något arbetsställeområde. Däremot ingår dessa i arbetar i övriga Borås kommun. 1 303 personer arbetspendlar
utpendlingen till de mest frekventa kommunerna. in till området.

Fristadbygden

    1490 Borås

    1480 Göteborg

    1466 Herrljunga



Avdelningen för regioner och miljö 
Enheten för regionala tjänster och indelningar

Arbetsställen
Källa: SCB:s företagsregister

Företagsnamn Benämning Postadress Ort Storleksklass Bransch
365 SECURITY AB GAMLA KYRKVÄGEN 1 FRISTAD 0 anställda Byggverksamhet

7-H STÄDSERVICE I BORÅS AB GINGRI FURUSTEN 2 FRISTAD 1-4 anställda
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och 
andra stödtjänster

A M B ENTREPRENAD AB RINGVÄGEN 35 FRISTAD 1-4 anställda Byggverksamhet

A.N. NIKKINEN KONSULT AKTIEBOLAG GAMLA KYRKVÄGEN 13 FRISTAD 0 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

AB FRISTAD BUILDING DESIGN
TRUMSLAGAR 
BLOMGRENS VÄG 5 FRISTAD 0 anställda

Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

AB FRISTAD BYGG
TRUMSLAGAR 
BLOMGRENS VÄG 5 FRISTAD 50-99 anställda Byggverksamhet

AB INITIO KLIPPAN 1 A GÖTEBORG 0 anställda Tillverkning
AB SKOGSHONUNG I TÄMTA LÅKENÄSVÄGEN 12 FRISTAD 1-4 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

AB SKOGSRYDS HANDEL SKOGSRYDSVÄGEN 95 FRUFÄLLAN 0 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

AB TÄNK TANDVÅRD TALLVÄGEN 8 FRISTAD 0 anställda Vård och omsorg; sociala tjänster
ABEDAL AHAD, GEORG SPOLARGATAN 3 A BRÄMHULT 0 anställda Hotell- och restaurangverksamhet
ADELAVIKENS HANDELSBOLAG LIDAVÄGEN 21 FRISTAD 0 anställda Utbildning
ADEMA BYGG AB HEDEVÄGEN 14 FRISTAD 1-4 anställda Byggverksamhet
ADOLFSSON, ROBIN MJÖSHULT 11 BV BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

ADSPOTCONVERT AB BOX 75 FRISTAD 0 anställda Informations- och kommunikationsverksamhet
AGNAFORS, MARCUS NYPONVÄGEN 1 SPARSÖR 0 anställda Kultur, nöje och fritid
AHLQVIST, LENA ORREVÄGEN 4 A FRUFÄLLAN 0 anställda Annan serviceverksamhet

AKRIBEIA DATAKONSULT AB EKSTIGEN 1 BORÅS 0 anställda Informations- och kommunikationsverksamhet

Fristadbygden



Företagsnamn Benämning Postadress Ort Storleksklass Bransch

AKTIEBOLAGET BERJO MATERIAL STORA VÄGEN 50 A FRISTAD 1-4 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

AKTIEBOLAGET FEMO-VERKEN BOX 95 FRISTAD 0 anställda Fastighetsverksamhet

AKTIEBOLAGET FRISTADS BILVERKSTAD STORA VÄGEN 24 FRISTAD 1-4 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

AKTIEBOLAGET FRISTADS BLECK & 
PLÅTSLAGERI

TRUMSLAGAR 
BLOMGRENS VÄG 8 FRISTAD 20-49 anställda Byggverksamhet

AKTIEBOLAGET FRISTADS EXPRESSBYRÅ BOX 84 FRISTAD 50-99 anställda Transport och magasinering

AKTIEBOLAGET MYRÅS GARDIN & TEXTIL STORA VÄGEN 31 3TR FRISTAD 5-9 anställda Tillverkning
AKTIEBOLAGET STURES ÅKERI BOX 84 FRISTAD 50-99 anställda Transport och magasinering

ALEXANDERSSON, LARS TÄMTA ÖDEGÄRDET 13 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
AL-GBAN, CHEIMA KEIS BAKER TJÄDERVÄGEN 2 FRUFÄLLAN 0 anställda Fastighetsverksamhet
ALMGREN, ALF KRUSERED GÅRD 1 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
ALMGREN, EVA KRUSERED GÅRD 1 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
ALMSTRÖM, BARBRO MARGARETA NABBEN GÅRD 1 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
ALMSTRÖM, HANS NABBEN GÅRD 1 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
ALSTRÖM, ERIK JOHANNES AVELSTOMTEN 3 BORGSTENA 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
ALSTRÖM, STIG LENNART AVELSTOMTEN 2 BORGSTENA 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

AMBJÖRNSSON, MATTIAS NORRA BERGSVÄGEN 3 FRISTAD 0 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

AMBJÖRNSSON, SOFIA NORRA BERGSVÄGEN 3 FRISTAD 0 anställda
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och 
andra stödtjänster

ANDERS HELAND INVESTMENT & 
KONSULT AB SOLVIKSBACKEN 4 FRUFÄLLAN 1-4 anställda

Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

ANDERSSON ASPLUND, MÄRTA ÅSBOPLAN 11 LGH 1201 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

ANDERSSON OLSSON, MALIN
GRAVRYD 
ÖSTERGÅRDEN 2 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske



Företagsnamn Benämning Postadress Ort Storleksklass Bransch

ANDERSSON, AMANDA ALVÄGEN 1 FRISTAD 0 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

ANDERSSON, ANDERS HJORTSERED LILLA 1 SPARSÖR 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
ANDERSSON, BEBA NÖTEGÄRDE GÅRD 1 BORGSTENA 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

ANDERSSON, BENGT ANDERS TOMAS APLAKULLA 10 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

ANDERSSON, BERNT VALTER
VEMMENHULT 
SKATTEGÅRDEN 1 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

ANDERSSON, BIRGER HJORTSBERG LYCKEBO 1 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

ANDERSSON, CARITA HJORTSBERG LYCKEBO 1 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

ANDERSSON, DAN MUNKÅVÄGEN 2 FRISTAD 0 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

ANDERSSON, ELIS MALRYD GÅRD 1 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

ANDERSSON, GÖRGEN
RÅSTORP STRÖMSFORS 
1 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

ANDERSSON, IMPI KYLLIKKI
VEMMENHULT 
SKATTEGÅRDEN 6 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

ANDERSSON, INGA-LILL SJÄLVVIK EKEBERG 1 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

ANDERSSON, JAN CHRISTER TORBJÖRN LÅNGARED 3 BORGSTENA 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

ANDERSSON, JEANETTE ÄRTINGEVÄGEN 19 FRISTAD 0 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

ANDERSSON, KENNET NÖTEGÄRDE GÅRD 1 BORGSTENA 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
ANDERSSON, KENT GÖRAN HARRY MYREKULLA GÅRD 8 BREDARED 0 anställda Utbildning

ANDERSSON, KRISTINA MARIE IRENE
VEMMENHULT 
SKATTEGÅRDEN 1 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

ANDERSSON, LARS BJÖRKÄNGSVÄGEN 4 BORGSTENA 0 anställda Tillverkning
ANDERSSON, LENA GINGRI ÅSEN 1 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
ANDERSSON, MARGARETA ISABELL BRANTVÄGEN 10 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske



Företagsnamn Benämning Postadress Ort Storleksklass Bransch
ANDERSSON, MARIANNE KOMLÖSA DALEN 1 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

ANDERSSON, MIA STENSBO 151
HÄLLEVIKSSTR
AND 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

ANDERSSON, MIKAEL HOVALIDSVÄGEN 10 SPARSÖR 0 anställda Kultur, nöje och fritid
ANDERSSON, PATRIK HJORTSERED LILLA 3 SPARSÖR 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
ANDERSSON, PEDER KÄLLÅSVÄGEN 4 FRISTAD 0 anställda Byggverksamhet
ANDERSSON, PER ANDERS GINGRI STOMMEN 20 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
ANDERSSON, PETER ABBERÅS GÅRD 1 SPARSÖR 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
ANDERSSON, ROBERT CONNY LÖVÅS 5 BREDARED 0 anställda Byggverksamhet
ANDERSSON, ROBERT MAGNUS LÄRKSTIGEN 2 BREDARED 0 anställda Byggverksamhet

ANDERSSON, STIG ANDERS GERHARD ARTA OLOFSGÅRDEN 9 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
ANDERSSON, SVANTE HJORTSBERG 15 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

ANDERSSON, TOMAS PER-JOHAN
ÖRLANDA 
FRÄLSEGÅRDEN 1 BORGSTENA 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

ANDREASSON, ANN-CHRISTIN FAGERÅS 6 BORGSTENA 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
ANDREASSON, INGVAR SJÄLVVIK LILLA 1 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
ANDREASSON, KARL-GUSTAF FAGERÅS 6 BORGSTENA 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
ANDREASSON, LINDA KAPELLVÄGEN 7 FRUFÄLLAN 0 anställda Annan serviceverksamhet
ANDREASSON, MARTIN BUXBOMSSTIGEN 4 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

ANDREASSON, RONNY FAGERÅS INGESTORP 12 BORGSTENA 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

ANDREASSON, RONNY
TÄMTA KIL 
SKATTEGÅRDEN 2 FRISTAD 0 anställda

Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

ANDRÉN, DANIEL LIEVÄGEN 16 SPARSÖR 0 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

ANDREOPOULOS, EVAGELOS INGELSTORPSVÄGEN 6 BREDARED 0 anställda Utbildning
ANELJUNG, BÖRJE CARL-GÖRAN KRÖKLINGSVÄGEN 21 SPARSÖR 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
ANELJUNG, KARIN ELISABET KRÖKLINGSVÄGEN 21 SPARSÖR 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

ANKI BENGTSSON AB KLINTVÄGEN 2 FRUFÄLLAN 0 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik



Företagsnamn Benämning Postadress Ort Storleksklass Bransch

ANOTHER STUDIO SWEDEN AB ÖRELIDEN 4 SPARSÖR 0 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

APOTEKSGRUPPEN DETALJIST AB
APOTEKSGRUPPEN 
FRISTAD TÄRNAVÄGEN 6 FRISTAD 5-9 anställda

Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

APPELQVIST, FREDRIK ANNEROVÄGEN 11 SPARSÖR 0 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

AQVILIN TEKNIK AB KÄLLÄNGSVÄGEN 1 BORÅS 0 anställda Byggverksamhet

AQVILIN, HANNA
ÖSTRA KÄLLÄNGSVÄGEN 
6 BORÅS 0 anställda Informations- och kommunikationsverksamhet

AQVILIN, KLAS ANDERS
ÖSTRA KÄLLÄNGSVÄGEN 
6 BORÅS 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

ARKABE KONSULT AB SPARSÖRSVÄGEN 16 SPARSÖR 0 anställda Byggverksamhet

ARKHEDEN, EVA-LOTTA GNEJSVÄGEN 8 FRUFÄLLAN 0 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

ARVIDSGÅRDENS FRITIDS- 
ANDELSFÖRENING BACKVÄGEN 40 FRISTAD 0 anställda Annan serviceverksamhet
ASKLANDA VÄSTERG BEVATTNINGSANL 
FÖREN PORSVÄGEN 6 FRISTAD 0 anställda Avdelning saknas
ASSMUNDARED-TORMUNDSÅS 
VÄGSAMFÄLLIGHET

ASSMUNDARED 16 
VÄNGA FRISTAD 0 anställda Fastighetsverksamhet

AUGUSTSSON, ANNE-MARIE
VEMMENHULT 
NILSAGÅRDEN 1 BREDARED 0 anställda Vård och omsorg; sociala tjänster

AUGUSTSSON, BJÖRN ANNESTORP GÅRD 1 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
AUGUSTSSON, EIJA ANNESTORP GÅRD 1 FRISTAD 0 anställda Vård och omsorg; sociala tjänster
AUGUSTSSON, KENTH BERTIL TÄMTA EKÄNG 1 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

AUGUSTSSON, MAGNUS
VEMMENHULT 
NILSAGÅRDEN 1 1/2TR BREDARED 0 anställda Tillverkning

AUGUSTSSONS DÖDSBO, HÅKAN ANNESTORP GÅRD 1 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

AW 13 SEARCH AB BÄRINGSVÄGEN 3 FRUFÄLLAN 0 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

AXELL, KENT TÄMTA LADÅS 10 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske



Företagsnamn Benämning Postadress Ort Storleksklass Bransch

AXELSSON PNIACZEK, LENA MÖTESBRON 16 BREDARED 0 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

AXELSSON, ANTONY MÖTESBRON 16 BREDARED 0 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

AXELSSON, BENGT LENNART NANOGATAN 33 BORÅS 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

AXELSSON, EVA CHRISTINA
VEMMENHULT 
BJÖRKHEM 1 BREDARED 0 anställda Annan serviceverksamhet

AXELSSON, LEIF
SKÅPESLÄTT 
FURUKULLEN 1 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

AXELSSON, MARIA GINGRI HAGASLÄTT 1 FRISTAD 0 anställda Tillverkning
B Å PERSSON AKTIEBOLAG ÅLIDSVÄGEN 4 FRISTAD 0 anställda Tillverkning
BARRSTRAND, EMMA VALLAVÄGEN 1 SPARSÖR 0 anställda Kultur, nöje och fritid
BAUHN, PER EVALD RONNY INÄGOVÄGEN 16 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

BELFRAGE, CECILIA MARIA INÄGOVÄGEN 13 D BREDARED 0 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

BELFRAGE, DANIEL KENNETH
VEMMENHULT 
SKATTEGÅRDEN 8 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

BENGTSSON, ANITA MARIANNE 
VIKTORIA HINDARED TÄMTA 24 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
BENGTSSON, ANN-CHRISTINE KLINTVÄGEN 2 FRUFÄLLAN 0 anställda Kultur, nöje och fritid
BENGTSSON, CARL LAKHALLSVÄGEN 102 BORÅS 0 anställda Fastighetsverksamhet

BENGTSSON, CLAES GÖRAN HJORTSBERG RYALIDEN 1 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
BENGTSSON, PETER VRALEN SKÖNADAL 1 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
BENI FRISTAD AB KLINTVÄGEN 6 FRUFÄLLAN 0 anställda Fastighetsverksamhet
BENI GROUP AB KLINTVÄGEN 6 FRUFÄLLAN 0 anställda Avdelning saknas
BENJAMINSSON LARSSON, REBECKA ÖRLANDA KULLEN 1 BORGSTENA 0 anställda Fastighetsverksamhet

BENJAMINSSON, ANDERS
TÄMTA ÖDEGÄRDETS 
GÅRD 1 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

BENJAMINSSON, BERTIL ÖRLANDA BOSGÅRDEN 1 BORGSTENA 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske



Företagsnamn Benämning Postadress Ort Storleksklass Bransch

BENJAMINSSON, DAGMAR ÖRLANDA BOSGÅRDEN 1 BORGSTENA 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
BENJAMINSSON, ROLF CHRISTER MALRYD TÄMTA 33 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

BENJAMINSSON, STURE REINHOLD TÄMTA GRANÄNGEN 1 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

BERENDSEN TEXTIL SERVICE AB BERENDSEN FRISTAD EXPRESSVÄGEN 8 FRISTAD 20-49 anställda Annan serviceverksamhet
BERG, ANN-SOFIE ÅSBOPLAN 7 LGH 1205 FRISTAD 0 anställda Annan serviceverksamhet

BERGLUND HOLDING AB KLINTVÄGEN 6 FRUFÄLLAN 0 anställda
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och 
andra stödtjänster

BERGLUND, LISA HOVALIDSVÄGEN 10 SPARSÖR 0 anställda Utbildning

BERGQVIST, BO MELLOMTORP SKOGEN 2 FRISTAD 0 anställda Informations- och kommunikationsverksamhet

BERGQVIST, NIPHA VÄNGAVÄGEN 3 FRISTAD 0 anställda
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och 
andra stödtjänster

BERGSTRAND GUSTAFSSON, CARINA HAGENVÄGEN 6 SPARSÖR 0 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

BERGSTRAND, GÖRAN HULT 15 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

BERGSTRÖM, TEDDY
HJÄLMRYD 
VÄSTERGÅRDEN 1 BREDARED 0 anställda

Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och 
andra stödtjänster

BERGVALL, BERNT KRÅKARP BENGTSRO 1 BORGSTENA 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
BERGVALL, DANIEL KRÅKARP 11 BORGSTENA 1-4 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

BERGVALL, MAGNUS
GÄRSTORP 
VÄSTERGÅRDEN 1 BORGSTENA 0 anställda Annan serviceverksamhet

BERTILSSON, BIRGITTA
VÄNGA STOMMEN 
NORRA 1 FRISTAD 0 anställda

Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

BERTILSSON, SVEN
HJÄLMRYD 
VÄSTERGÅRDEN 2 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

BIOFUEL IMPEX SWEDEN AB
ÖSTRA KÄLLÄNGSVÄGEN 
8 BORÅS 1-4 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske



Företagsnamn Benämning Postadress Ort Storleksklass Bransch

BIOMETRIA EKONOMISK FÖRENING

MÄTSTATIONEN 
ANDERSSONS 
SÅGVERK SLOTTSGATAN 14 JÖNKÖPING 1-4 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

BIRGER NIELSEN AKTIEBOLAG SJÖSTRANDEN 19 SPARSÖR 0 anställda Tillverkning

BJURSTEN, ULF GÖRAN ÄSPENÄS STRAND 10 FRISTAD 0 anställda Informations- och kommunikationsverksamhet

BJÖRK, ÅKE HERBERT SILLEBERG 3 BREDARED 0 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

BJÖRKMAN, KURT LENNART BJÖRNÅSEN 1 LJUNG 0 anställda Byggverksamhet
BJÖRKMAN, STEN KOMLÖSA BACKA 1 FRISTAD 0 anställda Transport och magasinering
BJÖRKQUIST, INGA-LILL DÖVEDAL 16 BORGSTENA 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
BJÖRKQVIST, ANDERS ROLAND TÄMTA FARSTORP 11 FRISTAD 0 anställda Byggverksamhet

BJÖRKQVIST, HELGE ADOLF LENNART TÄMTA FARSTORP 13 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
BJÖRKQVIST, LARS DÖVEDAL 12 BORGSTENA 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
BJÖRKQVIST, STEFAN HELGE TÄMTA HESTRA 15 FRISTAD 0 anställda Byggverksamhet

BJÖRKQVIST, SVANTE DÖVEDAL 20 BORGSTENA 0 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

BLICKER, YVONNE SANDVIK 21 FRISTAD 0 anställda Annan serviceverksamhet

BLIXT, MARIA
GRAVRYD 
ÖSTERGÅRDEN 7 BREDARED 0 anställda Kultur, nöje och fritid

BLOM, SUSANN LÄNGJUM LYCKORNA 1 FRISTAD 0 anställda Annan serviceverksamhet

BLOMQVIST, MIC VINKELVÄGEN 1 SPARSÖR 0 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

BO ROSENDAHL & CO AKTIEBOLAG ÅSVÄGEN 8 B SPARSÖR 0 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

BOBERG, GUN MONICA MALRYD SÖDRA 15 FRISTAD 0 anställda Tillverkning

BODIN, ARVID VRALEN SKOGSHAGEN 1 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
BODYSET FYSIOTERAPI AB TÄMTA BERGET 12 FRISTAD 1-4 anställda Vård och omsorg; sociala tjänster



Företagsnamn Benämning Postadress Ort Storleksklass Bransch

BONDARNA AB VASSTIGEN 9 SPARSÖR 0 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

BORGENTUN, PER RUNE LENNART TUVARP NORRA 1 BORGSTENA 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
BORGSTENA BIL & MASKINVERKSTAD 
AKTIEBOLAG LÄNSVÄGEN 6 BORGSTENA 1-4 anställda

Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

BORGSTENA DUMPERTRANSPORT 
AKTIEBOLAG GÄRSTORP 10 BORGSTENA 10-19 anställda Byggverksamhet
BORGSTENA FIBER EKONOMISK 
FÖRENING KÄLLÅSVÄGEN 9 BORGSTENA 0 anställda Informations- och kommunikationsverksamhet
BORGSTENA SKOGSTJÄNST AB HARALDSVÄGEN 5 BORGSTENA 1-4 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
BORGSTENA VÄGFÖRENING ÄNGSVÄGEN 4 BORGSTENA 0 anställda Fastighetsverksamhet
BORNEFALK, MONIKA KILSVÄGEN 4 SPARSÖR 0 anställda Annan serviceverksamhet
BORÅS AUTOMATIONS TEKNIK 
AKTIEBOLAG KVARTSVÄGEN 25 FRUFÄLLAN 0 anställda

Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

BORÅS AUTOMATSVARVNING 
AKTIEBOLAG HULT 30 BREDARED 1-4 anställda Tillverkning
BORÅS BLÅSARSYMFONIKER VALSJÖRYD 4 BREDARED 0 anställda Kultur, nöje och fritid

BORÅS DESIGNSERVICE AKTIEBOLAG GRANITVÄGEN 3 FRUFÄLLAN 1-4 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

BORÅS FYSIOTERAPI AB GRIMMERED TRANEBO 7 BREDARED 1-4 anställda Vård och omsorg; sociala tjänster
BORÅS HOVSLAGERI & ENTREPRENAD 
AB BJÖRKSTIGEN 7 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

BORÅS KOMMUN
TALLBACKENS 
FÖRSKOLA SPORTVÄGEN 6 FRISTAD 10-19 anställda Utbildning

BORÅS KOMMUN

SPECIALSKOLA 
KLOCKAREBOLET, 
GULA SKOLAN STORA VÄGEN 4-6 FRISTAD 20-49 anställda Vård och omsorg; sociala tjänster

BORÅS KOMMUN

NYLYCKAN OCH 
ÄNGAMARK SÄRSKILT 
BOENDE NYA KYRKVÄGEN 7 FRISTAD 20-49 anställda Vård och omsorg; sociala tjänster
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BORÅS KOMMUN
FÖRSKOLA 
SKOGSSTJÄRNAN GAMLA KYRKVÄGEN 20 FRISTAD 10-19 anställda Utbildning

BORÅS KOMMUN
FÖRSKOLA 
BLÅKLINTEN KRÖGAREVÄGEN 4 BORGSTENA 10-19 anställda Utbildning

BORÅS KOMMUN

SERVICEHUS 
SKOGSLID OCH 
BIBLIOTEK GAMLA KYRKVÄGEN 6 FRISTAD 50-99 anställda Vård och omsorg; sociala tjänster

BORÅS KOMMUN FRISTADSKOLAN SKOLVÄGEN 6 FRISTAD 50-99 anställda Utbildning

BORÅS KOMMUN ASKLANDA SKOLAN ASKVÄGEN 14 FRISTAD 20-49 anställda Utbildning
BORÅS KOMMUN BREDAREDSKOLAN RÅRYD 1 BREDARED 20-49 anställda Utbildning

BORÅS KOMMUN
FÖRSKOLA 
LJUNGAGÅRDEN GULLBUSKEVÄGEN 2 FRISTAD 20-49 anställda Utbildning

BORÅS KOMMUN

MUNKÅGÅRDENS 
FRITIDSGÅRD OCH 
ÖPPEN FÖRSKOLA ASKLANDAVÄGEN 3 FRISTAD 5-9 anställda Kultur, nöje och fritid

BORÅS KOMMUN
GRUPPBOENDE 
GAMLA KYRKVÄGEN GAMLA KYRKVÄGEN 22 FRISTAD 5-9 anställda Vård och omsorg; sociala tjänster

BORÅS KOMMUN
GRUPPBOSTAD 
BACKVÄGEN 7 LSS BACKVÄGEN 7 FRISTAD 20-49 anställda Vård och omsorg; sociala tjänster

BORÅS KOMMUN
FÖRSKOLA 
ASKLANDAGÅRDEN BACKVÄGEN 5 FRISTAD 5-9 anställda Utbildning

BORÅS KOMMUN TROLLEVI FÖRSKOLA HOVALIDSVÄGEN 5 SPARSÖR 10-19 anställda Utbildning

BORÅS KOMMUN SLÄTTÄNGSSKOLAN ROSENVÄGEN 6 SPARSÖR 20-49 anställda Utbildning

BORÅS KOMMUN
HEMTJÄNSTEN 
FRISTAD BORÅS 1-4 anställda

Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk 
socialförsäkring



Företagsnamn Benämning Postadress Ort Storleksklass Bransch

BORÅS KOMMUN
FÖRSKOLA 
FRUFÄLLEGÅRDEN SKOGSRYDSVÄGEN 112 FRUFÄLLAN 10-19 anställda Utbildning

BORÅS KOMMUN
GRUPPBOSTAD 
SLÄTTVÄGEN 1 SLÄTTVÄGEN 1 BORGSTENA 10-19 anställda Vård och omsorg; sociala tjänster

BORÅS KOMMUN
GRUPPBOSTAD 
SLÄTTVÄGEN 7 SLÄTTVÄGEN 7 BORGSTENA 1-4 anställda Vård och omsorg; sociala tjänster

BORÅS KOMMUN
DAGLIG 
VERKSAMHET HAGVÄGEN 13 FRISTAD 1-4 anställda Vård och omsorg; sociala tjänster

BORÅS KOMMUN

GRUPPBOSTAD 
KULLAGÅRDEN OCH 
BACKGÅRDEN BACKVÄGEN 3 FRISTAD 20-49 anställda Vård och omsorg; sociala tjänster

BORÅS NYA ELSERVICE AB GRIMMERED TRANEBO 1 BREDARED 1-4 anställda Byggverksamhet
BORÅS TEKNIKTJÄNST AKTIEBOLAG SIK LILLA 3 FRISTAD 0 anställda Byggverksamhet

BORÅSNET EKONOMISKA FÖRENING SKOGSRYDSVÄGEN 122 FRUFÄLLAN 0 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SKOGHEM PARKVÄGEN 21 FRISTAD 0 anställda Fastighetsverksamhet
BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOTEN 
FISKARBY NR 2 HEDAGÄRDSVÄGEN 20 FRISTAD 0 anställda Fastighetsverksamhet

BRANDT, KLAS
GINGRI VÄSTRA 
BREDGÅRDEN 1 FRISTAD 0 anställda

Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

BREDAREDS FIBER EKONOMISK 
FÖRENING VALSJÖRYD 2 BREDARED 0 anställda Informations- och kommunikationsverksamhet
BREGMO, MARTIN SKIFFERVÄGEN 3 FRUFÄLLAN 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

BREGMOS KONFEKTYR AB BOX 75 FRISTAD 1-4 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

BREGMO'S REKLAMGODIS AB BOX 75 FRISTAD 20-49 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

BRISSMAN SPILG, INGEGERD OXHAGSVÄGEN 8 BREDARED 0 anställda Utbildning
BRUNDIN, FELICIA TOSSERYDSVÄGEN 10 BORÅS 0 anställda Kultur, nöje och fritid



Företagsnamn Benämning Postadress Ort Storleksklass Bransch
BRUNDIN, SOILE TOSSERYDSVÄGEN 10 BORÅS 0 anställda Kultur, nöje och fritid

BRUNNEGÅRD, STEN ÅKE SÖREN FURUVÄGEN 10 FRISTAD 0 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

BRÄMHULTS PLASTTEKNIK AB SÅGAREGATAN 18 DALSJÖFORS 1-4 anställda Tillverkning

BUXBOMENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING BUXBOMSVÄGEN 8 FRISTAD 0 anställda Fastighetsverksamhet
BYGGARE NYBERG AB SÖDRA PARKVÄGEN 2 FRISTAD 1-4 anställda Byggverksamhet
BYGGCENTRALEN FRISTAD AB ASSMUNDARED 9 FRISTAD 0 anställda Byggverksamhet

BYSTRÖM PROJEKTLEDNING AB MOLDEGATAN 1C BORÅS 1-4 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

BYSTRÖM, KATRIINA INÄGOVÄGEN 9 C BREDARED 0 anställda Kultur, nöje och fritid
BÖRDIN, BJÖRN PETER HAGENVÄGEN 10 SPARSÖR 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
BÖRJES BAGERI & KONFEKTYR LIMITED 
UK FILIAL ABBORRSTIGEN 2 FRISTAD 1-4 anställda

Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

C DÉ REDOVISNING AKTIEBOLAG BOX 37 FRISTAD 5-9 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

C.GREEN IT-CONSULTING AB LIEVÄGEN 2 SPARSÖR 0 anställda Informations- och kommunikationsverksamhet
CAGURO AB BOX 57 FRISTAD 0 anställda Finans- och försäkringsverksamhet
CALDAS ZEBALLOS, SEBASTIAN PARADISVÄGEN 3 SPARSÖR 0 anställda Kultur, nöje och fritid
CALLIORAS, SPIROS RÄNNEVÄGEN 5 BORÅS 0 anställda Byggverksamhet

CAMARA, LISA
BÄCKALIDEN 
BJÖRKHAGEN 1 FRISTAD 0 anställda Annan serviceverksamhet

CARLANDER, JOHANNA STICKVÄGEN 10 SPARSÖR 0 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

CARLÉN, GUN EVA-LOTT LÄNGJUM BJÖRMAD 1 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
CARLÉN, PER LENNART LÄNGJUM BJÖRMAD 1 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

CARLSON, EVA VÄNGA VILLISGÅRDEN 1 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

CARLSON, MAUD VIOLA HOLMÅSA LIDABACKEN 1 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske



Företagsnamn Benämning Postadress Ort Storleksklass Bransch

CARLSSON, BJÖRN
BORGSTENA PRÄSTGÅRD 
2 BORGSTENA 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

CARLSSON, CHRISTER KILSVÄGEN 8 SPARSÖR 0 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

CARLSSON, ESTER RENEE RISABO 4 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

CARLSSON, LENNART
HJORTSERED 
FRUGÅRDEN 1 SPARSÖR 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

CARLSSON, LOUISE KRÖGAREVÄGEN 5 D BORGSTENA 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
CARLSSONS KASSETTRANSPORTER I 
FRISTAD AB HEDAGÄRDSVÄGEN 2 FRISTAD 0 anställda Transport och magasinering

CARLUX HANDELSBOLAG LIGUSTERVÄGEN 2 FRISTAD 0 anställda Informations- och kommunikationsverksamhet
CAVALLIN, CLEMENS SOLÄNGSVÄGEN 12 BORGSTENA 0 anställda Utbildning
CAVERION SVERIGE AB BOX 7 FRISTAD 10-19 anställda Byggverksamhet
CELEBER BYGG AKTIEBOLAG SPIREAVÄGEN 3 FRISTAD 0 anställda Byggverksamhet

C-G MAGNUSSON IT-KONSULT AB
VEMMENHULT 
FRUGÅRDEN 1 BREDARED 0 anställda Informations- och kommunikationsverksamhet

CHRISTIANSEN, ROSALIE ÖREBRO VILLA ÅHUS 1 SPARSÖR 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

CJS CONSULTING AB KÖRSBÄRSVÄGEN 24 SPARSÖR 0 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

CL SOLUTIONS AB KRÖKLINGSVÄGEN 51 SPARSÖR 1-4 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

CLAESSON, KARL-ERIK LÄNGJUM FRUGÅRDEN 1 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

CLAESSON, KJELL YNGVE KARL
NÖTEGÄRDE EKEBACKEN 
1 BORGSTENA 0 anställda Tillverkning

CLAESSON, MARIE
MYREKULLA 
TALLBACKEN 1 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

CLAESSON, SVEN-TORE VRALEN KLINTEN 2 BREDARED 0 anställda Transport och magasinering

CLEAN FLUID FILTERTEKNIK AB HAGENVÄGEN 2 SPARSÖR 1-4 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar



Företagsnamn Benämning Postadress Ort Storleksklass Bransch
CLEAN FLUID FILTERTEKNIK 
KOMMANDITBOLAG HAGENVÄGEN 2 SPARSÖR 0 anställda

Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

CNB RESTAURANG AB STORA VÄGEN 30 FRISTAD 1-4 anställda Hotell- och restaurangverksamhet

COPYTECH I SPARSÖR AKTIEBOLAG KÖRSBÄRSVÄGEN 15 SPARSÖR 1-4 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

DADFAR, SHADI KISELVÄGEN 10 FRUFÄLLAN 0 anställda Annan serviceverksamhet

DAHLBERG, CAMILLA
HAMMARBYVÄGEN 10 B 
1TR FRISTAD 0 anställda Utbildning

DAHLBERG, KATARINA SPARSÖRSVÄGEN 18 B SPARSÖR 0 anställda Utbildning
DAHLEMAN, BO EVERT KRISTER TRANEBO 6 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
DAHLIN ROS, INGER MARIANNE TOSSERYDSVÄGEN 19 BORÅS 0 anställda Kultur, nöje och fritid

DAHLQVIST, KENT LINDSÅS 28 BORGSTENA 0 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

DALGREN, BERTH TAGE GÖRAN SLÅNVÄGEN 9 FRISTAD 0 anställda Informations- och kommunikationsverksamhet

DALQVIST, EMIL RAVINVÄGEN 13 FRISTAD 0 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

DANEHAMMAR CONSULTING AB GRANITVÄGEN 9 FRUFÄLLAN 0 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

DANNEBRO, KERSTIN INGER CAROLA GINSTVÄGEN 4 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

DAPERO AB TOSSERYDSVÄGEN 23 BORÅS 1-4 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

DAVIDSSON, CHRISTOFFER
TÄRBY SÖDRA ESSTORP 
14 FRISTAD 1-4 anställda Byggverksamhet

DAVIDSSON, STEN GUNNAR MÅRTEN BODA 12 BREDARED 0 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

DEMKER, MAJ-BRITT LÄNGJUM HÅSTORP 5 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
DIGITAL MULTIMEDIA & DESIGN 
CONSULTING SWEDEN AB BJÖRNBÄRSVÄGEN 29 SPARSÖR 1-4 anställda

Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar



Företagsnamn Benämning Postadress Ort Storleksklass Bransch

DIPLOM IS BORÅS AB EXPRESSVÄGEN 11 FRISTAD 0 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

DJERV, STEFAN PEJLINGSVÄGEN 4 FRUFÄLLAN 0 anställda Tillverkning

DON MARC SWEDEN AB STORA VÄGEN 31 1TR FRISTAD 0 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

DOUBLEBIRD AB KLINTVÄGEN 2 FRUFÄLLAN 0 anställda Utbildning
DRAMAFABRIKEN TALLSTIGEN 2 SPARSÖR 0 anställda Kultur, nöje och fritid

DREAMING ROOM ENTERPRISES AB LOTTELIAS VÄG 20 SPARSÖR 0 anställda Informations- och kommunikationsverksamhet
DUONG BEAUTY AB STORAVÄGEN 25 FRISTAD 1-4 anställda Annan serviceverksamhet

DÄVESKOG, NICLAS VIGGVÄGEN 8 FRUFÄLLAN 0 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

EBERDAL, HENRIK
ANNESTORP BJÖRKHULT 
1 FRISTAD 0 anställda

Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

ECKERSTRÖM, LEIF VÄNGA TÅLYCKAN 1 FRISTAD 0 anställda
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och 
andra stödtjänster

EDALLU AB KILSVÄGEN 27 SPARSÖR 1-4 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

EDBERG, JOHN
MYREKULLA HULU 
KVARN 2 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

EFRAIMSSON, ANNA ASSMUNDARED 11 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
EFRAIMSSON, ARNE LENNART BRÄNNEBO 11 BORGSTENA 0 anställda Byggverksamhet

EFRAIMSSON, URBAN GUNNAR ESKIL
TÄMTA ÖSTRA 
SKATTEGÅRDEN 12 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

EFRAIMSSONS GRÄV & SCHAKT AB BRÄNNEBO 11 BORGSTENA 1-4 anställda Byggverksamhet
EK, MALIN ARMATURVÄGEN 19 B LJUNG 0 anställda Annan serviceverksamhet

EKBERG, LENA
TÄRBY NORRA ESSTORP 
3 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

EKBERG, TORD
TÄRBY NORRA ESSTORP 
3 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

EKELUND, YLVA TÄMTA HESTRA 27 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske



Företagsnamn Benämning Postadress Ort Storleksklass Bransch

EKHOLM, JONAS
TÄMTA KIL 
SKATTEGÅRDEN 1 FRISTAD 0 anställda Kultur, nöje och fritid

EKMAN, MALIN GINGRI 1 FRISTAD 0 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

EKSTRÖM, ANDERS
KOMLÖSA 
SKRIVAREGÅRDEN 2 FRISTAD 0 anställda Byggverksamhet

EKSTRÖM, KARIN KVARTSVÄGEN 9 FRUFÄLLAN 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

ELIASSON, PATRIK KULLASANDSVÄGEN 22 FRISTAD 0 anställda Fastighetsverksamhet

ELIASSON, PIERRE
ÖVRE 
KULLASANDSVÄGEN 10 FRISTAD 0 anställda Fastighetsverksamhet

EMANUELSSON, GUN
TÄMTA STOMMENS 
GÅRD 1 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

EMORE CONSULTING AB ANNEROVÄGEN 23 SPARSÖR 1-4 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

ENANDER, JAN KJELL-OVE TÄMTA HAVRÄNG 23 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
ENANDER, SUSANNE TÄMTA HAVRÄNG 23 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

ENENGE, PER ANDERS
VEMMENHULT 
SÄLSJÖHULT 1 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

ENGLUND, BARBRO SKYTTEVÄGEN 9 FRISTAD 0 anställda Försörjning av el, gas, värme och kyla
ENGSTRÖM, HENRIK TÄMTA KARTRYD 1 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
ENGSTRÖM, MARIE TÄMTA KARTRYD 1 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

ENOCHSSON, RUBEN
VÄNGA VÄSTERGÅRDEN 
1 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

ENQVIST LINDGREN, ANNELI KÄLLÅSVÄGEN 2 FRISTAD 0 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

ENQVIST, ELISABETH
BORHULT LILLEGÅRDEN 
3 SPARSÖR 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

ENQVIST, ULF
BORHULT LILLEGÅRDEN 
3 SPARSÖR 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske



Företagsnamn Benämning Postadress Ort Storleksklass Bransch
EQUMENIAKYRKAN BORGSTENA SKOLAN 4 BORGSTENA 0 anställda Annan serviceverksamhet
EQUMENIAKYRKAN FRISTAD STORA VÄGEN 44 FRISTAD 1-4 anställda Annan serviceverksamhet
EQUMENIAKYRKAN TÄMTA MALRYD TÄMTA 31 FRISTAD 0 anställda Annan serviceverksamhet

ERIKSSON, ANNA MARIA
VEMMENHULT 
LÅNGEBROSLÄTT 1 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

ERIKSSON, CAMILLA
VEMMENHULT EKAREBO 
1 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

ERIKSSON, CHRISTER SEGERSTORP VALLA 1 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

ERIKSSON, DANIEL
ALSTRÖMERGATAN 16 
LGH 1001 BORÅS 0 anställda

Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

ERIKSSON, DANIEL HARRY TOBIAS
TÄMTA NÄS 
ÖSTERGÅRDEN 19 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

ERIKSSON, DAVID INGESHULT 13 BORGSTENA 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

ERIKSSON, HANS
SKÅPESLÄTT BÄCKALUND 
1 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

ERIKSSON, HANS VÄSTERGÅRDEN 7 SPARSÖR 0 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

ERIKSSON, HELÉN MARGARETA ASSMUNDARED 16 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
ERIKSSON, JAN HENRIK ASSMUNDARED 16 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
ERIKSSON, LENNART JAN-ERIK HJORTSBERG 10 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
ERIKSSON, NICKLAS HJORTSBERG 13 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
ERIKSSON, OLA HOLMA SÖDRA 6 FRISTAD 0 anställda Tillverkning
ERIKSSON, PER HJORTSBERG 12 BREDARED 0 anställda Tillverkning

ERIKSSON, ROGER
VÄNGA BERGSGÅRDEN 
12 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

ERIKSSON, SANDRA
TÄRBY SÖDRA ESSTORP 
14 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

ERIKSSON, STEN ASTOR TÄRBY FURULID 1 FRISTAD 0 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

ERIKSSON, SVEN-OLOF ÄLGARÅS LINDÄNG 1 BORGSTENA 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske



Företagsnamn Benämning Postadress Ort Storleksklass Bransch

ERIKSSON, VIVEKA VÄNGA BERGSGÅRDEN 5 FRISTAD 0 anställda Tillverkning

ERLANDSSON, TAGE INGEMAR
SKÖTTNING 
KÄLLEBACKEN 4 FRISTAD 0 anställda Byggverksamhet

ERLING THORSTENSSON 
FÖRSÄLJNINGSAKTIEBOLAG MUNKÅVÄGEN 13 FRISTAD 1-4 anställda

Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

ES-AUTOMATEX SOLUTIONS AB HAGENVÄGEN 3 SPARSÖR 5-9 anställda Tillverkning

ESPENBERG, INGER LILLY-ANN
ÄSPENÄS ESPENÄS GÅRD 
1 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

EW DEEP WATER CENTER 
HANDELSBOLAG HÖJDVÄGEN 2 FRUFÄLLAN 0 anställda Annan serviceverksamhet
EWA DOLCK AB LÄNGJUM HÅSTORP 3 FRISTAD 0 anställda Utbildning
EVA HILD ART AB ANNEROVÄGEN 4 SPARSÖR 0 anställda Kultur, nöje och fritid

EVENT OCH MARKNAD I BORÅS AB ANNEROVÄGEN 27 B SPARSÖR 0 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

EVERTSSON, ANDERS VRALEN 12 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
F O S ROMA AB STORA VÄGEN 48 FRISTAD 5-9 anställda Hotell- och restaurangverksamhet

FABRILIA HB VÄSTERGÅRDSVÄGEN 8 FRISTAD 0 anställda Tillverkning

FAGERBERG, GUNILLA LOTTELIAS VÄG 20 SPARSÖR 0 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

FAGERLUND, ULRICA VRALEN EKHAGA 4 BREDARED 0 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

FAGERÅS SCHAKT O JAKT AB FAGERÅS 4 BORGSTENA 1-4 anställda Byggverksamhet
FAKHRI, HEBA BÄVERVÄGEN 14 SPARSÖR 0 anställda Kultur, nöje och fritid

FALK, GUNILLA GRIMMERED TRANEBO 2 BREDARED 0 anställda Annan serviceverksamhet

FALK, JASMINE
GRETLANDA GATEKULLA 
1 RÅNGEDALA 0 anställda Kultur, nöje och fritid

FALKENSTRÖMS GRÄV & BYGGTJÄNST 
AB MYREKULLAVÄGEN 20 BREDARED 0 anställda Byggverksamhet



Företagsnamn Benämning Postadress Ort Storleksklass Bransch
FASTIGHETS AB KYLLARED 1:204 VALLAVÄGEN 12 SPARSÖR 0 anställda Fastighetsverksamhet

FERNEBRAND PACKAGING SERVICE AB ÅSBOVÄGEN 3 FRISTAD 5-9 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

FERNEBRAND, KJELL SPARSÖRSVÄGEN 37 SPARSÖR 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

FIDUM AB FORSVÄGEN 3 BORÅS 1-4 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

FJELDSETH, INGEMAR
FRISTADS PRÄSTGÅRD 
FLOTTHAGEN 7 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

FLEXI ICE AKTIEBOLAG SPARSÖRSVÄGEN 1 SPARSÖR 0 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

FLOBERG, PERCY FAGERHULT GRÄSELID 1 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

FORSLUND, SUSANNE
GINGRI ÖSTRA 
BREDGÅRDEN 1 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

FOTOGRAF ULF EKSTRÖM AB SKYTTEVÄGEN 11 A FRISTAD 1-4 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

FOTOISTVAN AB ROSENTRYVÄGEN 4 FRISTAD 1-4 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

FP I FRISTAD AKTIEBOLAG EXPRESSVÄGEN 5 FRISTAD 0 anställda Finans- och försäkringsverksamhet

FP SERVICE I BORÅS AB ÅSBOVÄGEN 3 FRISTAD 0 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

FRAMTID FRISTAD EKONOMISK 
FÖRENING

TRUMSLAGAR 
BLOMGRENS VÄG 8 FRISTAD 0 anställda Annan serviceverksamhet

FRANSSON, ERIK OLOF ÖN TÄRBY KULLEN 1 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
FRANSSON, JAN ÅKE ARTHUR PLATÅVÄGEN 10 BORGSTENA 0 anställda Tillverkning

FREDENHOLM, JONAS SKYTTEVÄGEN 1 FRISTAD 0 anställda Informations- och kommunikationsverksamhet
FREDRIK GULDSTRAND AB BÄVERVÄGEN 2 SPARSÖR 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
FREDRIK SANDBLOM AB TRÄNSVÄGEN 11 SPARSÖR 1-4 anställda Byggverksamhet

FREDRIKSSON STILLING, IRÉN
TÄMTA VÄSTRA 
SKATTEGÅRDEN 23 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske



Företagsnamn Benämning Postadress Ort Storleksklass Bransch
FREEMAN LANGE, ANTHEA SKOGSGRÄND 9 BORÅS 0 anställda Annan serviceverksamhet
FRIBERG, LENA KNEKTÅSVÄGEN 21 BORÅS 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
FRID, ULLA LAKHALLSVÄGEN 148 BORÅS 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
FRIDEN, FRISTADS FOLKHÖGSKOLAS 
SKOLKOOP FÖR EK F FOLKHÖGSKOLEVÄGEN 7 FRISTAD 0 anställda Hotell- och restaurangverksamhet
FRIDÉN, STIG YNGVE SVENSTORP GÅRD 1 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
FRIGYM AB STORA VÄGEN 31 FRISTAD 1-4 anställda Kultur, nöje och fritid
FRILIGHT AKTIEBOLAG BOX 15 FRISTAD 5-9 anställda Tillverkning

FRILIGHT CONSULTING AKTIEBOLAG BOX 15 FRISTAD 0 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

FRINAB FRISTAD INDUSTRI AKTIEBOLAG
TRUMSLAGAR 
BLOMGRENS VÄG 4 FRISTAD 20-49 anställda Tillverkning

FRISTAD DÄCKJOUR HANDELSBOLAG GAMLA VÄNGAVÄGEN 3 FRISTAD 0 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

FRISTAD FASTIGHETSSERVICE AB ALMVÄGEN 2 FRISTAD 0 anställda
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och 
andra stödtjänster

FRISTAD KONSULT AB STORA VÄGEN 31 BV FRISTAD 10-19 anställda Informations- och kommunikationsverksamhet
FRISTAD PLAST AB EXPRESSVÄGEN 5 FRISTAD 20-49 anställda Tillverkning

FRISTAD RENTAL KOMMANDITBOLAG
TRUMSLAGAR 
BLOMGRENS VÄG 5 FRISTAD 0 anställda

Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och 
andra stödtjänster

FRISTAD TAK AB ASKVÄGEN 2 FRISTAD 10-19 anställda Byggverksamhet
FRISTADBOSTÄDER AB BOX 91 FRISTAD 10-19 anställda Fastighetsverksamhet

FRISTADS BENSIN OCH SPELCENTER AB OKQ8 STORA VÄGEN 26 FRISTAD 10-19 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

FRISTADS BILCENTER AB ÅSBOVÄGEN 1 FRISTAD 1-4 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

FRISTADS BLOMSTERAFFÄR AB STORA VÄGEN 28 FRISTAD 5-9 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

FRISTADS DRILLFLICKOR RINGVÄGEN 9 C FRISTAD 0 anställda Kultur, nöje och fritid



Företagsnamn Benämning Postadress Ort Storleksklass Bransch

FRISTADS FÖRSAMLING KYRKANS HUS ADM STORA VÄGEN 2 FRISTAD 10-19 anställda Annan serviceverksamhet

FRISTADS MASKINSCHAKT AKTIEBOLAG GINGRI BRÄCKÅS 22 FRISTAD 1-4 anställda Byggverksamhet
FRISTADS PIZZERIA AB STORA VÄGEN 23 FRISTAD 5-9 anställda Hotell- och restaurangverksamhet
FRISTADS RÖRLÄGGERI AB FURUVÄGEN 13 FRISTAD 1-4 anställda Byggverksamhet
FRISTADS VÄGFÖRENING HEDEVÄGEN 15 FRISTAD 0 anställda Avdelning saknas
FRISTADS VÄRME & SANITET 
AKTIEBOLAG BOX 96 FRISTAD 1-4 anställda Byggverksamhet
FROGSTEDT, MATS TRYVÄGEN 17 FRISTAD 0 anställda Byggverksamhet
FRÄLSNINGSARMÉN FAM HUSET HAGVÄGEN 11 FRISTAD 10-19 anställda Vård och omsorg; sociala tjänster
FRÖHLICH, EDVIN AUGUST HULT KULLEN 1 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
FRÖHLICH, JOACHIM ROLAND HULT KULLEN 1 BREDARED 0 anställda Fastighetsverksamhet

FU JIA AB BERGAKUNGSGATAN 16 BORÅS 5-9 anställda Hotell- och restaurangverksamhet
FYHR, MALIN LÄRKSTIGEN 2 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

GABRIELII ENTREPRENAD AB FAGERHULT 11 BREDARED 1-4 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

GABRIELII, BJÖRN FAGERHULT 11 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
GABRIELII, MAGNUS FAGERHULT 12 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

GABRIELSSON, ANDERS GUNNAR
HÄSTHAGEN LILLA 
STOCKHULT 1 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

GD SKADEKONSULT AB GINSTVÄGEN 4 FRISTAD 0 anställda Finans- och försäkringsverksamhet
GELANDER, FREDRIK GUSTAV GRAVRYD HÄGNEN 1 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
GELANDER, SARA GRAVRYD HÄGNEN 1 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

GEMFORS, ANNIKA STICKVÄGEN 6 SPARSÖR 0 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

GERDIN, MARIA VRALEN 15 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

GERXHALIJA, BERAT ÖN LJUNGLUND 3 FRISTAD 1-4 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

GHAZANFARI, SIAMAK KISELVÄGEN 10 FRUFÄLLAN 0 anställda Vård och omsorg; sociala tjänster



Företagsnamn Benämning Postadress Ort Storleksklass Bransch
GINGRI FIBERFÖRENING EKONOMISK 
FÖRENING GINGRI BRÄCKÅS 21 FRISTAD 0 anställda Informations- och kommunikationsverksamhet

GINGRI MOTOR AB GINGRI 1 FRISTAD 1-4 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

GINTALAITE, LAURA PEDER GYLTAS VÄG 13 FRUFÄLLAN 0 anställda Annan serviceverksamhet

GL IT AB BJÖRKVÄGEN 5 FRISTAD 1-4 anställda Informations- och kommunikationsverksamhet
GLEMFELT, ANDERS TUVARP SÖDRA 1 BORGSTENA 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
GLEMFELT, MARIA TUVARP SÖDRA 1 BORGSTENA 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
GLITTMARK, PER HJORTSBERG 18 BREDARED 0 anställda Fastighetsverksamhet

GLÄDJEKALKYLEN AB UTKIKSVÄGEN 6B FRUFÄLLAN 0 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

GM THAI FRUITS & GREENS 
HANDELSBOLAG FRUFÄLLEBACKEN 12 FRUFÄLLAN 0 anställda

Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

GOLDHAND R & M MARKETING AB BOX 22053 BORÅS 1-4 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

GOLFWAY AB LOTTELIAS VÄG 20 SPARSÖR 0 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

GRANANDER, JARL BÖRJE
GINGRI NEDRE 
BOSGÅRDEN 2 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

GRANANDER, MARIA RUNARP GÅRD 1 FRISTAD 0 anställda Annan serviceverksamhet

GRANLUND, GUNNAR HÅKAN SPARSÖRSVÄGEN 17 SPARSÖR 0 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

GRANQVIST SCHULTZ, YVONNE INÄGOVÄGEN 9 B BREDARED 0 anställda Informations- och kommunikationsverksamhet
GREN, CHRISTER LIEVÄGEN 2 SPARSÖR 0 anställda Kultur, nöje och fritid

GRINDEMARK, AGNETA
HJORTSBERG MELLTORP 
1 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

GRÄVAR'N I BREDARED AKTIEBOLAG BACKAGÄRDE GÅRD 1 FRISTAD 0 anställda
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och 
andra stödtjänster



Företagsnamn Benämning Postadress Ort Storleksklass Bransch

GULDSTRAND, FREDRIK BÄVERVÄGEN 2 SPARSÖR 0 anställda
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och 
andra stödtjänster

GUNNARSSON, ANNIKA BÄCKALIDEN 14 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

GUNNARSSON, BENGT ERIK
LÄNGJUM LEDSGÅRDEN 
1 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

GUNNARSSON, JAN ERIK GUSTAF TÄRBY VÄD 1 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

GUSTAFSON, LARS GÖRAN ÖRLANDA VÄGGÅRDEN 1 BORGSTENA 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
GUSTAFSSON, BIRGIT MARIANNE EKVÄGEN 6 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
GUSTAFSSON, CARL JOHAN FURUVÄGEN 26 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

GUSTAFSSON, KERSTIN GÖRDIS ELISABET SEGERSTORPSVÄGEN 40 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
GUSTAVSSON, ARNE LÄNGJUM HAGEN 1 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
GUSTAVSSON, BENGT KONRAD VÄNGA NYTORP 1 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
GUSTAVSSON, BENNY LÄNGJUM HAGEN 1 FRISTAD 0 anställda Byggverksamhet
GUSTAVSSON, CHARLOTTA SEGERSTORP 5 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
GUSTAVSSON, GÖRAN KNEKTÅSVÄGEN 26 BORÅS 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
GUSTAVSSON, HENRIK FÅGELVÄGEN 6 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
GUSTAVSSON, INGA-BRITT VÄNGA NYTORP 1 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
GUSTAVSSON, SIV LÄNGJUM HAGEN 1 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
GUSTAVSSON, THOMAS SEGERSTORP 1 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
GÖKBLOMSTRET 4 AB LYCKÅSVÄGEN 4 BORGSTENA 0 anställda Byggverksamhet
GÖRAN OCH BENGT LARSSON HOLMRYD 3 BREDARED 5-9 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

HAGELIN CONSULTING AKTIEBOLAG LUSSEVÄGEN 33 SPARSÖR 1-4 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

HAGLUND, BO VRALEN LIDEN 1 BREDARED 0 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

HALLGREN, MATTIAS
VÄNGA 
RÄTTAREGÅRDEN 2 FRISTAD 0 anställda Informations- och kommunikationsverksamhet

HAMMARSTEN, CARINA KVARTSVÄGEN 6 FRUFÄLLAN 0 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar



Företagsnamn Benämning Postadress Ort Storleksklass Bransch
HANDELSBOLAGET BR. LUND 
ENTREPRENAD BJÖRKVÄGEN 5 FRISTAD 0 anställda Byggverksamhet
HANDELSBOLAGET LÄNNA 1:6 BOX 37 FRISTAD 0 anställda Fastighetsverksamhet

HANSSON, DAVID SKOLVÄGEN 7 FRISTAD 0 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

HANSSON, GÖRAN AXEL KRÖGAREVÄGEN 8 BORGSTENA 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

HANSSON, MARCUS LAKHALLSVÄGEN 138 BORÅS 0 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

HARALDSSON, STURE VÄNGA LARSAGÅRDEN 6 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
HARDÅ, NILS OVE ROSENVÄGEN 22 SPARSÖR 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
HARVALA, RAIMO TEGELVÄGEN 3 SPARSÖR 0 anställda Byggverksamhet
HAX TECHNOLOGIES AB BOX 319 BORÅS 5-9 anställda Tillverkning
HB CABEJO SKALLE 1 FRISTAD 0 anställda Tillverkning
HB SEGERGREN'S ALLSERVICE KLOCKAREVÄGEN 7 FRISTAD 0 anställda Tillverkning

HEART RATE TRAVELS AB KULLASANDSVÄGEN 29 FRISTAD 0 anställda
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och 
andra stödtjänster

HEDBERG, PER-BÖRJE ÖRELIDEN 10 SPARSÖR 0 anställda Utbildning
HEDEVING, FILIP LAKHALLSVÄGEN 158 BORÅS 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
HEIMONEN, ANITA LJUNGAVÄGEN 6 FRISTAD 0 anställda Annan serviceverksamhet
HELGESSON, JÖRGEN BERTIL GINGRI NYGÅRDEN 1 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
HELIN, KRISTOFER GAMSEN ÅSEN 1 BREDARED 0 anställda Tillverkning
HELLBERG, ROLF GERHARD MALRYD ÖSTRA 4 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

HELLSTRÖM, ANNIKA
HJÄLMRYD 
VÄSTERGÅRDEN 2 BREDARED 0 anställda

Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

HENNINGSSON ENTREPRENAD AB FAGERHULT 11 BREDARED 0 anställda
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och 
andra stödtjänster

HENNINGSSON, LARS INGVAR GÄRSTORP 10 BORGSTENA 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
HENRIKSSON, ASTRID AMNAHULTSVÄGEN 6 BRÄMHULT 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
HENRIKSSON, INGMAR AMNAHULTSVÄGEN 6 BRÄMHULT 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske



Företagsnamn Benämning Postadress Ort Storleksklass Bransch

HENRIKSSON, JAN BJÖRNBÄRSVÄGEN 11 SPARSÖR 0 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

HENRIKSSON, STURE KÅLLARED ESPEKULLEN 1 BORGSTENA 1-4 anställda Byggverksamhet
HENRIKSSON, TONY ROSENVÄGEN 10 SPARSÖR 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

HERMANSSON, OVE JAN-ÅKE KOMLÖSA ERIKSLUND 1 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
HIGH TECHNOLOGY SOLUTIONS I BORÅS 
AB PRESSARGATAN 11 BRÄMHULT 1-4 anställda Tillverkning
HILD, EVA ANNEROVÄGEN 4 SPARSÖR 0 anställda Kultur, nöje och fritid
HJALMARSSON, DORIS BIRGITTA HABELTORP 1 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
HJALMARSSON, ERIK VÄNGA EKELUND 1 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

HJALMARSSON, GUNHILD MARGARETA VÄNGA NYGÅRDEN 3 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
HJALMARSSON, PETER INÄGOVÄGEN 4 BREDARED 0 anställda Transport och magasinering
HJERNE, GUNNEL BODA GLÄNTAN 1 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

HJERT, ANDRÉAS
TÄRBY SÖDRA 
TYSKAGÅRDEN 1 FRISTAD 0 anställda

Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och 
andra stödtjänster

HJORTVALL, STIG OLOF VÄSTERGÅRDSVÄGEN 3 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

HJÄLMRYDSHÄSTAR HANDELSBOLAG MYREKULLA GÅRD 11 BREDARED 0 anställda Kultur, nöje och fritid

HMC-KONSULT AB KATTRYD 11 BREDARED 0 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

HOLGERSSON, ANJA
VÄNGA SOLDATTORPET 
1 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

HOLMBERG, NICLAS VÄNGA SKOLÅSEN 2 FRISTAD 0 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

HOLMQVIST, LARS-GUNNAR TÄMTA DERAGÅRDEN 16 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
HOLMSTRAND, GLENN LIGUSTERVÄGEN 12 FRISTAD 0 anställda Byggverksamhet



Företagsnamn Benämning Postadress Ort Storleksklass Bransch

HOMMERBERG TRANSPORT AB SEGERSTORP ÄNGSBO 1 BREDARED 1-4 anställda Transport och magasinering

HOVALIDEN AB HOVALIDSVÄGEN 18 A SPARSÖR 1-4 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING 
BREDARED I BORÅS BOX 55050 BORÅS 0 anställda Fastighetsverksamhet

HULTA MAT AB HAMMARBYVÄGEN 1 FRISTAD 0 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

HULTMAN, ELIN STORA VÄGEN 76 FRISTAD 0 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

HURLEY, JOYCE
VEMMENHULT 
BLOMBACKA 1 BREDARED 0 anställda Kultur, nöje och fritid

HYDROCUT I FRISTAD AB VÄNGA LÅNGARYDET 11 FRISTAD 1-4 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

HYLANDER, MAGNUS LUNDAGÅRDEN 1 FRISTAD 0 anställda Kultur, nöje och fritid
HÅKANSSON, BENGT SIBBARP 11 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
HÅKANSSON, STEFAN RIGGVÄGEN 6 FRUFÄLLAN 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
HÅKANSSON, THOMAS MUNKÅVÄGEN 22 FRISTAD 0 anställda Kultur, nöje och fritid
HÄGERLUND, PETTER BERGSGRÄND 3 BORÅS 0 anställda Byggverksamhet

HÄGGDAHL, OLLE
ANDERS DANIELSSONS 
VÄG 26 SPARSÖR 0 anställda Byggverksamhet

HÄGGSTRÖM, HELENE SEGERSTORPSVÄGEN 22 BREDARED 0 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

HÄGMARK, PÄR ASSMUNDARED 12 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
HÄGMARK, TOMAS GUNNAR GÄRSTORP HÄGNA 1 BORGSTENA 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
HÄLSA OCH SKÖNHET I BORÅS AB HÖJDVÄGEN 2 FRUFÄLLAN 0 anställda Annan serviceverksamhet

HÖGBERG, LARS ERIK ÖRINGSTIGEN 10 FRISTAD 0 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

HÖGBERG, OLA TÄRBY SÖDRA ESSTORP 2 FRISTAD 0 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik



Företagsnamn Benämning Postadress Ort Storleksklass Bransch

HÖGERYD, ANDERS BÄVERVÄGEN 16 SPARSÖR 0 anställda Informations- och kommunikationsverksamhet

HÖRDER, GUNN BERIT MARIANN TÄRBY SÖDRA ESSTORP 4 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
HÖRDER, HELENA KVARTSVÄGEN 18 FRUFÄLLAN 0 anställda Utbildning

IDÉ & FORM I BORÅS AB BACKVÄGEN 62 FRISTAD 0 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

ILLUMINEIGHT AB TÄRNAVÄGEN 20 FRISTAD 1-4 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

ILLUSTER AKTIEBOLAG SEVRED 22 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
INGELHAG, ULF INGEMAR TÄRBY STOMMEN 1 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

INGVARSSON, ISAK
SJÖSTRANDEN 27 LGH 
1001 SPARSÖR 0 anställda Kultur, nöje och fritid

INGVARSSON, JARL
SJÖSTRANDEN 27 LGH 
1001 SPARSÖR 0 anställda Kultur, nöje och fritid

INGVARSSON, LARS INGVAR GRAVRYD SOLÅKRA 1 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

INGVARSSON, MARIE
SJÖSTRANDEN 27 LGH 
1001 SPARSÖR 0 anställda Kultur, nöje och fritid

INTERNET PRODUKTION I BORÅS 
AKTIEBOLAG PÅTORPSVÄGEN 6 FRISTAD 0 anställda Informations- och kommunikationsverksamhet

ISAKSSON, GULLAN MAJ-BRITT LINNÉA TORMUNDSÅS 20 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

ISAKSSON, MIKAEL VÄNGA LÖVDUNGEN 1 FRISTAD 0 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

ISAKSSON, SIMON VÄNGA 1 C FRISTAD 0 anställda Byggverksamhet

J CREATIVE CONSULTING AB SKOGSRYDSVÄGEN 107 FRUFÄLLAN 1-4 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

J ELMGREN BYGG & KONSULT AB ÅSVÄGEN 21 SPARSÖR 0 anställda Byggverksamhet
J.ANDERSSON ÅKERI I FRISTAD AB RÅSTORP 2 FRISTAD 1-4 anställda Transport och magasinering

JA TRAVEL AB TRYVÄGEN 15 FRISTAD 1-4 anställda
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och 
andra stödtjänster



Företagsnamn Benämning Postadress Ort Storleksklass Bransch
JACOBSON, FREDRIK LÅKENÄSVÄGEN 7 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

JACOBSSON, THOMAS INÄGOVÄGEN 9 C BREDARED 0 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

JAGENDAL, KARIN LÄNSVÄGEN 10 BORGSTENA 0 anställda Tillverkning
JAGENDAL, PERNILLA GÄRSTORP EKEN 2 BORGSTENA 0 anställda Vård och omsorg; sociala tjänster

JAGETUN LORENTZON AB
VÄNGA KVARN 2 LGH 
1101 FRISTAD 0 anställda Hotell- och restaurangverksamhet

JAGETUN, MALIN
VÄNGA KVARN 2 LGH 
1101 FRISTAD 0 anställda

Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

JAKOBSSON, BERIT IRENE
TÄMTA KIL 
KRONOGÅRDEN 1 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

JAKOBSSON, ERIK BJÖRN IVAN
TÄMTA KIL 
KRONOGÅRDEN 1 FRISTAD 0 anställda Tillverkning

JAKOBSSON, MIRJAM ANETTE
MELLOMTORP SÖDRA 
LUNDÅSEN 1 FRISTAD 0 anställda Kultur, nöje och fritid

JANSSON, ÅKE PER OLOF ÖN 1 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

JANSZ, ANETTE TALLSTIGEN 9 BREDARED 0 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

JANZÉN, BIRGIT IRENE HULT 30 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
JC ENTREPRENAD HANDELSBOLAG LOGGVÄGEN 14 FRUFÄLLAN 0 anställda Byggverksamhet

JENS LJUNGCRANTZ AB SKOGSRYDSVÄGEN 119 FRUFÄLLAN 0 anställda Informations- och kommunikationsverksamhet
JENSEN MULLBACK, ANETTE HOLMEN GÅRD 1 FRISTAD 0 anställda Annan serviceverksamhet
JHJ INVEST AB MASTVÄGEN 3 FRUFÄLLAN 1-4 anställda Fastighetsverksamhet
JINNEGÅRD, INGVAR GUNNARP 3 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
JINNEGÅRD, TOBIAS GUNNARP 3 FRISTAD 0 anställda Byggverksamhet
JISEBORN, NICLAS HEDEVÄGEN 1 FRISTAD 0 anställda Utbildning

JJ SALES & MARKETING AB VALLAVÄGEN 3B SPARSÖR 1-4 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

JOHANSSON GERHARD, RICKARD HJORTSERED 7 SPARSÖR 0 anställda Transport och magasinering
JOHANSSON LINDELL, MARCUS FAGERÅS 4 BORGSTENA 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske



Företagsnamn Benämning Postadress Ort Storleksklass Bransch

JOHANSSON, ANNA HOLMÅSA HAGALUND 6 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
JOHANSSON, ANNA-LENA ÅSVÄGEN 17 SPARSÖR 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

JOHANSSON, ANNE
HJORTSERED 
FRUGÅRDEN 1 SPARSÖR 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

JOHANSSON, ANTON
SVENLJUNGAGATAN 12 
LGH 1301 BORÅS 0 anställda

Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

JOHANSSON, ARVID KJELL ARNE FAGERÅS EKHAGEN 2 BORGSTENA 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

JOHANSSON, AXEL RONNY
ÅSBOVÄGEN 12 LGH 
1002 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

JOHANSSON, BENGT GÖSTA GUNNAR
TÄRBY ÖSTRA 
TYSKAGÅRDEN 1 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

JOHANSSON, BENGT INGEMAR HOLMÅSA HAGALUND 5 BREDARED 0 anställda Byggverksamhet

JOHANSSON, BIRGIT GUNHILD ELISABET PRÄSTEGÅRDSVÄGEN 3 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

JOHANSSON, CARL ERIK ARTA SKATTEGÅRDEN 3 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

JOHANSSON, CLAES THOMAS
PARKVÄGEN 5 A LGH 
1003 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

JOHANSSON, CLAS HABELTORP 3 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
JOHANSSON, DANIEL KÖRSBÄRSVÄGEN 16 SPARSÖR 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
JOHANSSON, DANIEL TÄMTA HAVRÄNG 5 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

JOHANSSON, ESKIL
VÄNGA 
MELLOMGÅRDEN 4 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

JOHANSSON, EVA ROSENVÄGEN 20 A SPARSÖR 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
JOHANSSON, GUDRUN SKOTTEK 7 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

JOHANSSON, GUN ELISABET
HJÄLMRYD 
VÄSTERGÅRDEN 1 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

JOHANSSON, GÖRAN BENGT SIGURD TÄMTA HAVRÄNG 2 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske



Företagsnamn Benämning Postadress Ort Storleksklass Bransch

JOHANSSON, HANS CHRISTER BÄVERVÄGEN 4 SPARSÖR 0 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

JOHANSSON, HANS-OLOF VEMMENHULT SJÖLID 1 BREDARED 0 anställda Annan serviceverksamhet

JOHANSSON, HENRIK
FAGERÅS 
KLOSTERGÄRDE 1 BORGSTENA 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

JOHANSSON, JAN GAMLA VÄNGAVÄGEN 9 FRISTAD 0 anställda Byggverksamhet

JOHANSSON, JAN MARTIN MYREKULLAVÄGEN 12 A BREDARED 0 anställda Tillverkning
JOHANSSON, JAN-MAGNUS GEORG KATTRYD 3 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
JOHANSSON, JENNY HULTÅS SKOGSTORP 1 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
JOHANSSON, KARL EVERT ROSENVÄGEN 20 A SPARSÖR 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
JOHANSSON, KENT VALTER BODA FRIDHEM 2 BREDARED 0 anställda Byggverksamhet

JOHANSSON, KENTH BACKVÄGEN 40 FRISTAD 0 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

JOHANSSON, KIM IDROTTSVÄGEN 1 FRISTAD 0 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

JOHANSSON, LARS ÖN STOREGÅRDEN 1 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
JOHANSSON, LARS GÖRAN SKÖTTNING STORA 1 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
JOHANSSON, LARS SVEN-ERIC GINGRI RUNÄNG 1 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
JOHANSSON, LEIF GUNNAR GRAVRYD GLÄNTAN 1 BREDARED 0 anställda Byggverksamhet

JOHANSSON, LINDA ARTA OLOFSGÅRDEN 4 FRISTAD 0 anställda Annan serviceverksamhet
JOHANSSON, LISS-OLOF EKVÄGEN 5 FRISTAD 0 anställda Annan serviceverksamhet
JOHANSSON, MAGNUS INGELSTORPS GÅRD 1 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

JOHANSSON, MICHAEL
NOSSEKÄLLA 
BACKGÅRDEN 1 A BORGSTENA 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

JOHANSSON, OLA
VÄNGA STOMMEN 
NORRA 1 FRISTAD 0 anställda Tillverkning



Företagsnamn Benämning Postadress Ort Storleksklass Bransch

JOHANSSON, PÄR MAGNUS HOLMÅSA HAGALUND 6 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
JOHANSSON, RICHARD HÄSTHAGEN 2 BREDARED 0 anställda Byggverksamhet
JOHANSSON, ROBERT HARALDSVÄGEN 20 BORGSTENA 0 anställda Byggverksamhet

JOHANSSON, ROGER ARNE
NOSSEKÄLLA 
HARALDSGÅRDEN 1 BORGSTENA 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

JOHANSSON, SARA LÄNGJUM LUNDSBO 1 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

JOHANSSON, SUNE
HAMMARBYVÄGEN 32 
LGH 1101 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

JOHANSSON, SÖREN TÄMTA EKHAGA 1 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
JOHANSSON, TOMMY LARS-OLOV SPARSÖRSVÄGEN 28 SPARSÖR 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

JOHANSSON, ULRIKA
ASSBERGSGATAN 1 A 
LGH 1002 SKENE 0 anställda Vård och omsorg; sociala tjänster

JOHNSON, DANIEL UDDETORP KLEVABO 1 BORGSTENA 0 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

JOHNSON, EVA STORA VÄGEN 4 C FRISTAD 0 anställda Annan serviceverksamhet

JOLY AB LUSSEVÄGEN 31 SPARSÖR 1-4 anställda Informations- och kommunikationsverksamhet
JONHOUSE FASTIGHETER AB ASKVÄGEN 2 FRISTAD 0 anställda Byggverksamhet

JONSSON, AGNETA
VÄNGA ÖSTERGÅRDEN 
10 FRISTAD 0 anställda Tillverkning

JONSSON, BJÖRN VÄNGA LYCKOR 6 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
JONSSON, BO VÄNGA RUBBEÄNG 1 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

JONSSON, ROLF ARNIE TOSSERYDSVÄGEN 23 BORÅS 0 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

JONSSON, SOFIA GINGRI STOMMEN 20 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

JOSEFSSON VESTIN, GLENN
VÄNGA 
ÖDEGÄRDSBACKEN 2 FRISTAD 0 anställda

Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

JOSEFSSON, KENT UNO JÖRGEN VÄNGA ASSTORP 15 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

JS SERVICEHANDEL AB PRESSBYRÅN TALLSTIGEN 3 BREDARED 5-9 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar



Företagsnamn Benämning Postadress Ort Storleksklass Bransch
JÖRAN JOHANSSON HYDRAULIK AB KNEKTÅSVÄGEN 22 BORÅS 1-4 anställda Tillverkning

JÖRGNER CONSULTING AB SJÖSTIGEN 4 FRUFÄLLAN 1-4 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

KAKEL OCH KLINKER I VÄST AKTIEBOLAG ÖRELIDEN 5 SPARSÖR 1-4 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

KAMPE, HANS HENRIK KNEKTÅSVÄGEN 24 BORÅS 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
KAMPE, KAROLINA KNEKTÅSVÄGEN 24 BORÅS 0 anställda Kultur, nöje och fritid

KAMRAM MEDIN, MANAN HJÄLMRYDSVÄGEN 1 BREDARED 0 anställda
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och 
andra stödtjänster

KANTARELLER SOM FÖRESTÄLLER EK. 
FÖR. POPPELVÄGEN 9 FRISTAD 0 anställda Kultur, nöje och fritid

KAPPES BYGG & PLATTSÄTTNING AB PEDER GYLTAS VÄG 24 B FRUFÄLLAN 1-4 anställda Byggverksamhet
KARLANDER, SUSANNE HASSELSTIGEN 4 BREDARED 1-4 anställda Utbildning

KARLSSON E-HANDEL AB HOVALIDSVÄGEN 18 B SPARSÖR 0 anställda Informations- och kommunikationsverksamhet

KARLSSON WILHELMSSON, IDA ANNEROVÄGEN 23 SPARSÖR 0 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

KARLSSON, ANNA TORMUNDSÅS 30 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

KARLSSON, CARINA BÄCKALIDEN BÄCKÄNG 1 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
KARLSSON, CAROLINE VÄNGA ASSTORP 7 FRISTAD 0 anställda Fastighetsverksamhet

KARLSSON, ERIK
VÄSTERGÅRDEN 
HÄGNEN 1 SPARSÖR 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

KARLSSON, EWELINA SEGERSTORPSVÄGEN 16 BREDARED 0 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

KARLSSON, GUN ULLA BRITT TÄRBY ÅKERLIDEN 1 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

KARLSSON, GUN-BRITT LINNÉA KRÖKLING BONDARP 2 SPARSÖR 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
KARLSSON, JONNY SVEN ANDERS VÄNGA ASSTORP 4 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
KARLSSON, KERSTIN BODA KULLEN 1 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske



Företagsnamn Benämning Postadress Ort Storleksklass Bransch

KARLSSON, LARS KRÖKLING BONDARP 2 SPARSÖR 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
KARLSSON, MAGNUS ÅLSTIGEN 3 FRISTAD 0 anställda Byggverksamhet
KARLSSON, MARTIN TÄMTA VALLEN 1 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
KARLSSON, OLOF BERTIL ÖRLANDA GÄRDET 1 BORGSTENA 0 anställda Byggverksamhet

KARLSSON, PECH ÖRLANDA GÄRDET 1 BORGSTENA 0 anställda
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och 
andra stödtjänster

KARLSSON, PER
ANDERS DANIELSSONS 
VÄG 32 SPARSÖR 0 anställda Vård och omsorg; sociala tjänster

KARLSSON, ULRIK TORMUNDSÅS 30 FRISTAD 0 anställda
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och 
andra stödtjänster

KARLSSONS DÖDSBO, TOMAS YNGVE HINDARED 9 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

KARLSTRÖM, AXEL JÖRGEN
BORHULT LILLEGÅRDEN 
2 SPARSÖR 0 anställda

Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

KARLTORP ÅHMAN, CECILIA VÄNGA SKOGSLUND 1 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
KATARINA BENGTSSON SPARSÖRSVÄGEN 16 SPARSÖR 0 anställda Fastighetsverksamhet
KATTELUS EINARSSON, NINA LINDVÄGEN 7 FRISTAD 0 anställda Annan serviceverksamhet

KATUS, ANN-SOFIE GRIMMERED TRANEBO 6 BREDARED 0 anställda Kultur, nöje och fritid

KATUS, EVA IRENE GRIMMERED TRANEBO 4 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

KE PALL AKTIEBOLAG BOX 1121 BORÅS 1-4 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

KENTTÄKUMPU, JARI TÄMTA BERGET 12 FRISTAD 0 anställda Vård och omsorg; sociala tjänster
KHL BORGSTENA AB KRÖGAREVÄGEN 2 A BORGSTENA 0 anställda Tillverkning

KIHL, ALEXANDER MÖTESBRON 2 BREDARED 0 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

KIHL, JESSICA MÖTESBRON 2 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
KINDBERG, PER-ARNE LÄNGJUM LUNDSBO 1 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske



Företagsnamn Benämning Postadress Ort Storleksklass Bransch

KINGBIRD AB KLINTVÄGEN 2 FRUFÄLLAN 1-4 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

KIVISTÖ, BENGT JOHAN PATRIK VALSJÖRYD BÄCKÄNG 1 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
KJELLERUP, ANETTE GINGRI FURUSTEN 3 FRISTAD 0 anställda Annan serviceverksamhet
KLASSON, GÖRAN BODA 6 BREDARED 0 anställda Byggverksamhet
KLASSON, GÖTE HENRY INGMAR HOLMÅSA 3 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
KLASSTRÖJOR NORDEN AB UTKIKSVÄGEN 6B FRUFÄLLAN 0 anställda Tillverkning

KLEVENSPARR, LENNART MORGAN SYRÉNVÄGEN 4 SPARSÖR 0 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

KLH SVERIGE AB
TRUMSLAGAR 
BLOMGRENS VÄG 5 FRISTAD 0 anställda

Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

KNEKTÅS INVEST AB KNEKTÅSVÄGEN 43 BORÅS 1-4 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

KNUTSSON, PIA LOTTELIAS VÄG 18 SPARSÖR 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

KOMMANDITBOLAGET HAMMARGRENS 
HANDELSTRÄDGÅRD TOSSERYDSVÄGEN 14 BORÅS 1-4 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
KOMMANDITBOLAGET VÄNGA 
FASTIGHETER KLINTVÄGEN 6 FRUFÄLLAN 0 anställda Fastighetsverksamhet
KOPP, PER-INGVAR GINGRI HÄGGERO 1 FRISTAD 0 anställda Vård och omsorg; sociala tjänster

KORK BY SCANDINAVIA AB SÅGVÄGEN 6 BORÅS 0 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

KOSTERFISKAR'NOSTBOLAGET I VÄST AB EXPRESSVÄGEN 11 FRISTAD 10-19 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

KRAFTBOLAGET I SVERIGE AB
GINGRI KRÖKLINGS 
KVARN 2 FRISTAD 1-4 anställda Försörjning av el, gas, värme och kyla

KRANER ÅSEDAHL, JOHAN SPADVÄGEN 14 SPARSÖR 0 anställda Informations- och kommunikationsverksamhet
KRANTZ, NIKLAS HOLMRYD 6 BREDARED 5-9 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
KRANTZ, PATRIK OXELVÄGEN 11 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske



Företagsnamn Benämning Postadress Ort Storleksklass Bransch
KRÅKARPS GÅRDSMEJERI AB KRÅKARP 11 BORGSTENA 0 anställda Tillverkning

KUPIAINEN, MARKO AMNAHULTSVÄGEN 12 BRÄMHULT 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

KUREK, STEFAN
FORNEBERGA 
RUNEBERGA 1 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

KVIST JOHANSSON, KIM TRÄDGÅRDSVÄGEN 4 K SPARSÖR 0 anställda
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och 
andra stödtjänster

KYRHOLM, LISA LIDA GÅRD 1 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

KÄLLMARK, TOMMY
LÄNGJUM BJÖRKUDDEN 
1 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

KÄLLSMYR, KARL GUSTAV BERTIL HJORTSBERG 21 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

KÄRRÄNG, ANDERS INGEMAR
GRAVRYD 
VÄSTERGÅRDEN 1 BREDARED 0 anställda Byggverksamhet

LAGER NORD AB SÅGVÄGEN 6 BORÅS 1-4 anställda Transport och magasinering
LAGER NORD FASTIGHETS AB SÅGVÄGEN 6 BORÅS 0 anställda Fastighetsverksamhet
LAGERBRINKS 
MINIRENINGSVERKSSERVICE AB LJUNGAVÄGEN 7 FRISTAD 1-4 anställda

Vattenförsörjning; avloppsrening, 
avfallshantering och sanering

LAKESTICK HOLDING AB KULLASANDSVÄGEN 33 FRISTAD 0 anställda Finans- och försäkringsverksamhet

LANDEGRENS AWESOME PHOTOS FILIAL GULLREGNSVÄGEN 3 FRISTAD 0 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

LANDÉN, KRISTIN VASSTIGEN 9 SPARSÖR 0 anställda Annan serviceverksamhet

LANDSTRÖM, BO LENNART SPADVÄGEN 6 SPARSÖR 0 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

LANDSTRÖM, INGER SPADVÄGEN 6 SPARSÖR 0 anställda Fastighetsverksamhet

LANGVIK, KENNETH KJELL ÅKE LYCKE SÖDRA 10 BORGSTENA 0 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

LANSFORD, MORGAN BORÅSVÄGEN 31 SPARSÖR 0 anställda Kultur, nöje och fritid

LANTZ SADELKAMMARE AB LOTTELIAS VÄG 1 SPARSÖR 0 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar



Företagsnamn Benämning Postadress Ort Storleksklass Bransch
LAPPATRÄNA 
SAMFÄLLIGHETSFÖRENING LÄNGHEMSGATAN 27 BORÅS 0 anställda Fastighetsverksamhet

LARS HÖGBERG KONSULT AB ÖRINGSTIGEN 10 FRISTAD 0 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

LARSSON, ANDERS BACKVÄGEN 80 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

LARSSON, ANN-CHRISTIN FAGERÅS INGESTORP 13 BORGSTENA 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
LARSSON, BENGT VRALEN LILLA RYDET 1 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
LARSSON, BENGT NILS HOLMRYD 1 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

LARSSON, BERNT
GRAVRYD 
ÖSTERGÅRDEN 3 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

LARSSON, BIRGITTA INGRID KRISTINA GINGRI BRÄCKÅS 22 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

LARSSON, CECILIA BLÅTRYVÄGEN 5 FRISTAD 0 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

LARSSON, GÖRAN ROLAND HOLMRYD 3 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
LARSSON, HARRY LÄNSVÄGEN 25 B BORGSTENA 0 anställda Tillverkning
LARSSON, HENRIK HJORTSBERG 11 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
LARSSON, KARIN VRALEN EKHAGA 2 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
LARSSON, KLAS GÖRAN KÅLLARED GÅRD 1 BORGSTENA 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

LARSSON, LARS FAGERÅS INGESTORP 13 BORGSTENA 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
LARSSON, LEIF CARL-JOHAN GINGRI BRÄCKÅS 22 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
LARSSON, MARIANNE TALLVÄGEN 1 FRISTAD 0 anställda Tillverkning

LARSSON, MARIE
GRIMMERED BÄCKARYD 
1 BREDARED 0 anställda

Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och 
andra stödtjänster

LARSSON, NICKLAS VALSJÖRYD ROSTORP 1 BREDARED 0 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

LARSSON, PER GÖSTA RUNAR VÄNGA SANDARED 1 FRISTAD 0 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

LARSSON, STEFAN KLOCKAREVÄGEN 11 FRISTAD 0 anställda Vård och omsorg; sociala tjänster



Företagsnamn Benämning Postadress Ort Storleksklass Bransch
LARSSON, SUNE INGESHULT 20 BORGSTENA 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
LARSSON, THORE INGEMAR TÄRBY KORSVÄGEN 1 FRISTAD 0 anställda Byggverksamhet

LARSSON, TORBJÖRN
VÄSTERGÅRDEN 
KÄRRAHÖJD 1 SPARSÖR 0 anställda Kultur, nöje och fritid

LARSSON, ULF LÄNGJUM STOMMEN 1 FRISTAD 0 anställda Tillverkning

LARSSON, ULF STORA VÄGEN 54 FRISTAD 0 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

LARSSON, ULRICA BOKVÄGEN 12 FRISTAD 0 anställda Annan serviceverksamhet

LEAN ON ME AB RIGGVÄGEN 10 FRUFÄLLAN 0 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

LEDTEKNIK I BORÅS AB BOX 15 FRISTAD 5-9 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

LENBERG, BJÖRN PEJLINGSVÄGEN 5 FRUFÄLLAN 0 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

LEO, HARRI HAMMARBYVÄGEN 11 FRISTAD 0 anställda Informations- och kommunikationsverksamhet
LESKINEN, BOSSE LOTTELIAS VÄG 18 SPARSÖR 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

LEWCUN, MIKAEL ANKARVÄGEN 5 FRUFÄLLAN 0 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

LEVÉN, THOMAS STRANDVÄGEN 12 FRISTAD 0 anställda Byggverksamhet
LICHTENBERG, REIMAR GRAVRYD FRAMNÄS 1 BREDARED 0 anställda Byggverksamhet

LIDSKOG, ANNA TRÄNSVÄGEN 6 SPARSÖR 0 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

LIEDBERG, CHARLOTTA
TÄRBY NORRA 
LARSAGÅRDEN 1 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

LIEDBERG, MAGNUS
TÄRBY NORRA 
LARSAGÅRDEN 1 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

LILJA, ANNIKA BUXBOMSVÄGEN 8 FRISTAD 0 anställda
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och 
andra stödtjänster

LILJEÄNG, ÅKE CLAES-GÖRAN HOLMEN GÅRD 2 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske



Företagsnamn Benämning Postadress Ort Storleksklass Bransch

LINDELL, CLAES
STENSERED 
LUNDAGÄRDE 12 BORGSTENA 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

LINDELL, MARIA
STENSERED 
LUNDAGÄRDE 12 BORGSTENA 0 anställda Avdelning saknas

LINDELL, SOFIA FAGERÅS 4 BORGSTENA 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
LINDGREN, CLAES RAVINVÄGEN 14 FRISTAD 0 anställda Tillverkning

LINDGREN, MATS
TÄMTA NÄS 
VÄSTERGÅRDEN 3 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

LINDQVIST, ANNA-MARIA SANDSTENSVÄGEN 9 FRUFÄLLAN 0 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

LINDSKOG, KARL-AXEL
GRANDALEN NOSSEBERG 
1 BORGSTENA 0 anställda

Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

LINDSTRAND, STEFAN GRAVRYD NYGÄRDET 1 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
LINDSTRÖM, JOHAN MYREKULLA GÅRD 3 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

LINDSTRÖM, PETER JAN-CHRISTER GETAPELSVÄGEN 2 FRISTAD 0 anställda Informations- och kommunikationsverksamhet
LINDÄLV, MARCUS DÖVEDAL 11 BORGSTENA 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

LINGMAN, PER-ANDERS HOVALIDSVÄGEN 11 SPARSÖR 0 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

LISELLE AB STORA VÄGEN 23 FRISTAD 0 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

LITE BÄTTRE AB GINGRI BRÄCKÅS 21 FRISTAD 0 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

LJUNG, JENNY
FAGERÅS 
KLOSTERGÄRDE 1 BORGSTENA 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

LJUNGA KVARN FRISTAD 
KOMMANDITBOLAG ROSENVÄGEN 20 B SPARSÖR 0 anställda Fastighetsverksamhet

LJUNGCRANTZ, PETER SKOGSRYDSVÄGEN 120 FRUFÄLLAN 0 anställda Byggverksamhet
LJUNGDAHL, THERESIA MARIA GINGRI FURUBÄCK 1 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske



Företagsnamn Benämning Postadress Ort Storleksklass Bransch

LOGIC APPLIED AB LAKHALLSVÄGEN 160 BORÅS 1-4 anställda Informations- och kommunikationsverksamhet

LOKALER I SJUHÄRAD FASTIGHETER AB SKOGSRYDSVÄGEN 114 FRUFÄLLAN 0 anställda Byggverksamhet

LORCH, MARKUS WALTER
TÄRBY SÖDRA ESSTORP 
16 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

LORÉN, CARL INGVAR ÄNGSVÄGEN 9 BORGSTENA 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
LORÉN, DAG BISKOPSTORP 3 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
LORÉN, LARS TRYGGVE PLATÅVÄGEN 12 BORGSTENA 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
LORÉN, LEIF BJÖRKVÄGEN 8 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
LORENTZON, BROR JÖRGEN HULT BJÖRKÄNG 1 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

LOWEJKO, SAMUEL ÅSBOPLAN 7 LGH 1102 FRISTAD 0 anställda
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och 
andra stödtjänster

LUMLIGHT AB STORA VÄGEN 31 BV FRISTAD 0 anställda Finans- och försäkringsverksamhet
LUND, GÖRAN BJÖRKVÄGEN 5 FRISTAD 0 anställda Byggverksamhet

LUNDBORG ZAAR, TORD
HOLMÅSA 
SLÄTTGÅRDEN 1 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

LUNDELL, JOHAN BODA DUVETORPET 1 BREDARED 0 anställda Tillverkning
LUNDGREN BENGTSSON, JOHANNA PILVÄGEN 10 FRISTAD 0 anställda Annan serviceverksamhet

LUNDGREN, ANETTE
ANDERS DANIELSSONS 
VÄG 37 SPARSÖR 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

LUNDGREN, MATTIAS
ANDERS DANIELSSONS 
VÄG 37 SPARSÖR 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

LUNDIN, PER HARALDSVÄGEN 22 BORGSTENA 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

LUNDQVIST KSE AB ANNEROVÄGEN 5 SPARSÖR 1-4 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

LUNDQVIST, BO INGVAR MATTI LIDA 6 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

LUNDQVIST, DENNIS ÅSVÄGEN 31 SPARSÖR 0 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

LUNDSTRÖM, ANN SOLVEIG ANNEROVÄGEN 29 SPARSÖR 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
LUNDSTRÖM, PEDER STAMVÄGEN 7 BORÅS 0 anställda Byggverksamhet



Företagsnamn Benämning Postadress Ort Storleksklass Bransch

LUNDVALLS INVEST AB TALLSTIGEN 2 SPARSÖR 0 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

LUNDVALLS SCHAKT AB VÄSTERGÅRDEN 8 SPARSÖR 1-4 anställda Byggverksamhet
LUVIMMA AB PORFYRVÄGEN 6 FRUFÄLLAN 1-4 anställda Byggverksamhet

LÖFSTRAND, ULF CHRISTIAN
VÄNGA 
RÄTTAREGÅRDEN 1 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

LÖFVENIUS, JOAKIM SYRÉNVÄGEN 1 B SPARSÖR 0 anställda
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och 
andra stödtjänster

LÖN OCH HR I BORÅS AB KNEKTÅSVÄGEN 15 BORÅS 1-4 anställda
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och 
andra stödtjänster

LÖVÅS ANTIK AB SÖLEBO LÖVÅS 4 FRISTAD 1-4 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

M2 INTERIÖR AB GAMLA VÄNGAVÄGEN 6 FRISTAD 0 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

MAGNUS I BÄCK ENTREPRENAD AB SKÅPESLÄTT BÄCK 1 BREDARED 5-9 anställda Tillverkning
MAGNUSSON, CATHRINE SKÅPESLÄTT 1 BREDARED 0 anställda Vård och omsorg; sociala tjänster

MAGNUSSON, CLAS-GÖRAN
VEMMENHULT 
FRUGÅRDEN 1 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

MAGNUSSON, FREDRIK INÄGOVÄGEN 22 BREDARED 0 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

MAGNUSSON, HÅKAN OLOF FURUVÄGEN 12 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
MAGNUSSON, KJELL ARNE HULTÅS 4 BREDARED 0 anställda Byggverksamhet

MAGNUSSON, LARS ERIK VÄNGAVÄGEN 3 C FRISTAD 0 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

MAGNUSSON, MARIANNE ANNIKA 
IRENE

VÄNGA LARSAGÅRDEN 
12 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

MAGNUSSON, MIA RÄNNEVÄGEN 9 BORÅS 0 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

MAGNUSSON, MONICA VALSJÖRYD 4 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
MAGNUSSON, THOMAS SKÅPESLÄTT 1 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske



Företagsnamn Benämning Postadress Ort Storleksklass Bransch
MANHEMS I BORGSTENA 
HANDELSBOLAG ÄNGSVÄGEN 3 BORGSTENA 0 anställda Annan serviceverksamhet
MANNINEN, PAUL JANNE PARKVÄGEN 24 FRISTAD 0 anställda Kultur, nöje och fritid

MAPE PLASTICS AB SÅGVÄGEN 6 BORÅS 5-9 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

MARKERT, ANETT SPARSÖRSVÄGEN 14 SPARSÖR 0 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

MATTSSON, MATS ÅKE
VÄNGA ÖSTERGÅRDEN 
14 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

MATTZON, PIA INÄGOVÄGEN 5 B BREDARED 0 anställda Kultur, nöje och fritid

MAURITZSON, ERIK
SKOGSGÅRDEN 
BJÖRKELUND 2 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

MEDIAPULSFM AB ANNEROVÄGEN 27 B SPARSÖR 1-4 anställda Informations- och kommunikationsverksamhet
MEDIN, STEFAN HJÄLMRYDSVÄGEN 1 BREDARED 0 anställda Tillverkning

MELLEM, MORTEN
GRAVRYD 
MOSSBÄCKAKÄRR 1 BREDARED 0 anställda Byggverksamhet

MELLGREN, ERIK STORA VÄGEN 8 B FRISTAD 0 anställda Kultur, nöje och fritid

MELODINE MUSIC HANDELSBOLAG RAVINVÄGEN 13 FRISTAD 0 anställda Informations- och kommunikationsverksamhet
MIKAEL CARLSSON I FRISTAD AB HEDAGÄRDSVÄGEN 2 FRISTAD 10-19 anställda Transport och magasinering
MIKAEL OSCARSSONS GRÄV AB SEGERSTORP 4 BREDARED 1-4 anställda Byggverksamhet
MJ WELLNESS AB STORA VÄGEN 28 FRISTAD 5-9 anställda Annan serviceverksamhet
MK:S BUD AB BACKVÄGEN 14 FRISTAD 1-4 anställda Transport och magasinering
MOBERG, SUSANNA TÄRNAVÄGEN 17 FRISTAD 0 anställda Kultur, nöje och fritid

MOER AKTIEBOLAG APLAKULLA 7 BREDARED 0 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

MOLED AB LIEVÄGEN 13 SPARSÖR 0 anställda Tillverkning
MOLIN, TOMMY APLAKULLA 7 BREDARED 0 anställda Annan serviceverksamhet

MONTAGELEGO I FRISTAD AKTIEBOLAG BOX 57 FRISTAD 10-19 anställda Tillverkning



Företagsnamn Benämning Postadress Ort Storleksklass Bransch
MOR BRITTAS AKTIEBOLAG HAGVÄGEN 2 FRISTAD 1-4 anställda Tillverkning
MORTENSEN, CHRISTINA HULT 26 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
MORTENSEN, LARS HULT 26 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
MORTENSEN, PATRIK HULT 26 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
MOSSVIK, MAGNUS VÄSTERGÅRDEN 32 SPARSÖR 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

MOVITUM AB BJÖRNBÄRSVÄGEN 13 SPARSÖR 0 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

MUJUNEN, MARI TÄMTA VALLEN 1 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
MULLBACK, LARS HOLMEN GÅRD 1 FRISTAD 0 anställda Kultur, nöje och fritid

MÜTHING BAETGE, JONAS ÖREBRO SJÖGLÄNTAN 1 SPARSÖR 0 anställda Kultur, nöje och fritid
MYTHOS AB RÄNNEVÄGEN 5 BORÅS 0 anställda Byggverksamhet

MÅNSSON, ERIKA LIDAVÄGEN 25 FRISTAD 0 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

MÅNSSON, EVA-KARIN PÅTORP SÄTERI 1 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
MÅNSSON, PER PÅTORP SÄTERI 1 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
MÅRTEN DAVIDSSON AB BODA 12 BREDARED 0 anställda Tillverkning

MÖLLER, ANDERS INGE TOMMY
MELLOMTORP SÖDRA 
LUNDÅSEN 1 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

NÉMETH, AKEERA FLÄDERVÄGEN 5 FRISTAD 0 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

NERMANSSON, KERSTIN
TÄMTA ÖSTRA 
SKATTEGÅRDEN 12 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

NEWHEAVEN I FRISTAD AB KISELVÄGEN 8 FRUFÄLLAN 0 anställda Tillverkning

NEWT MEDIA AB BÄVERVÄGEN 18 SPARSÖR 0 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

NICKLAS MÅNSSON TRANSPORT AB BOX 37 FRISTAD 1-4 anställda Transport och magasinering
NICOLINA AKTIEBOLAG EXPRESSVÄGEN 5 FRISTAD 0 anställda Finans- och försäkringsverksamhet

NIELSEN THYGESEN, JONAS VRALEN KLINTEBACKA 1 BREDARED 0 anställda Kultur, nöje och fritid



Företagsnamn Benämning Postadress Ort Storleksklass Bransch

NIELSEN, ANNITTA RÖHL GÅRD 1 FRISTAD 0 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

NILS MAGNUSSON HOLDING AB HULTÅS 7 BREDARED 1-4 anställda Fastighetsverksamhet

NILSSON LÖNNBLAD, LILIAN
KOMLÖSA 
GUNNAGÅRDEN 15 FRISTAD 0 anställda Hotell- och restaurangverksamhet

NILSSON, ASTA VIKTORIA GÄRSTORP 30 BORGSTENA 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

NILSSON, BERTIL GINGRI RYDEGÅRD 1 FRISTAD 0 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

NILSSON, ENAR SJÄLVVIK STORA 1 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

NILSSON, JESSICA
TÄMTA NÄS 
ÖSTERGÅRDEN 27 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

NILSSON, KLAS
GUNNARP 
KRONOGÅRDEN 1 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

NILSSON, MIKAEL TALLVÄGEN 12 FRISTAD 0 anställda Utbildning

NILSSON, NILS IVAN
TÄRBY STORA 
SEGERSTORP 1 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

NILSSON, NILS-ARNE REINHOLD
TÄMTA NÄS 
ÖSTERGÅRDEN 17 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

NILSSON, PETER MATTIAS STUPLIDEN 3 SPARSÖR 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

NILSSON, SUSANNE SKOGSRYDSVÄGEN 109 B FRUFÄLLAN 0 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

NORDH, TOM JERRY SEGERSTORP VALLA 3 BREDARED 0 anställda Informations- och kommunikationsverksamhet
NORDIN, DAN HULT 21 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

NORDLING MOTORTEKNIK AKTIEBOLAG KRÖKLINGSVÄGEN 22 SPARSÖR 0 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

NORDSTRÖM, BARBARA TÄRBY HAGALUND 1 FRISTAD 0 anställda Annan serviceverksamhet

NORÉN SVENSSON, ANN-CHARLOTTE TÄRNAVÄGEN 21 A FRISTAD 0 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

NORÉN, BIRGITTA ALMVÄGEN 11 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
NORÉN, MARTIN HOLMEN 10 FRISTAD 0 anställda Fastighetsverksamhet



Företagsnamn Benämning Postadress Ort Storleksklass Bransch
NYBERG, ANDREAS ÅSBOPLAN 9 LGH 1205 FRISTAD 0 anställda Byggverksamhet
NYBERG, JONAS BUXBOMSVÄGEN 9 FRISTAD 0 anställda Byggverksamhet

NYBERG, LINDA ÅSVÄGEN 23 SPARSÖR 0 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

NYSTRAND-FOLCKER, JAN-OLOF
TÄRBY ÖSTRA MARSJÖN 
20 FRISTAD 0 anställda Byggverksamhet

NYSTRÖM, RICKARD SOLROSVÄGEN 7 SPARSÖR 0 anställda Byggverksamhet
NYTIDA DAVSJÖ AB FRISTAD HVB HAGVÄGEN 8 FRISTAD 10-19 anställda Vård och omsorg; sociala tjänster
NYTIDA DAVSJÖ AB TB BORÅS FRISTAD STORA VÄGEN 31 FRISTAD 10-19 anställda Vård och omsorg; sociala tjänster
NÖREMARK, MIA SEGERSTORP VALLA 1 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
OHLSSON, PÄR-ANDERS JOAKIM SEGERSTORP 2 BREDARED 0 anställda Byggverksamhet
OHLSSONS DÖDSBO, NILS-IVAR STAKABERGSVÄGEN 9 SPARSÖR 0 anställda Fastighetsverksamhet
OLLE I OD ÅKERI AKTIEBOLAG ÄNGSVÄGEN 15 BORGSTENA 10-19 anställda Transport och magasinering

OLOFSSON, OLOF GERHARD RINGVÄGEN 9 B FRISTAD 0 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

OLSSON RAPP, KATARINA HÖKÅSVÄGEN 3 BORÅS 0 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

OLSSON, CHRISTER BODA 2 BREDARED 0 anställda Byggverksamhet

OLSSON, GUSTAF SKÅPESLÄTT SJÖGARED 2 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

OLSSON, GÖRAN SKÅPESLÄTT SJÖHULT 1 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

OLSSON, LARS GÖRAN ÖREBRO JÄTTAVADET 1 SPARSÖR 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
OLSSON, MADELEINE GINGRI STOMMEN 22 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
OLSSON, MIKAEL LÄNGJUM HÅSTORP 3 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

OLSSON, SUSANNE ANNEROVÄGEN 27 A SPARSÖR 0 anställda
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och 
andra stödtjänster

OSCARSSON, MIKAEL SEGERSTORP 4 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

OSTLÅDAN AB EXPRESSVÄGEN 11 FRISTAD 0 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar



Företagsnamn Benämning Postadress Ort Storleksklass Bransch
OTTERBERG ANTIK OCH NOSTALGI 
HANDELSBOLAG TOSSERYDSVÄGEN 18 BORÅS 0 anställda

Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

OTTERBERG, JOHN
TOSSERYD LEJONDALEN 
3 BORÅS 0 anställda Annan serviceverksamhet

OTTERBERG, MAGNUS
MELLANVÄGEN 13 LGH 
1102 SPARSÖR 0 anställda

Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

OTTERBERG, PER-AXEL
MELLANVÄGEN 13 LGH 
1102 SPARSÖR 0 anställda

Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

OTTOSSON, INGER VRALEN EKHAGA 1 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
OTTOSSON, KLAS HJORTSERED LUNDA 1 SPARSÖR 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

P. OLANDER MEDICA AB SPARSÖRSVÄGEN 1 SPARSÖR 10-19 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

P. OLANDER MEDICA INTRESSENTER AB SPARSÖRSVÄGEN 1 SPARSÖR 0 anställda Finans- och försäkringsverksamhet
PALM, ANDREAS MYREKULLAVÄGEN 6 BREDARED 0 anställda Byggverksamhet

PALMQVIST, KRISTIAN
FAGERÅS KRABBEGÄRDE 
1 BORGSTENA 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

PAPEGOJKORT LEIF EKBERG AKTIEBOLAG PAPEGOJKORT SYD BOX 73 FRISTAD 1-4 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

PARK KUPIAINEN, SOFIA AMNAHULTSVÄGEN 12 BRÄMHULT 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
PARM INVEST AB LOTTELIAS VÄG 7 SPARSÖR 0 anställda Finans- och försäkringsverksamhet

PATRIS EXPORT & IMPORT AB KISELVÄGEN 10 FRUFÄLLAN 0 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

PAULSSON, ROBERT BJÖRKSTIGEN 2 BV BREDARED 0 anställda Informations- och kommunikationsverksamhet
PEJO DESIGN AKTIEBOLAG SJÖSTRANDEN 17 SPARSÖR 0 anställda Tillverkning

PENNY LAKE HANDELSBOLAG FASANVÄGEN 9 FRUFÄLLAN 0 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

PERSSON, ALF ERIK GÖRAN ANNESTORP GÅRD 4 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske



Företagsnamn Benämning Postadress Ort Storleksklass Bransch

PERSSON, ARNE
GRAVRYD 
ÖSTERGÅRDEN 1 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

PERSSON, HENRY JAN-ERIC APLAKULLA 1 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
PERSSON, HJÖRDIS GUNILLA KATTRYD 8 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
PERSSON, INGVAR SPADVÄGEN 13 SPARSÖR 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

PERSSON, JAN-ERIK KLINTVÄGEN 2 FRUFÄLLAN 0 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

PERSSON, JENNY
INGESHULT 
BRANDSHÅLAN 1 BORGSTENA 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

PERSSON, JON APLAKULLA 1 BREDARED 0 anställda Transport och magasinering

PERSSON, JONAS
ÖRLANDA 
ÖSTERGÅRDEN 1 BORGSTENA 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

PERSSON, JONNY PER-EDVIN MALRYD HAGEN 1 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
PERSSON, MAGNUS TÄMTA GULLREGNET 1 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
PERSSON, PER OLOF KATTRYD 8 BREDARED 0 anställda Byggverksamhet
PERSSON, PER-OLOF STENSERED POBO 1 BORGSTENA 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
PERSSON, ROBERT STENSERED GÅRD 1 BORGSTENA 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
PERSSON, ROBERT HÄSTHAGEN 1 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

PERSSON, TIM
STENSERED 
LUNDAGÄRDE 5 BORGSTENA 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

PETER OLANDER HOLDING AB KULLASANDSLIDEN 2 FRISTAD 1-4 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

PETERSSON, JONNA
VÄNGA 
RÄTTAREGÅRDEN 1 FRISTAD 0 anställda

Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

PETERSSON, MICHAEL
ÖSTERGÅRDEN 
EKESLUND 4 SPARSÖR 0 anställda Kultur, nöje och fritid

PETERSSON, ROBERT MJÖSHULT LYCKHEM 1 BREDARED 0 anställda Kultur, nöje och fritid

PETERSSON, SEBASTIAN
ÖSTERGÅRDEN 
EKESLUND 4 SPARSÖR 0 anställda Kultur, nöje och fritid

PETERSSON, TOMMY KAPELLVÄGEN 4 FRUFÄLLAN 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
PETERSSON, TORE GINGRI STOMMEN 22 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske



Företagsnamn Benämning Postadress Ort Storleksklass Bransch
PETRA ROSWALL AB KAPRIFOLVÄGEN 1 FRISTAD 0 anställda Annan serviceverksamhet
PETTERSSON, HELENE GINGRI LYCKHEM 7 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
PETTERSSON, PER OLOF GINGRI LYCKHEM 7 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
PETTERSSON, STIG HARRY RAVINVÄGEN 12A FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

PINNEVIKEN AB BUXBOMSBACKEN 2 FRISTAD 0 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

PLUMPPU, FREDRIK BACKAGÄRDE GÅRD 1 FRISTAD 0 anställda Kultur, nöje och fritid

POLAND, SEAN KNEKTÅSVÄGEN 15 BORÅS 0 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

PR RESOR & EVENT I BORÅS AB KVARTSVÄGEN 19 FRUFÄLLAN 0 anställda
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och 
andra stödtjänster

PRETEC ELECTRONIC AKTIEBOLAG EKSTIGEN 5 BORÅS 1-4 anställda Informations- och kommunikationsverksamhet
PROFESSIONAL LIGHTING-POL AB STORA VÄGEN 31 FRISTAD 1-4 anställda Tillverkning

PROFILMEDIA I FRISTAD AB BOX 64 FRISTAD 0 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

PS ISOL AB TUNSTIGEN 3 SPARSÖR 1-4 anställda Byggverksamhet

PSE MOTORSPORT AB SKIFFERVÄGEN 4 FRUFÄLLAN 0 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

PUKONEN, CECILIA ÅSBOPLAN 1 LGH 1002 FRISTAD 0 anställda Annan serviceverksamhet
PULX AB KRÖKLINGSVÄGEN 2 SPARSÖR 1-4 anställda Finans- och försäkringsverksamhet
PYYKKÖ, RAUNO SILLEBERG 11 BREDARED 0 anställda Tillverkning

Q8 AFFÄRSMANNAFÖRENING
STORA VÄGEN 24 OKQ8 
BENSINSTATION FRISTAD 0 anställda Annan serviceverksamhet

QVARNSTRÖM, KENNET BLÅTRYVÄGEN 5 FRISTAD 0 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

R. GRANDIN IT CONSULTING 
AKTIEBOLAG BUXBOMSLIDEN 2 FRISTAD 1-4 anställda Informations- och kommunikationsverksamhet

RAABAN MUSIC AB SELVÄGEN 1 SPARSÖR 1-4 anställda Informations- och kommunikationsverksamhet



Företagsnamn Benämning Postadress Ort Storleksklass Bransch
RAABAN PRODUCTION AB SELVÄGEN 1 SPARSÖR 1-4 anställda Kultur, nöje och fritid
RAGNARSSON, JOEL DÖVEDAL 11 BORGSTENA 1-4 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
RAPP, LARS HÖKÅSVÄGEN 3 BORÅS 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

RASK SERVICETEKNIK AB ARTA SKATTEGÅRDEN 11 FRISTAD 0 anställda Fastighetsverksamhet

RATIONAL VENTURES AB GRANITVÄGEN 6 FRUFÄLLAN 1-4 anställda Informations- och kommunikationsverksamhet

RED BOXER AB ÖRELIDEN 2 SPARSÖR 0 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

REDENIUS, ARIANA SEVRED 10 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
REDENIUS, DAN SEVRED 10 FRISTAD 0 anställda Tillverkning

REINHOLDSSON, ANNE
LÄNGJUM 
SKINNAREGÅRDEN 1 FRISTAD 0 anställda Tillverkning

REINHOLDSSON, PER OLOF SIBBARP 6 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
REINHOLDSSON, STEFAN SIBBARP 8 FRISTAD 0 anställda Byggverksamhet

REVOLT BYRÅ AB STICKVÄGEN 10 SPARSÖR 1-4 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

REZAI, WILLIAM ÖSTERGÅRDSVÄGEN 1 FRISTAD 0 anställda Informations- och kommunikationsverksamhet
RICKARD CARLSSON TRANSPORT AB GÄRSTORP 6 BORGSTENA 1-4 anställda Transport och magasinering
RIDDERBJELKE OHLSSON, ELISABET STAKABERGSVÄGEN 9 SPARSÖR 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

RIDDERBJELKE, CLAES
HJORTSERED 
STOREGÅRDEN 2 SPARSÖR 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

RIDDERBJELKE, JEANETTE KRÖKLING GÅRD 1 SPARSÖR 0 anställda Utbildning

RIDDERBJELKE, MAGNUS KRÖKLING GÅRD 1 SPARSÖR 0 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

RMZ GROUP AKTIEBOLAG ÅSBOVÄGEN 1 FRISTAD 1-4 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

RN:S MONTAGE SVETS & SMIDE 
AKTIEBOLAG BOKVÄGEN 5 FRISTAD 1-4 anställda Tillverkning



Företagsnamn Benämning Postadress Ort Storleksklass Bransch

ROLANDS DÄCKSERVICE AKTIEBOLAG
KRÖGAREVÄGEN 2 C LGH 
1003 BORGSTENA 0 anställda

Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

ROSEBUD TRADING AB LOTTELIAS VÄG 1 SPARSÖR 1-4 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

ROSENBERG, MADELEINE HOLMÅSA 1 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

RPB ELECTRONICS AB TJÄDERVÄGEN 4 FRUFÄLLAN 0 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

RUERGÅRD, PER-ÅKE CHRISTER KILSVÄGEN 5 SPARSÖR 0 anställda Tillverkning
RYBERG, RICHARD GINGRI BRÄCKÅS 21 FRISTAD 0 anställda Byggverksamhet

RYDBERG WILAND, INGER BIRGITTA
HJÄLMRYD 
VÄSTERGÅRDEN 5 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

RYDFALK, TORBJÖRN PÅTORP SÄTERI 1 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
RYDIN, NIKLAS GINGRI RYDÅSEN 1 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

RÅBERG, ALF INGEMAR ÖREBRO MANHEM 1 SPARSÖR 1-4 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

RÅNGEDALAKROSSEN AKTIEBOLAG SPIREAVÄGEN 9 FRISTAD 0 anställda Utvinning av mineral
RÅRO I BORÅS AB SPIREAVÄGEN 9 FRISTAD 0 anställda Fastighetsverksamhet
RÅSEMYR, MATZ TÄMTA HESTRA 27 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
RÄNGEN AB SPARSÖRSVÄGEN 1 SPARSÖR 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
RÄNK, LENA KVARTSVÄGEN 19 FRUFÄLLAN 1-4 anställda Utbildning

S CONSULTING AB KÖRSBÄRSVÄGEN 1 SPARSÖR 1-4 anställda Informations- och kommunikationsverksamhet
S.O.S. BUD AKTIEBOLAG SKIFFERVÄGEN 4 FRUFÄLLAN 1-4 anställda Transport och magasinering

S2 TEXTILE CONSULTING AB SANDSTENSVÄGEN 18 FRUFÄLLAN 1-4 anställda Informations- och kommunikationsverksamhet
SAG FASTIGHETER AB BACKAGÄRDE GÅRD 1 FRISTAD 0 anställda Byggverksamhet
SAG INDUSTRIHALL AB BACKAGÄRDE GÅRD 1 FRISTAD 0 anställda Fastighetsverksamhet
SAMUELSSON, BENGT HENRY HULT 25 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
SAMUELSSON, BIBI VÄNGA ÖDEGÄRDET 1 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
SAMUELSSON, BJÖRN GUSTAF SPIREAVÄGEN 9 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske



Företagsnamn Benämning Postadress Ort Storleksklass Bransch

SAMUELSSON, BRITT-INGER
SKÖTTNING BREDARED 
SÖDRA 2 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

SAMUELSSON, CARINA
VEMMENHULT 
KÄLLEBACKEN 1 BREDARED 0 anställda Informations- och kommunikationsverksamhet

SAMUELSSON, GÖSTA GEORG
VEMMENHULT 
SKATTEGÅRDEN 4 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

SANDBERG, GÖRAN KVARTSVÄGEN 17 FRUFÄLLAN 0 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

SANDELL, GÖTE
VÄNGA LARSAGÅRDEN 
18 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

SANDELL, MARTIN GINGRI ÄNGHAGA 1 FRISTAD 0 anställda Byggverksamhet
SANDER, PETER ÅSVÄGEN 12 SPARSÖR 0 anställda Fastighetsverksamhet
SANDERSSON, URBAN LÖVÅS 1 BREDARED 0 anställda Tillverkning

SANDGREN, EGON BERTIL ROLAND TÄMTA STAVABACKE 1 FRISTAD 0 anställda Tillverkning

SANDGREN, LARS-FREDRIK ANNEROVÄGEN 27 B SPARSÖR 0 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

SANDGREN, MARGARETA SIBBARP 4 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

SANDHULT-BREDAREDS FÖRSAMLING
KYRKA 
FÖRSAMLINGSHEM ASKALLÉN 8 BREDARED 1-4 anställda Annan serviceverksamhet

SANDRA-S AB SKOGSRYDSVÄGEN 105 FRUFÄLLAN 0 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

SANDVAD GREENSERVICE AB NABBEN SANDVAD 8 FRISTAD 0 anställda
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och 
andra stödtjänster

SARIT AB HEDAGÄRDSVÄGEN 18 FRISTAD 1-4 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

SAWYER STREET AB INÄGOVÄGEN 13 C BREDARED 0 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

SCANDINAVIA AISS AB KVARTSVÄGEN 33 FRUFÄLLAN 0 anställda
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och 
andra stödtjänster

SCHILLER, CHRISTINA GINSTVÄGEN 5 FRISTAD 0 anställda Kultur, nöje och fritid



Företagsnamn Benämning Postadress Ort Storleksklass Bransch
SCHOLLIN, NINNI SANDVIK 23 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
SD GROUP INTRESSENTER AB FRISTAD 0 anställda Finans- och försäkringsverksamhet
SEDLUND, LARS KENNET GAMSEN HAGEN 1 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

SEGERSTORP ENTREPRENAD AB SEGERSTORP 1 BREDARED 5-9 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

SEGERSTORP HOLDING AB SEGERSTORP 1 BREDARED 0 anställda Byggverksamhet
SEGERSTORP KONSULT AB SEGERSTORP 1 BREDARED 1-4 anställda Byggverksamhet
SIBGÅRD, NILS OLOF GUNNAR SIBBARP 3 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

SIKSTRÖM, PETER ÖN VALLEN 4 FRISTAD 0 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

SJU H TAK AB LIGUSTERVÄGEN 12 FRISTAD 0 anställda Byggverksamhet

SJÖBERG, LILLY BIRGIT AGNETA MUNKÅVÄGEN 20 FRISTAD 0 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

SJÖBERG, MALIN HOLMA SÖDRA 6 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
SJÖQVIST, ANITA STAKABERGSVÄGEN 2 SPARSÖR 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
SJÖQVIST, INGVAR STAKABERGSVÄGEN 2 SPARSÖR 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

SJÖÖN 1:1 TORBJÖRNTORP GÅRD 1 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
SKINNARI, JOHAN TÄRBY VÄDHÖJDEN 1 FRISTAD 0 anställda Byggverksamhet

SKOGLUND, LARS-ÅKE ANDERS SKÖTTNING VÄSTRA 21 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
SKOGLUND, SVEN GEORG HULT STORÄNGEN 1 BREDARED 0 anställda Byggverksamhet

SKOGSFÖRVALTNING FILIP HEDEVING AB LAKHALLSVÄGEN 158 BORÅS 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
SKOMAKARN FÖR ER VÄLGÅNG AB ASKLANDAVÄGEN 17 FRISTAD 1-4 anställda Annan serviceverksamhet
SKYLT TEXT & DESIGN I BORÅS 
HANDELSBOLAG UGGLEBOVÄGEN 7 FRUFÄLLAN 0 anställda

Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

SKÖLDBERG, HENRY SKÅPESLÄTT 3 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
SMB GROUP AB STORA VÄGEN 23 B FRISTAD 1-4 anställda Byggverksamhet

SMIDS, GÖRAN MYREKULLAVÄGEN 16 BREDARED 0 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik



Företagsnamn Benämning Postadress Ort Storleksklass Bransch
SPARBANKEN SJUHÄRAD AB (PUBL) FILIALEN FRISTAD STORA VÄGEN 25 FRISTAD 1-4 anställda Finans- och försäkringsverksamhet

SPARSÖR BILTEKNIK AB VALLAVÄGEN 12 SPARSÖR 1-4 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

SPARSÖRS AIK HOVALIDSVÄGEN 3 SPARSÖR 1-4 anställda Kultur, nöje och fritid
SPARSÖRS NYA VÄGFÖRENING KÖRSBÄRSVÄGEN 24 SPARSÖR 0 anställda Fastighetsverksamhet

SPECIALTRANSPORTER SWEDEN AB LARS KAGGSGATAN 105 BORÅS 0 anställda Transport och magasinering
SPRINGYARD AKTIEBOLAG SJÖSTRANDEN 23 SPARSÖR 1-4 anställda Finans- och försäkringsverksamhet
STAFFAN WRAMDEMARK VENTTEKNIK 
AB TRYVÄGEN 26 FRISTAD 1-4 anställda Byggverksamhet

STAFVENHED, PEDER
ÅSBOVÄGEN 14 LGH 
1404 FRISTAD 0 anställda

Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och 
andra stödtjänster

STALL GLADER SEGERSTORPSVÄGEN 22 BREDARED 0 anställda Kultur, nöje och fritid
STALLGÅRD, MALIN OXELVÄGEN 11 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

STAY VISIBLE AB
ÖSTRA KÄLLÄNGSVÄGEN 
11 BORÅS 0 anställda

Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

STEFANSSON, PER-OLOF VRALEN ERIKSÅS 1 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
STEN, EVA ÄRTINGEVÄGEN 21 FRISTAD 0 anställda Annan serviceverksamhet
STENSSON, ANDERS ÖRJAN TÄMTA FARSTORP 12 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
STENSSON, BJÖRN HELGE INGEMAR TÄMTA HESTRA 13 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
STENSTRÖM, CHRISTER MYREKULLAVÄGEN 1 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
STENSTRÖM, CHRISTIN MYREKULLAVÄGEN 1 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
STERNFELDT, GÖRAN ERIK WILHELM TÄRBY STORA HAGA 2 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

STIERNSTRÖM ADVOKATBYRÅ AB KNEKTÅSVÄGEN 30 BORÅS 1-4 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

STIFTELSEN GENERATORN
TRUMSLAGAR 
BLOMGRENS VÄG 5 FRISTAD 1-4 anställda Avdelning saknas

STIFTELSEN RÄFSERYD GINGRI BRÄCKÅS 22 FRISTAD 1-4 anställda Finans- och försäkringsverksamhet
STILO FASTIGHETSFÖRVALTNING AB VÄNGAVÄGEN 11 FRISTAD 0 anställda Fastighetsverksamhet



Företagsnamn Benämning Postadress Ort Storleksklass Bransch

STILO SKANDINAVISKA AKTIEBOLAG VÄNGAVÄGEN 11 FRISTAD 10-19 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

STOMMENS GÅRD AB GINGRI STOMMEN 20 FRISTAD 0 anställda Kultur, nöje och fritid

STORASYSTER AB VILLAVÄGEN 5 SPARSÖR 1-4 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

STRAND, BO HEDEVÄGEN 18 FRISTAD 0 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

STRAND, MARGOT ANNA INGEGERD SKOLVÄGEN 3 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
STRANDGÅRDS ENTREPRENAD AB BÄCKVÄGEN 12 SPARSÖR 0 anställda Byggverksamhet
STRANDGÅRDS ENTREPRENAD 
FASTIGHETS KOMMANDITBOLAG 1 BÄCKVÄGEN 12 SPARSÖR 0 anställda Fastighetsverksamhet

STRÖM, HENRY
ÖRLANDA 
BÄCKAGÅRDEN 1 BORGSTENA 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

STRÖMBERG, GUNVOR KVARBO GÅRD 2 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
STRÖMBERG, KJELL OVE KVARBO GÅRD 2 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

STUDIO DESKTOP AKTIEBOLAG VÄNGA EKHAGA 1 FRISTAD 1-4 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

STURES EXPRESS FÖRVALTNING AB BOX 84 FRISTAD 0 anställda Transport och magasinering
STUTERI KVILLEHULT 
KOMMANDITBOLAG SPARSÖRSVÄGEN 28 SPARSÖR 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
STÅHLMAN TRADING & CONSULTING 
AKTIEBOLAG TOSSERYDSVÄGEN 4B BORÅS 0 anställda

Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

SUNDVALL, JACK INGVAR DANIEL ÖRELIDEN 8 SPARSÖR 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

SUNKLODAS, MINDAUGAS BLÅTRYVÄGEN 7 FRISTAD 0 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

SVAHN, ANN-KATRIN SÖLEBO LÖVÅS 4 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
SVAN, HANS ASSMUNDARED 9 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
SVANTESSON, STEN IVAN MYREKULLA GÅRD 5 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

SVEBA-DAHLÉN AKTIEBOLAG FRISTAD
100-199 
anställda Tillverkning



Företagsnamn Benämning Postadress Ort Storleksklass Bransch

SVEBA-DAHLÉN GROUP AB INDUSTRIVÄGEN 8 FRISTAD 0 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

SVEDBERG, MATS PEDER GYLTAS VÄG 17 FRUFÄLLAN 0 anställda Informations- och kommunikationsverksamhet
SWEDISH LANGUAGE ACCESS AB HASSELSTIGEN 4 BREDARED 1-4 anställda Utbildning
SWEDISH SENSOR AND REMOTE 
SENSING AB PARKVÄGEN 13 L FRISTAD 0 anställda

Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

SVENSGÄRDE 198 FASTIGHETS AB VALLAVÄGEN 12 SPARSÖR 0 anställda Fastighetsverksamhet
SVENSGÄRDE BRÄMHULT 200 AB VALLAVÄGEN 12 SPARSÖR 0 anställda Fastighetsverksamhet
SVENSGÄRDE FASTIGHETS AB VALLAVÄGEN 12 SPARSÖR 0 anställda Fastighetsverksamhet
SVENSK TRÄDESIGN AB EXPRESSVÄGEN 9 FRISTAD 1-4 anställda Tillverkning
SVENSKA SÄKERHETSGRUPPEN 
AKTIEBOLAG SPARSÖRSVÄGEN 31 B SPARSÖR 1-4 anställda

Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

SVENSSON LUNDVALL, GUN-BRITT KÅLLARED FRIDHEM 1 BORGSTENA 0 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

SVENSSON, ANDERS TAGE LINDSÅS 28 BORGSTENA 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

SVENSSON, BENGT-ÅKE BILLING ÅSVÄGEN 19 SPARSÖR 0 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

SVENSSON, BO ROLF INGVAR
NOSSEKÄLLA 
VÄSTERGÅRDEN 1 BORGSTENA 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

SVENSSON, BORGHILD EIVOR LINNÉA SKÖTTNING LENNBO 1 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

SVENSSON, CARL MAGNUS ARTA LJUNGAGÅRDEN 1 FRISTAD 0 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

SVENSSON, CHRISTER LÅNGARED 1 BORGSTENA 0 anställda Byggverksamhet

SVENSSON, DORIS INGRID GULLBRITT ANNESTORP GÅRD 5 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

SVENSSON, EVA-BRITT
KRÖGAREVÄGEN 2 C  
LGH 1103 BORGSTENA 0 anställda

Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

SVENSSON, INGVAR KARL-ERIK HEDEVÄGEN 2 B FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske



Företagsnamn Benämning Postadress Ort Storleksklass Bransch

SVENSSON, KENT
TÄMTA BERGSGÅRDEN 
11 FRISTAD 0 anställda

Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och 
andra stödtjänster

SVENSSON, KIM LÅNGARED 1 BORGSTENA 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
SVENSSON, LARS-BERTIL ÖN ÖSTRA TÄRBYÅS 1 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
SVENSSON, LENNART STAVRYD GÅRD 1 LJUNG 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

SVENSSON, MATS ROBERT AMNAHULTSVÄGEN 11 BRÄMHULT 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
SVENSSON, MIKAEL ÄNGSVÄGEN 10 BORGSTENA 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
SVENSSON, PER OLA HINDARED 10 FRISTAD 0 anställda Byggverksamhet

SVENSSON, PER-ÅKE VÄNGA LÅNGGÄRDET 1 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
SVENSSON, TOMAS PATRIK SÖLEBO LÖVÅS 2 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
SYNCRO AB PEDER GYLTAS VÄG 23 FRUFÄLLAN 0 anställda Tillverkning
SZANTOPAJER AB TRYVÄGEN 10 FRISTAD 0 anställda Vård och omsorg; sociala tjänster
SÄKRA HEM, ANJON AB GAMLA KYRKVÄGEN 1 FRISTAD 1-4 anställda Byggverksamhet

SÄVENLUND, KAROLINA
TÄMTA NÄS 
VÄSTERGÅRDEN 11 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

SÖDERSTRÖM, HANNA ÅSVÄGEN 25 SPARSÖR 0 anställda
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och 
andra stödtjänster

TADIJA BILVERKSTAD AB KVARNFALLSVÄGEN 3 BORGSTENA 0 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

TAKKINEN, PIRJO IDROTTSVÄGEN 3 FRISTAD 0 anställda Transport och magasinering
TANDLÄKARNA TOSS AB TALLVÄGEN 8 FRISTAD 1-4 anställda Vård och omsorg; sociala tjänster

TANG, VINCENT SPARSÖRSVÄGEN 31 A SPARSÖR 0 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

TARA TRANSPORT SWEDEN AB BÄVERVÄGEN 32 SPARSÖR 1-4 anställda Transport och magasinering
TEAM 65 AB KNEKTÅSVÄGEN 15 BORÅS 1-4 anställda Annan serviceverksamhet
TEJEMARK, PERNILLA TÄRBY HAGSÄTER 1 FRISTAD 0 anställda Annan serviceverksamhet
TEJEMARK, TOBIAS TÄRBY HAGSÄTER 1 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
TELLBOM, JOHN LARS ANDERS ANNEROVÄGEN 34 SPARSÖR 0 anställda Kultur, nöje och fritid
TELLNOR, DOTTI TALLSTIGEN 7 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske



Företagsnamn Benämning Postadress Ort Storleksklass Bransch
TEMNÉUS, OLA EKAREBO 2 FRISTAD 0 anställda Byggverksamhet

TENALIA AB
ANDERS DANIELSSONS 
VÄG 21 SPARSÖR 1-4 anställda Informations- och kommunikationsverksamhet

TENBRINK, PER-GÖRAN VÄNGAVÄGEN 30 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

THID, CARITA
MELLOMTORP 
EKORNAKULLEN 13 FRISTAD 0 anställda Utbildning

THORIN, KENNETH KNEKTÅSVÄGEN 5 BORÅS 0 anställda Byggverksamhet
THORIN, LISBETH KNEKTÅSVÄGEN 5 BORÅS 0 anställda Annan serviceverksamhet

THULIN KINANDER, JOHANNA VIOLVÄGEN 1 SPARSÖR 0 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

TIDVIS SVERIGE AB KNEKTÅSVÄGEN 39 BORÅS 1-4 anställda Informations- och kommunikationsverksamhet

TIGERHIELM, BJÖRN
VÄNGA LARSAGÅRDEN 
41 FRISTAD 0 anställda Byggverksamhet

TILDELO FASTIGHETS AB KORSVÄGEN 3 BORGSTENA 0 anställda Annan serviceverksamhet

TILLFÖRLIT AKTIEBOLAG KNEKTÅSVÄGEN 43 BORÅS 0 anställda Informations- och kommunikationsverksamhet
TIMHEDE BYGG AB RODERVÄGEN 4 FRUFÄLLAN 0 anställda Byggverksamhet
TKF FIBERFÖRENING EKONOMISK 
FÖRENING ÖN 1 FRISTAD 0 anställda Informations- och kommunikationsverksamhet
TOMMY OTTOSSON TRANSPORT 
AKTIEBOLAG BOX 37 FRISTAD 1-4 anställda Transport och magasinering
TONY & MAGNUS TRÄDFÄLLNING 
HANDELSBOLAG ROSENVÄGEN 10 SPARSÖR 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
TOPSCORE I BORÅS AB SYRÉNVÄGEN 9 SPARSÖR 0 anställda Tillverkning

T-ORINS FOTO & ATELJÉ AB SYRÉNVÄGEN 6 SPARSÖR 0 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

TORSTENSSON, MALIN HULTÅS 2 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
TOSS, ANNA TALLVÄGEN 8 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

TOSSERYDS BILLACKERING AB TOSSERYDSVÄGEN 23 BORÅS 5-9 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar



Företagsnamn Benämning Postadress Ort Storleksklass Bransch

TOSSERYDS FASTIGHETER AB
ÖSTRA KÄLLÄNGSVÄGEN 
8 BORÅS 0 anställda

Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

TOTAL EL I FRISTAD AB VÄSTERGÅRDSVÄGEN 6 FRISTAD 1-4 anställda Byggverksamhet
TOUFIC SHAHIN AL-KHOURY, JEAN LÄNSVÄGEN 12 BORGSTENA 0 anställda Hotell- och restaurangverksamhet
TPPS TORE PETERSSON PERSON OCH 
SÄLJUTVECKLING AB GINGRI STOMMEN 22 FRISTAD 1-4 anställda

Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

TREKLANGEN AKTIEBOLAG PARKVÄGEN 21 FRISTAD 0 anställda Kultur, nöje och fritid

TRIZZ SHOP HANDELSBOLAG SKYTTEVÄGEN 6 FRISTAD 0 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

TRÄDKOMPANIET VOICE OF TREE CARE 
AB KÄLLÄNGSVÄGEN 5 BORÅS 1-4 anställda

Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och 
andra stödtjänster

TUNING & WAXING SWEDEN AB KRÖKLINGSVÄGEN 2 SPARSÖR 0 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

TÄMTA NÄS STRAND AB TÄMTA NÄS STRAND 10 FRISTAD 1-4 anställda
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och 
andra stödtjänster

TÄMTA RIDKLUBB
TÄMTA VÄSTRA 
SKATTEGÅRDEN 27 FRISTAD 1-4 anställda Kultur, nöje och fritid

TÄMTA TRÄ AB TÄMTA NÄS STRAND 10 FRISTAD 0 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

TÖRNBLAD, LARS GÄRSTORP 20 BORGSTENA 0 anställda Tillverkning

TÖRNBLAD, NADJA HOVALIDSVÄGEN 18 A SPARSÖR 0 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

UHLMAN, RONNY IDROTTSVÄGEN 3 FRISTAD 0 anställda Transport och magasinering
ULLBERG, NATALIE MELLANVÄGEN 13 B SPARSÖR 0 anställda Annan serviceverksamhet
ULRICEHAMNS SKOGSTEKNIK 
AKTIEBOLAG SKOGSRYDSVÄGEN 121 FRUFÄLLAN 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

UPONOR INFRA AB

UPONOR 
INFRASTRUKTUR 
FRISTAD FRISTAD

100-199 
anställda Tillverkning

URDMARK, BO LARYD GÅRD 1 BORGSTENA 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske



Företagsnamn Benämning Postadress Ort Storleksklass Bransch

V.HELMETS KOMMANDITBOLAG BUXBOMSLIDEN 2 FRISTAD 0 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

VAARALA, MIKAEL BÄVERVÄGEN 28 SPARSÖR 0 anställda Informations- och kommunikationsverksamhet
WALLGREN, BENGT STORA VÄGEN 18 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

WALLIN, PER-ANDERS VRALEN KARLSBERG 1 BREDARED 0 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

WASTENSON, MIKAEL
FORNEBERGA 
STOCKHULT 1 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

WEGELIUS, FREDDY VRALEN 1 BREDARED 0 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

WEIDKOM INVEST AB GRANITVÄGEN 8 FRUFÄLLAN 0 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

WEIJMER, ROBIN ARTA ÅBACKEN 1 FRISTAD 0 anställda Tillverkning
VELASQUEZ MUNERA, MARIO VÄNGA SJÖKULLEN 1 FRISTAD 0 anställda Byggverksamhet
WELLGROW SYSTEM I BORÅS 
HANDELSBOLAG BERGSGRÄND 9 BORÅS 0 anställda Byggverksamhet

WEMMEUS, SVEN OLOF
VEMMENHULT 
SKATTEGÅRDEN 9 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

WENNERGREN, ULLA MARIA SEGERSTORPSVÄGEN 10 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

WERNER, JAN OLOF TORBJÖRNTORP GÅRD 1 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

WERNERBY, ANNICA
GINGRI VÄSTRA 
BREDGÅRDEN 1 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

VERWAAIJEN, JACOBUS LJUNGAVÄGEN 10 FRISTAD 0 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

WETTERLUND, INGRID SVEA MATHILDA GULLREGNSVÄGEN 4 FRISTAD 0 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

VIAN INVEST AKTIEBOLAG SPADVÄGEN 12 SPARSÖR 0 anställda Finans- och försäkringsverksamhet
VIARED INDUSTRIMARK AB BOX 84 FRISTAD 0 anställda Fastighetsverksamhet



Företagsnamn Benämning Postadress Ort Storleksklass Bransch
VIAREDSLAND FASTIGHETS AB VINKELVÄGEN 2 SPARSÖR 0 anställda Fastighetsverksamhet

VIBERG, EMIL
GRETLANDA GATEKULLA 
1 RÅNGEDALA 0 anställda Kultur, nöje och fritid

WICKANDER, BO JOHAN VRALEN 17 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

WICTORSSON, CONNY
RÅSTORP 
VÄSTERGÅRDEN 11 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

VIDA BORGSTENA AB LÄNSVÄGEN 17 BORGSTENA
100-199 
anställda Tillverkning

VIDA SKOG AB BOX 100 ALVESTA 50-99 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

WIFETRAP AB SKOGSRYDSVÄGEN 116 FRUFÄLLAN 1-4 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

WIFETRAP EKONOMISKA FÖRENINGEN SKOGSRYDSVÄGEN 116 FRUFÄLLAN 1-4 anställda Fastighetsverksamhet

WIKTORSSON, GÖRAN VÄNGA BERGSGÅRDEN 2 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

WILAND, PEDER HULTÅS 10 BREDARED 0 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

WILHELMSSON, ANDERS
MYREKULLA 
TALLBACKEN 1 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

WILHELMSSON, ING-MARI RÅRYD SJÖTORP 1 BREDARED 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

WILHELMSSON, JAN SNÖBÄRSVÄGEN 6 FRISTAD 0 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

WILHELMSSON, LEIF RÅRYD SJÖTORP 1 BREDARED 0 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

WILHELMSSON, MIKAEL
VEMMENHULT EKAREBO 
1 BREDARED 1-4 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

VILJANEN, JONAS TÄMTA NÄS STRAND 8 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
WINBERG, THOMAS RÅHULT 8 FRISTAD 0 anställda Tillverkning

WINGE, CLAS
TÄRBY NORRA ESSTORP 
5 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske



Företagsnamn Benämning Postadress Ort Storleksklass Bransch

WINGE, FRIDA
TÄRBY NORRA ESSTORP 
5 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

VIRKE IMPEX AKTIEBOLAG
ÖSTRA KÄLLÄNGSVÄGEN 
8 BORÅS 1-4 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

VIRKESHANTERING I SKANDINAVIEN 
AKTIEBOLAG

ÖSTRA KÄLLÄNGSVÄGEN 
8 BORÅS 1-4 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

WOHLIN, JOHANNA TALLVÄGEN 2 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

VP AUTOPARTS AB INDUSTRIVÄGEN 7 FRISTAD 20-49 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

VUORMA, ANDREAS HABELTORP 4 BREDARED 0 anställda Informations- och kommunikationsverksamhet
WÜSTENHAGEN, VERONIKA TÄMTA LADÅS 14 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
VÄDDINGEN RYDA SKOG AB SPARSÖRSVÄGEN 1 SPARSÖR 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
VÄNGA BYGG OCH SMIDE AB VÄNGA ENEBACKEN 1 FRISTAD 1-4 anställda Tillverkning

VÄNGA GÅRDSMEJERI AB
TÄMTA NÄS 
ÖSTERGÅRDEN 27 FRISTAD 1-4 anställda Tillverkning

VÄNGABOLAGET AB VÄNGA EKHAGA 1 FRISTAD 0 anställda Finans- och försäkringsverksamhet

VÄSTRA GÖTALANDS LÄNS LANDSTING
FRISTADS 
VÅRDCENTRAL TÄRNAVÄGEN 6 FRISTAD 50-99 anställda Vård och omsorg; sociala tjänster

VÄSTRA GÖTALANDS LÄNS LANDSTING
FRISTADS 
FOLKHÖGSKOLA FOLKHÖGSKOLEVÄGEN 7 FRISTAD 50-99 anställda Utbildning

YAMIN, TONY TRANVÄGEN 18 SVANEHOLM 0 anställda Fastighetsverksamhet
YLLÄSJÄRVI, HEIMO DERAGÅRDSVÄGEN 61 FRISTAD 0 anställda Byggverksamhet

YLVING, STEN GERHARD VÄNGA ÖSTERGÅRDEN 6 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
YNGVESSON, BRITA KLIPPVÄGEN 2 FRUFÄLLAN 0 anställda Annan serviceverksamhet
YNGVESSON, KENNY LYCKÅSVÄGEN 4 BORGSTENA 0 anställda Byggverksamhet

ZANVAD AB SIGNALVÄGEN 11 FRUFÄLLAN 0 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

ZC BEV AB UTKIKSVÄGEN 5 FRUFÄLLAN 10-19 anställda Byggverksamhet



Företagsnamn Benämning Postadress Ort Storleksklass Bransch

ZETHRAEUS, KLARA LOGGVÄGEN 7 FRUFÄLLAN 0 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

ZETTERGREN, MAGNUS TYGELVÄGEN 11 B SPARSÖR 0 anställda Hotell- och restaurangverksamhet
ZIMMERMAN, ULLA BJÖRNÅSEN 1 LJUNG 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

ZING ASSIST AB STORA VÄGEN 31 FRISTAD 1-4 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

ÅBECO R&M AKTIEBOLAG BOX 37 FRISTAD 1-4 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

ÅBERG, JONAS ORREVÄGEN 2 FRUFÄLLAN 0 anställda Byggverksamhet
ÅKERLIND, LENNART MELLOMTORP GÅRD 1 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

ÅKESSON, MONICA RÄNNEVÄGEN 7 BORÅS 0 anställda
Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar

ÅSBOGÅRD, CLAES OLOF
STOMMEN STOMSLUND 
1 BORGSTENA 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

ÄNKESTIGENS EKONOMISKA FÖREN I 
GAMLA KÖPSTAD KVARTSVÄGEN 33 FRUFÄLLAN 0 anställda Fastighetsverksamhet

ÖBERG, FRIDA SOFIE
VÄSTERGÅRDEN 
HÄGNEN 1 SPARSÖR 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

ÖBERG, STURE GUSTAV VÄSTERGÅRDEN 20 SPARSÖR 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske
ÖBERG, THOMAS LAXSTIGEN 22 FRISTAD 0 anställda Utbildning
ÖHRN I FRISTAD AB ROSENVÄGEN 20 B SPARSÖR 0 anställda Byggverksamhet

ÖSTERBACKA, EIJA OXHAGSVÄGEN 10 BREDARED 0 anställda
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik

ÖSTERBACKA, LASSE
TÄRBY NORRA 
NYGÅRDEN 2 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske

ÖSTERBACKA, MARIA
TÄRBY NORRA 
NYGÅRDEN 2 FRISTAD 0 anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske



Avdelningen för regioner och miljö 
Enheten för regionala tjänster och indelningar

Definitioner, kommentarer:
FASTIGHET:
Vad är en fastighet ?
All mark är indelad i fastigheter, bebodda och obebodda.
Till fastigheterna hör byggnader och anläggningar av olika slag.
Fastigheter indelas efter beskattningskategori. För fastigheter som är delade 
räknas med respektive fastighetsdel som egen fastighet om fastigheten
har olika ägare och/eller är av olika fastighetstyp.
En fastighet består av ett eller flera avgränsade områden på marken. 
Till en fastighet kan höra byggnader, skog, vatten m.m. 
Alla fastigheter har en särskild beteckning inom
en kommun (namn och nummer),
t.ex. Viken 10:2 i Lyckeby kommun.
I dag finns i Sverige ca 3,2 milj. fastigheter registrerade.
1,9 milj. av dessa är bebodda.

Befolkningstäthet
Landarealen som används som underlag till befolkningstätheten ingår mindre 
vattendrag.
För det valda området ingår allt vatten.

BEFOLKNING:
Befolkningen i ett LEA-område utgörs av alla som är folkbokförda
på en fastighet inom området.

Civilstånd
Civilståndsuppgifterna hämtas från folkbokföringen. Med ogifta menas
personer som aldrig varit gifta. I kategorin gifta ingår även registrerade
partnerskap, i änka/änkling ingår efterlevande partner och
i skilda ingår separerad partner.

Ålder
Åldersuppgifter avser ålder vid årets slut.



Flyttningar
Flyttningsstatistiken - liksom all annan befolkningsstatistik - bygger  
på uppgifter från folkbokföringen. Flyttning definieras som att en person
har bytt bostad och regelmässigt vistas i den nya bostaden.
I flyttningsstatistiken gäller dessutom villkoret att flyttningen skett
från en fastighet till en annan fastighet.
I Sverige flyttar årligen ca 1,1 milj. personer, ca 14 % av folkmängden.
Högst flyttningsfrekvens finns i åldrarna 18-25 år.
Flyttningsöverskott anges anges som skillnaden mellan in- och utflyttningar.

INKOMSTER:

Medianinkomst - personer
Medianinkomsten anger ett mittersta värde, d.v.s. det är lika många
individer eller familjer som har högre inkomst än medianinkomsten som
det är som har lägre. (jämför med medelinkomst)
Medianinkomsten som redovisas i tabellen med sammanräknad
förvärvsinkomst för personer har beräknats för samtliga
personer 16 år och äldre. Beloppen redovisas i tusentals kronor.

Sammanräknad förvärvsinkomst
Det som personerna i området deklarerat under "Inkomst av tjänst" 
och "Inkomst av näringsverksamhet" bildar tillsammans sammanräknad
förvärvsinkomst. Kapitalinkomster ingår alltså inte. 

Medianinkomst - hushåll
Medianinkomsten som redovisas i tabellen med disponibel inkomst för hushåll
har beräknats för samtliga hushåll 20 år och äldre. Med det menas hushåll där
den med störst inkomst i hushållet är 20 år eller äldre.
Beloppen redovisas i tusentals kronor.



Hushåll
Då hushåll avgränsas i RTB gäller följande:
Hushåll består av samtliga personer som är folkbok-
förda i samma lägenhet.
  Hushållsstorlek avser antal personer som tillhör ett
hushåll. Ett hushåll består av minst en person.
  Personer som är gifta med varandra/har registrerat
partnerskap och folkbokförda på samma lägenhet
räknas som sammanboende.
  Personer som har gemensamt barn, utan att vara gifta
med varandra eller vara registrerade partner, och är
folkbokförda på samma lägenhet räknas som samman-
boende i sambopar.
  Personer som saknar gemensamma barn och är folk-
bokförda på samma lägenhet räknas som samman-
boende i sambopar om:
* Personerna är minst 18 år
* Personerna är av olika kön
* Åldersskillnaden mellan personerna är mindre än 15 år
* Personerna är ej nära släkt
* Endast ett möjligt sambopar kan bildas inom hushållet
En förälder-barn-relation skapas om en person är bio-
logisk förälder, adoptivförälder, vårdnadshavare eller
annan person till någon i hushållet.
En person definieras som barn, oavsett ålder, då den
ingår i ett hushåll tillsammans med minst en av sina
föräldrar och själv saknar barn och/eller partner i
samma hushåll.



Disponibel inkomst
Disponibel inkomst är den summa som återstår för konsumtion och sparande
sedan man från summa förvärvs- och kapitalinkomst dragit ifrån slutlig skatt
och lagt till skattefria ersättningar och bidrag (t.ex. ekonom.bistånd,
bostadsbidrag, barnbidrag etc.). Disponibel inkomst är det inkomstbegrepp
 i den totalräknade inkomststatistiken som tillsammans med begreppet
”Köpkraft” bäst speglar köpkraften och levnadsstandarden för olika grupper
i samhället. Den disponibla inkomsten redovisas dock endast på familjenivå,
vilket innebär en del problem vid jämförelser av medelvärden.
Ensamstående har normalt en lägre disponibel inkomst än gifta/sambeskattade.
Vissa regioner har större andel ensamstående, medan andra
har större andel gifta/sambeskattade. 

ARBETSMARKNAD

Arbetsställe
Ett arbetsställe är varje adress, fastighet eller grupp av närliggande 
fastigheter där företaget bedriver verksamhet (ej hemadresser) och har
anställd personal. De företag vars arbetsställen  kommer med i redovisningen
skall vara aktiva - d.v.s. uppfylla något av kriterierna att redovisa moms
eller vara arbetsgivare eller ha F-skattesedel i kombination med momsfri 
bransch.

Näringsgren
Näringsgren avser företagets/arbetsställets huvudsakliga verksamhet.
Om det vid ett företag/arbetsställe förekommer flera verksamhetsarter bestäms
näringsgrenskoden i princip utifrån den verksamhet som
sysselsätter flest anställda.
Ny näringsgrensindelning (SNI2007) gäller fr.m. 2008.  Fram till 2008
gäller näringsgrensindelning SNI2002.

Detaljhandel
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar, bransch/SNI 47
Detaljhandel med brett sortiment, bransch/SNI 47.1, 
Specialiserad butikshandel, bransch/SNI 47.2, 47.3, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7
Detaljhandel, ej i butik, bransch/SNI 47.8 o 47.9
https://www.scb.se/SNI2007

https://www.scb.se/SNI2007


Förvärvsarbetande
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en
timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit
tillfälligt frånvarande under perioden, t.ex. på grund av sjukdom,
räknas som förvärvsarbetande.

Arbetspendling
Med arbetspendling avses en förvärvsarbetande persons
pendling mellan bostaden och arbetsplatsen.
Utpendling redovisar personer som bor i ett område och
arbetar utanför området.

Inpendling visar personer som arbetar inom området i fråga
men har sin bostad i en annan region. 

SEKRETESS

I redovisningar där risk för röjande av uppgifter om enskild person eller 
verksamhet  kan förekomma tillämpas särskilda regler. Detta blir tydligt då
statistiken gäller uppgifter på små geografiska områden.
Tabellerna innehåller inte några enskilda värden under 3;
1:or och 2:or  har omvandlats, antingen till noll eller  till 3. 
När det gäller uppgifter om detaljhandelns omsättning anger "-"
att uppgift inte föreligger eller att uppgift finns, men inte kan redovisas.
HUT
Hushållens utgifter 2012 (HUT)
Vid jämförelse mot tidigare "hutar" kan SCB konstatera att svarsfrekvensen
på undersökningen var i överkant dålig. Bara 2 900 av 7 500 (38%) hade svarat.
Det höga bortfallet gör att resultatet måste tolkas med största försiktighet.
Vissa grupper har deltagit i undersökningen i högre grad än andra grupper.
Resultatet har okså gjort att redovisning av undergrupper till huvud-
grupperingarna  omöjliggjorts.



2435 436 2871

Genomsnittligt antal    

    personer 2,1 2,3 2,1

    konsumtionsenheter 1,56 1,64 1,57

Beräknad populations- 3 567 090 556 710 4 123 800

storlek ± 85 160 ± 58 610 ± 65 120

TOTALA UTGIFTERNA 304 240 356 700 311 320

± 8 520 ± 22 510 ± 7 750

KÖPTA LIVSMEDEL 33 920 38 720 34 570

± 1 170 ± 3 410 ± 1 100

Bröd, spannmålsprodukter 5 340 5 790 5 400

± 230 ± 540 ± 210

Kött 6 060 7 070 6 200

± 290 ± 800 ± 280

Fisk och skaldjur 1 880 2 420 1 960

± 140 ± 440 ± 130

Mjölk, ost och ägg 5 310 6 380 5 460

± 200 ± 550 ± 190

Oljor och fetter 850 1 170 890

± 50 ± 120 ± 40

Frukt och bär 2 610 2 990 2 660

± 140 ± 330 ± 130

Grönsaker 3 600 3 550 3 600

± 170 ± 370 ± 160

Sötsaker, socker 2 870 3 380 2 940

± 140 ± 370 ± 130

Såser, dressingar, 540 630 550

kryddsåser ± 40 ± 110 ± 40

Salt och kryddor 430 500 440

± 40 ± 120 ± 30

Bakpulver, övriga hushålls- 290 340 290

tillsatser, buljong ± 30 ± 80 ± 20

Snacks 420 410 420

± 40 ± 90 ± 30

Ospec livsmedel 3 700 . 3 760

± 710 . ± 680

ALKOHOLFRIA DRYCKER 2 770 3 550 2 880

± 130 ± 410 ± 120

Frukt- och grönsaksjuice, 430 400 430

nektar ± 40 ± 80 ± 30

Läskedrycker 1 070 1 190 1 080

± 80 ± 220 ± 70

Mineral- o. sodavatten 190 280 200

Tabell 1. Glesbygd och tätort - utgifter i kronor per 

hushåll år 2012                                                                                                         

Samtliga

Antal medverkande hushåll

TätortGlesbygd



SamtligaTätortGlesbygd

± 20 ± 90 ± 20

Kaffe 900 1 460 980

± 70 ± 280 ± 80

Te 160 180 160

± 30 ± 60 ± 20

Kakao 30 . 30

± 10 . ± 10

UTEMÅLTIDER 10 740 9 380 10 550

± 780 ± 1 560 ± 710

ALKOHOLHALTIGA DRYCKER 3 600 4 370 3 700

(även lättöl) ± 320 ± 970 ± 300

TOBAK 2 030 2 500 2 090

  ± 240 ± 700 ± 230

FÖRBRUKNINGSVAROR 6 090 6 210 6 110

± 380 ± 730 ± 340

Personlig hygien 3 700 3 010 3 610

± 320 ± 550 ± 290

Övriga förbrukningsvaror 2 390 3 200 2 500

± 140 ± 480 ± 140

HUSHÅLLSTJÄNSTER 22 810 23 470 22 900

  ± 2 320 ± 6 190 ± 2 150

Barntillsyn 1 620 1 410 1 600

± 180 ± 520 ± 160

Fackavgift, övriga försäkringar 6 660 7 450 6 770

± 710 ± 1 040 ± 620

Övriga tjänster 14 530 14 610 14 540

± 2 130 ± 5 980 ± 2 010

KLÄDER OCH SKOR 13 920 12 590 13 740

± 1 240 ± 2 970 ± 1 130

Kläder 11 290 10 060 11 120

± 1 070 ± 2 620 ± 980

Skor 2 570 . 2 560

± 420 . ± 400

BOSTAD 77 500 79 340 77 750

± 1 940 ± 6 570 ± 1 860

Hyra/avgift för hyres-/borätt 37 680 8 130 33 690

(inkl garage) ± 1 500 ± 2 420 ± 1 360

Reparationer 4 920 12 610 5 960

± 960 ± 4 840 ± 1 060

Hem och villaförsäkring 2 090 3 550 2 280

± 90 ± 310 ± 90

Tjänster förknippade med 3 580 9 470 4 380

bostaden ± 290 ± 920 ± 280

Elektricitet, gas och andra 10 450 20 730 11 840

bränslen ± 540 ± 1 550 ± 510

Räntor (brutto) 16 770 22 110 17 490

± 1 290 ± 2 770 ± 1 150

MÖBLER, INVENTARIER, TEXTI- 15 440 20 830 16 170

LIER , HUSHÅLLSUTRUSTNING ± 1 880 ± 3 440 ± 1 690

Möbler och inventarier, mattor och 7 150 6 670 7 080



SamtligaTätortGlesbygd

andra golvbeläggningar ± 1 320 ± 1 410 ± 1 150

Textilier 1 090 1 560 1 150

± 250 ± 600 ± 230

Hushållsutrustning 7 210 12 600 7 940

± 1 240 ± 2 690 ± 1 130

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 6 240 8 810 6 590

± 780 ± 3 060 ± 780

TRANSPORT 45 330 79 480 49 940

± 3 100 ± 10 770 ± 3 090

Inköp av bil 13 650 28 230 15 620

± 2 360 ± 8 050 ± 2 320

Inköp av övriga persontransport- 1 520 2 900 1 710

medel ± 530 ± 1 410 ± 500

Drift av bil 22 170 41 300 24 750

± 1 320 ± 5 970 ± 1 410

Ränta (bil - brutto), bilskatt 1 740 2 780 1 880

± 140 ± 310 ± 130

Drift av övriga persontransport- 1 190 1 720 1 260

medel ± 390 ± 620 ± 350

Ränta (ej bil - brutto), fordonskatt . . .

(ej bil) . . .

Lokalresor, transporttjänster 4 960 . 4 620

± 600 . ± 580

FRITID OCH KULTUR 60 700 64 160 61 170

± 3 120 ± 6 590 ± 2 820

Fritidsbostad 3 280 2 630 3 190

± 560 ± 890 ± 500

Radio och TV 3 770 3 790 3 770

± 270 ± 650 ± 250

Lek, sport, hobby 7 890 7 700 7 860

± 1 310 ± 2 280 ± 1 170

Ur, kamera, fototjänster 2 060 . 1 960

± 910 . ± 800

Resor, hotell 16 750 15 580 16 590

± 1 210 ± 2 490 ± 1 090

Övrig fritid 10 110 14 080 10 650

± 1 380 ± 3 210 ± 1 270

Underhållning 1 880 1 880 1 880

± 310 ± 890 ± 290

Böcker, tidningar, TV-licens etc. 8 870 11 000 9 160

± 410 ± 2 070 ± 450

Mobiltelefon (samtal och 3 910 3 410 3 840

abonnemang) ± 220 ± 450 ± 200

Fast telefon (samtal och 2 180 2 730 2 250

abonnemang) ± 130 ± 280 ± 110

Undersökningen baseras på ett urval om 7 500 hushåll varav ca 2 900, eller ca 38 procent, svarade.

Det höga bortfallet gör att resultaten måste tolkas med försiktighet. Vissa grupper har deltagit i

undersökningen i högre grad än andra grupper.



Hushållens utgifter i kronor per hushåll år 2009
Hushåll som bor i glesbygd och samtliga hushåll som deltog i urvalsundersökningen
"Hushållens utgifter" 2009.

Glesbygd Samtliga

336 2 047 Siffrorna bygger på vad 336 hushåll som bor i glesbygd
Genomsnittligt antal    i hela landet har angett att man lägger pengar på.
    personer 2,5 2,1 Siffrorna som står under varje post med plus/minus
    konsumtionsenheter 1,8 1,6 anger osäkerhetsmarginalen.

Beräknad populations- 539 950 4 002 530
storlek ± 62 800 ± 75 760 Glesbygd Samtliga

TOTALA UTGIFTERNA 310 990 276 320 Kött (forts)
± 20 800 ± 6 610

KÖPTA LIVSMEDEL 38 240 34 780 Torkat, saltat eller rökt griskött 1 820 1 510
± 2 900 ± 890 ± 240 ± 90

Bröd, spannmålsprodukter 6 580 5 760 Torkat, saltat eller rökt övrigt kött 200 240
± 610 ± 200 ± 50 ± 30

Ris och produkter av ris 280 290 Kött, korv och korvpålägg 1 390 1 100
± 60 ± 40 ± 190 ± 60

därav Ris 160 160 Sylta, pastej, paté, charkvaror 440 340
± 40 ± 30 ± 100 ± 60

           Risprodukter 120 130 Kötträtter och övriga köttprodukter 220 340
± 30 ± 20 ± 60 ± 50

Pasta och produkter av pasta 390 450 Kött - ospec 70 100
± 70 ± 40 ± 40 ± 30

Mjöl, gryn 1 010 740 Fisk och skaldjur 2 310 2 260
± 300 ± 60 ± 360 ± 140

Matbröd 2 740 2 410 Färsk, kyld eller fryst fisk 760 890
± 260 ± 90 ± 150 ± 80

därav Hårt bröd 330 310 därav Torskfisk 240 200
± 60 ± 20 ± 80 ± 30

           Mjukt vitt matbröd 680 600            Laxfisk 300 440
± 110 ± 40 ± 110 ± 60

           Mjukt grovt/mörkt matbröd 400 380            Sill, strömming 30 20
± 70 ± 30 ± 20 ± 10

           Mjukt ljust matbröd 850 690            Övrig fisk 150 180
± 120 ± 40 ± 50 ± 40

           Matbröd ospec 470 420 Skaldjur 370 320
± 100 ± 40 ± 110 ± 50

Bakverk 2 160 1 870 Kaviar, rom, andra fiskprod. 220 150
± 310 ± 110 ± 100 ± 20

Kött 7 730 7 040 Fisk och skaldjursrätter och övriga 940 880
± 830 ± 310 fisk och skaldjursprodukter ± 180 ± 70

Färskt, kylt eller fryst nötkött 1 080 980 Fisk och skaldjur - ospec 40 50
± 300 ± 90 ± 30 ± 20

Färskt, kylt eller fryst griskött 1 440 1 300 Mjölk, ost och ägg 6 910 5 830
± 240 ± 90 ± 540 ± 170

Färskt, kylt eller fryst övrigt kött 260 320 Standardmjölk (fett >=1,5%) 520 350
± 180 ± 170 ± 110 ± 30

Färskt, kylt eller fryst fågel 760 790 Mellan- och lättmjölk (fett <1,5%) 1 080 950
± 140 ± 70 ± 140 ± 50

Torkat, saltat eller rökt nötkött 50 . Mjölkpulver, konserverad mjölk 20 40
± 30 . ± 10 ± 10

Antal medverkande hushåll



Hushållens utgifter i kronor per hushåll år 2009 
Hushåll som bor i glesbygd och samtliga hushåll som deltog i urvalsundersökningen
"Hushållens utgifter" 2009.

Glesbygd Samtliga Glesbygd Samtliga
Mjölk, ost och ägg (forts) Grönsaker (forts)
Filmjölk och yoghurt 1 040 1 020            Grönsaker som odlas för 1 460 1 370

± 130 ± 50            fruktens skull, färska ± 170 ± 60

Grädde, gräddfil, crème fraiche 430 340            Lök, purjolök, färsk 180 200
(fett>=29%) ± 70 ± 20 ± 40 ± 10

Grädde, gräddfil, crème fraiche 440 350            Svamp, färsk 90 70
(fett<29%) ± 60 ± 20 ± 40 ± 10

Ost (fett >=17%) 1 840 1 520            Soppor, sallader, grönsaks- 700 670
± 230 ± 80             rätter ± 120 ± 40

Ost (fett <17%) 920 730            Rotfrukter 260 230
± 150 ± 50 ± 50 ± 20

Ägg 590 530            Potatis 440 410
± 80 ± 30 ± 70 ± 30

Mjölk, ost och ägg - ospec . .            Potatisprodukter (pommes 400 360
. .            frites, pulvermos mm) ± 80 ± 30

Oljor och fetter 1 210 1 010            Grönsaker - ospec 50 80
± 130 ± 50 ± 30 ± 20

därav Smör 540 420 Sötsaker, socker 3 540 3 170
± 80 ± 30 ± 380 ± 130

           Margarin (fett>=40%) 290 240 Socker, sirap, honung, 230 230
± 60 ± 20 sötningsmedel ± 50 ± 30

           Margarin (fett<40%) 110 90 Sylt, marmelad, mos 230 200
± 30 ± 10 ± 50 ± 20

           Olivolja, matolja, majonnäs 270 250 Glass 580 590
± 60 ± 30 ± 130 ± 50

Frukt och bär 3 280 2 970 Övriga sötsaker, godis, choklad 2 490 2 150
± 360 ± 130 ± 290 ± 110

Äpplen 370 370 Såser, dressingar, 700 610
± 70 ± 30 kryddsåser ± 100 ± 40

Päron 130 110 Salt och kryddor 380 400
± 40 ± 10 ± 70 ± 30

Bananer 570 500 Bakpulver, övriga hushålls- 330 300
± 90 ± 30 tillsatser, buljong ± 60 ± 30

Citrusfrukter 490 480 Snacks 390 420
± 90 ± 30 ± 70 ± 40

Övrig färsk frukt 390 370 Ospec livsmedel 660 950
± 90 ± 30 ± 390 ± 220

Torkad frukt och bär, nötter 680 530 ALKOHOLFRIA DRYCKER 3 050 2 680
± 160 ± 50 ± 270 ± 110

Bär 440 440 Frukt- och grönsaksjuice, 490 490
± 100 ± 40 nektar ± 90 ± 40

Frukt och bärkonserv, soppor 150 120 Läskedrycker 1 190 1 070
± 50 ± 20 ± 160 ± 70

Frukt och bär - ospec 50 60 Mineral- o. sodavatten 240 220
± 20 ± 10 ± 60 ± 30

Grönsaker 4 190 4 030 Kaffe 890 700
± 400 ± 150 ± 130 ± 50

därav Sallad, olika sorter, färsk 430 470 Te 160 150
± 80 ± 40 ± 50 ± 20

           Kål, färsk 190 160 Kakao 70 50
± 40 ± 20 ± 20 ± 10



Hushållens utgifter i kronor per hushåll år 2009 
Hushåll som bor i glesbygd och samtliga hushåll som deltog i urvalsundersökningen
"Hushållens utgifter" 2009.

Glesbygd Samtliga Glesbygd Samtliga
UTEMÅLTIDER 8 210 10 450 MÖBLER, INVENTARIER, TEXTI- 20 630 16 070

± 1 300 ± 720 LIER , HUSHÅLLSUTRUSTNING ± 4 490 ± 1 740

ALKOHOLHALTIGA DRYCKER 3 970 4 000 Möbler och inventarier, mattor och 7 610 6 810
(även lättöl) ± 820 ± 340 andra golvbeläggningar ± 2 030 ± 1 280

TOBAK 2 320 2 020 Textilier 1 990 1 360
  ± 610 ± 250 ± 1 240 ± 320

FÖRBRUKNINGSVAROR 6 570 6 290 Hushållsutrustning 11 030 7 900
± 880 ± 320 ± 3 070 ± 1 010

Personlig hygien 3 420 3 590 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 7 600 6 400
± 650 ± 260 ± 2 200 ± 880

Övriga förbrukningsvaror 3 150 2 700 TRANSPORT 60 090 42 650
± 450 ± 150 ± 7 580 ± 2 540

HUSHÅLLSTJÄNSTER 15 140 13 530 Inköp av bil 17 100 10 760
  ± 2 190 ± 740 ± 4 890 ± 1 660

Barntillsyn 1 850 1 600 Inköp av övriga persontransport- 2 810 2 750
± 450 ± 120 medel ± 1 310 ± 690

Fackavgift, övriga försäkringar 6 560 5 890 Drift av bil 33 210 21 990
± 910 ± 270 ± 4 490 ± 1 450

Övriga tjänster 6 740 6 040 Ränta (bil - brutto), bilskatt 3 160 1 820
± 1 860 ± 660 ± 530 ± 100

KLÄDER OCH SKOR 12 460 13 710 Drift av övriga persontransport- 1 300 960
± 2 130 ± 1 080 medel ± 320 ± 220

Kläder 9 500 11 210 Ränta (ej bil - brutto), fordonskatt 100 70
± 1 670 ± 930 (ej bil) ± 80 ± 30

därav  Utekläder 1 430 2 490 Lokalresor, transporttjänster 2 420 4 300
± 600 ± 570 ± 1 120 ± 540

           Övriga kläder 5 800 6 350 FRITID OCH KULTUR 56 790 53 620
± 1 270 ± 570 ± 6 150 ± 2 130

           Underkläder 1 280 1 340 Fritidsbostad 2 210 2 690
± 350 ± 140 ± 1 650 ± 520

           Accessoarer, hattar, 560 500 Radio och TV 3 160 2 950
           mössor,  vantar etc. ± 180 ± 90 ± 750 ± 230

Skor 2 970 2 510 Lek, sport, hobby 9 890 7 530
± 1 030 ± 400 ± 3 200 ± 1 140

BOSTAD 74 560 70 210 Ur, kamera, fototjänster 1 890 1 650
± 5 420 ± 1 670 ± 770 ± 290

Hyra/avgift för hyres-/borätt 8 040 30 740 Resor, hotell 9 070 13 180
(inkl garage) ± 2 580 ± 1 360 ± 1 980 ± 920

Reparationer 10 250 5 820 Övrig fritid 13 580 9 240
± 2 850 ± 910 ± 2 980 ± 800

Hem och villaförsäkring 2 850 2 030 Underhållning 1 520 1 610
± 220 ± 80 ± 550 ± 260

Tjänster förknippade med 9 100 4 280 Böcker, tidningar, TV-licens etc. 9 510 9 360
bostaden ± 1 020 ± 280 ± 860 ± 400

Elektricitet, gas och andra 20 620 11 350 Mobiltelefon (samtal och 2 600 2 600
bränslen ± 1 880 ± 560 abonnemang) ± 490 ± 170

Räntor (brutto) 22 410 14 840 Fast telefon (samtal och 3 350 2 810
± 2 650 ± 930 abonnemang) ± 280 ± 100



Enkätundersökning 

Fristad nov – dec 2018





Bakgrund

• Borås Stad deltar i projektet 
SamSam som undersöker utvecklingen i 

mindre stationssamhällen

• Enkätens syfte var att ta reda på mer om 

Fristadsbornas uppfattning om orten och 

omgivningen

• Enkäten baserades på verktyget 

Maptionnaire som låter respondenterna 

besvara frågor i text och på karta

Denna sammanfattning visar ett urval av frågor & svar. 

Kontakta Borås Stad för ytterligare information



Deltagare

Totalt 431 respondenter

Ålder

0-19 20-35 36-50 51-67 68-

Kön

Kvinna Man Annat



0 50 100 150 200 250 300 350 400

I Fristad eller i närheten

Någon annan del av Borås kommun

Utanför Borås kommun

Annat

Var bor du?



0 50 100 150 200 250 300 350

Buss

Bil

Cykel

Annat

Om du pendlar till arbete/skola utanför Fristad. Vilket 
transportmedel använder du?

Transportmedel



0 50 100 150 200

Går snabbast

Går ofta

Enklast

Varför väljer du det transportmedlet? Annan orsak

Jag går.

För dåligt med kommunikationer till jobbet.

Buss är billigare än att köra och parkera i Borås.

Tar bilen pga att det är för långt till busshållplatsen.

Hade cyklat om det fanns cykelbana från Vänga.

Bil är effektivast för jag måste hämta/lämna på förskolan.

Bussar passar inte mina arbetstider.

Bil är billigast.

Tidtabellen passar inte.

Svag kollektivtrafik från hemmet.

Har inte råd med bil.

Cykel är bra för miljö och motion.

Bussen går för sällan och det saknas cykelväg.

Tar mer än dubbla tiden att åka kommunalt till jobbet.

Finns inga buss/tåg på helgen.

”

”



Om du åker bil eller buss – vad skulle få dig att istället använda 
tåget till och från  Fristad?

Skulle kunna tänka mig att åka tåg men har min arbetsplats i Brämhult vilket blir 

en väldig omväg, även med buss. 

Täta avgångstider

Bättre driftssäkerhet Att tåget gick mycket oftare

Om det gick lite oftare! Brukar använda tåg ibland när det passar!

Jag bor vid Kvarbo sommarstad, bygg en cykelväg. Då kommer jag ställa bilen 

och cykla till jobbet i Fristad!

Tåget måste stämma med mina arbetstider och hålla tiden.

Bor inte vid stationen. Dåliga förbindelser Billigare och att det går oftare

Om det hade passat med bussen vidare till jobbet sen 

Att känna mig trygg, våga stå och vänta Bor för långt från stationen

Snabbare anslutning till jobbet i Borås från Borås C Ligger på fel sida utifrån var vi bor. 

Mycket närmare till buss. Dåliga anslutningar till jobbet från stationen

”

”



Använder du pendelparkeringen 
vid Fristad station?

Ja Nej

Gropig och saknar cykelparkering

Trång! Ofta fullt.

Fruktansvärt dålig, finns sällan plats 

och grusplanen har gigantiska hålor

Jättebra och gratis! Men bussarna står ofta i vägen 

för bilen när man ska ut.

Bra

För få platser, oftast full

Den fungerar bra.

Helt ok!

Jättedålig

Och mörk. Hela stationsområdet är som en skräckfilm

Fruktansvärd, hålor och allmänt dålig. Behövs asfalt och linjer!!!!

Visste inte att vi hade en.

Väldigt dåligt skick

Dåligt underhåll och för få platser

För liten! För få platser.

Hur upplever du pendelparkeringen 
vid Fristad station?



Vilket område anser du är centrum i Fristad?



Vilket betyg skulle du ge Fristad centrum? 
(5 = mycket bra)

1 2 3 4 5



0 10 20 30 40 50 60

Arbetsplatser (t. ex. kontor eller industri)

Matbutik

Shopping

Service (t. ex. systembolag, skrädderi,
skomakare, postombud)

Restauranger/caféer/barer

Offentlig service (t. ex. vårdcentral, bibliotek,
kommunkontor)

Religiösa samlingslokaler

Är det några verksamheter du saknar i Fristad?



0 20 40 60 80 100

Ungdomsgård

Bibliotek

Galleria

Medborgarhus

Restaurang

Café

Bar/Pub

Religiös samlingslokal

Simhall

Är det några typer av mötesplatser inomhus som du 
saknar i Fristad?



0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Utomhusgym

Spontanidrottsplats

Badplats

Grillplats

Boulebana

Torg

Park

Lekplats

Schack-/backgammonbord

Studsmatta

Sittplatser

Är det några typer av mötesplatser utomhus som du saknar i 
Fristad



Vilken väg tar du till stationen?



Om du åker buss, vilka busshållplatser använder du?

Buxbomen

Fristad station

Hedagården

Fristads skola

Asklandavägen

Folkhögskolan

Skalle



Hur upplever du busshållplatserna? 
(betygsätt 1-5 där 5 är mycket bra)

0 5 10 15 20 25 30 35

1

2

3

4

5



Om du går/cyklar till centrum, vilken väg tar du?



Om du går/cyklar till skolan, vilken väg tar du?



Vilka gång- & cykelvägar tycker du behöver förbättras?



Om du åker bil, vilka in- & utfartsvägar använder du?



Vilken är din favoritplats i Fristad?

0 50 100 150 200

Varför tycker du om den platsen särskilt mycket?

Fint

Lugnt

Grönt

Fin natur

Härlig stämning

Bra utbud/aktiviteter

Mycket människor

Omhändertagen omgivning

Fina hus



Varför tycker du om den platsen särskilt mycket?

Idrott/motion!

Biblioteket! Pizzerian! Centrum!

Bra skolområde, bra lekytor

Badplatser

Naturområden



Var i Fristad träffar du oftast dina vänner?

Centrum/torget

Asklandabadet

Fristadsskolan/Fristadshallen

Hedens IP



Centrum/torget

Asklandabadet

Fristadsskolan/Fristadshallen

Hedens IP

Prata, handla

Kyrkan

Sladda med moppen

Leka

Idrotta

Hembygdsföreningen

Umgås hemma

Vad brukar ni göra här?



Är det några platser i Fristad du upplever som otrygga?

Varför upplever du den som otrygg?

Dålig belysning

Osäker trafik

Öde

Hotfull stämning

Dålig översikt

Skräpigt

Nedgånget

Instängd känsla

Centrum/torget

Asklandabadet

Fristadsskolan/Gula skolan



Varför upplever du platsen som otrygg?

Ungdomar vistas kvällstid kring torget/centrum

Orolig stämning, skadegörelse

Tung trafik/smala trottarer

Sly, dålig röjning av växtlighet

Otrygg trafiksituation

Saknas cykelbana/trottoar



Vilka parker, skogar & gräsytor i Fristad använder du mest?

Hedens IP

Asklandabadet
Mölarp/Krökling

Skolskogen Centrum



Idrott, fotboll

Central park med aktiviteter

Nära skog/natur

Mountainbike

Vindskydd, grillning

Lekplatser

Bad, grillning

Skogspromenader med barnen

Fint naturområde

Hedens IP

Asklandabadet

Mölarp/Krökling

Skolskogen

Centrum

Hur/varför använder du denna park, skog eller gräsyta?



Var i Fristad kan du tänka dig ny bebyggelse?



Vilken typ av ny bebyggelse kan du tänka dig?

Bostäder

Trygghets-/Äldreboene

Service/handel



Kontakt

Susanne Arneborg

Strategisk samhällsplanering

Stadsledningskansliet, Borås stad

susanne.arneborg@boras.se

www.boras.se/oversiktsplan

mailto:susanne.arneborg@boras.se
http://www.boras.se/oversiktsplan


 
 
 
 

 

 
Otrygga zoner Fristad 

 
1. Fristadhallen 
2. Dagiset bakom Fristadhallen 
3. Området vid rondellen, Högstadiet 
4. Skalle 
5. Långgrundet 
6. ”Gamla dagiset” vid ICA City 
7. Stationsparken 
8. Parkeringen vid Fristad Kyrka 
9. Torget i Fristad 
10. Asklandaskolan 
11. Trumslagar Blomgrens väg 
12. Skogsområde vid Sveba Dahlén 
 

 

Otrygga zoner Bredared 
 

1. Busshållsplatsen vid ”BM´s” 
2. Väg mot Sandhult, dålig vägbelysning 

 
 

Otrygga zoner Sparsör 
1. Återvinningsstationen – mörkt, stölder i bilar 
2. Kilskolan – skadegörelse, inbrott/stöld 

 
 
 
 

 

 





LV 183 mot Borgstena
År 2010 2900 fordon
År 2014 5400 fordon
År 2019 5240 fordon

Nya  Kyrkvägen
År 2010 1600 fordon
År 2014 2600 fordon
År 2019 4787 fordon

R42 mot Borås
År 2010 9400 fordon
År 2014 8600 fordon
År 2019 9906 fordon

R42 mot Vårgårda
År 2010 4140 fordon
År 2014 5300 fordon
År 2019 5800 fordon

Fristad år 2010, 2014 och 2019. 1 mätvecka, antal fordon/dygn 
Mätningar utförda av Trafikverket och Borås Stad



 2019-12-12 
Trygghetsvandring i Fristad 2019 

Trygghetsvandringen planerades utifrån synpunkter, som inkommit från allmänheten samt 
genom representanter i Områdesnätverket Framtid Fristad. Uppföljning och kommentarer 
av de områden/punkter som noterades på Trygghetsvandringen i Fristad, vilken 
genomfördes 2019-09-19. 

Detta dokument bör ses som ”levande” eftersom vissa av de föreslagna åtgärderna behöver 
hanteras mellan flera parter. Vissa av åtgärderna behöver även en avsatt budget för att kunna 
genomföras, vilket får bedömas från fall till fall. 

Följande tjänstemän har medverkat i arbetet, under planering, genomförande och 
uppföljning (vid något- eller alla tillfällen): 

Ann Milbredt – Fritid och Folkhälsoförvaltningen 
Stefan Frisk- Fritid och Folkhälsoförvaltningen 
Annie Flack – Lokalförsörjningsförvaltningen 
Jan-Åke Claesson- Tekniska förvaltningen 
Jonatan Westlin – Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Joakim Börjesson – Polisen 
Karin Mårdh-Stavåsen – Polisen 
Peder Hagström- Hyresgästföreningen 
Gun- Britt Persson – Fribo 
Kjell-Ove Sethsson – Fribo och Framtid Fristad 
Linda Bodén Gustafsson – Framtid Fristad 

Plats / område Beskrivning Kommentar

Stationsparken Stationsparken. Allmänt tillhåll. 
Viss skadegörelse. Belysning 
med rörelsevakt bakom scenen 
önskas. Byssja bakom scenen 
behövs tas bort.

Vissa delar löser sig när 
aktivitetsparken kommer och 
tunneln under järnvägen byggs. 

Trafikverket och Tekniska 
förvaltningen

Viadukten under 
järnvägen.

Trottoaren är för smal och 
upplevs osäker. Förslag om att 
bredda södra trottoaren och ta 
bort den norra när nya 
viadukten under järnvägen 
byggs 2021

Trafikverket och Tekniska 
förvaltningen.

Lekplats, 
Tärnavägen

Ungdomshäng, vandalisering, 
nedskräpning. 
Ta bort buskage mot parkering 
och fotbollsplanen. 
Klippa upp träd för bättre 
insyn. 
Bristfällig belysning. Förslag om 
lampor med solceller.

Tekniska förvaltningen/
Parkavdelningen



Plats/Område Beskrivning Kommentar

Farlig korsning 
Åsboplan och 
Åsbovägen 

Farlig korsning, Många kör 
väldigt fort, hastighet behöver 
dämpas. Samordning krävs 
mellan samtliga väghållare. 

Dålig belysning, upplevd 
otrygghet (Åsbovägen). 

Fribo/Fristad vägförening i samråd 
med Tekniska förvaltningen/
Gatuavdelningen.

Dungen mellan 
biblioteket och 
Torggårdens fd. 
förskola

Ta bort sly i dungen, används 
som tillhåll.

Tekniska förvaltningen/
Parkavdelningen.

Elskåp utanför 
biblioteket

Behöver saneras på klotter Vattenfall?

Torget Mycket cyklande personer på 
torget. Översyn av torgytan för 
att begränsa möjlighet till 
"buscykling" 

Upprustning av vissa fasader 
och nedklippning/
skräpplockning av/i buskage.

Dialog mellan fastighetsägare, Borås 
stad och berörda behövs (Fritid och 
Folkhälsoförvaltningen driver frågan 
vidare). 

Skolområdet 
Avlämning 
Belysning

Belysning utanför slöjden 
(Fristadskolan). Möte angående 
avlämningssituationen behövs 
utifrån 
helhetsgrepp. 

Lokalförsörjningsförvaltningen och 
Tekniska förvaltningen jobbar med 
frågan.

Vändplats mellan 
skolan och 
idrottshall

Häng och epatillhåll/buskörning 
vid vändplats mellan 
Fristadskolan och idrottshall.

Lokalförsörjningsförvaltningen och 
Tekniska förvaltningen jobbar med 
frågan.

Bakom 
idrottshall vid 
container

Belysning saknas. Rykten om 
försäljning av droger, bakom 
idrottshall vid container. 
Förslag på att tex. sätta 
väghållargrind så att man inte 
kan köra upp där med bilar lika 
enkelt.

Lokalförsörjningsförvaltningen.



Plats/område Beskrivning Kommentar

Tallbackens Förskola. Vandalisering och tillhåll. 
Förslag om att stänga av 
wifi, sätta upp kameror. Se 
över belysningen på 
förskolan.

Lokalförsörjningsförvaltningen i 
samråd med förskolan.

Fotbollsplan bakom 
Asklandaskolan

Fotbollsplanen bakom 
Asklandaskolan behöver 
rustas upp och trasigt 
idrottsmateriel tas bort eller 
lagas. 

Samverkan med ägare av planen. 
Fritid och Folkhälsoförvaltningen 
driver frågan.

Gång/cykeltunnel 
under Asklandavägen

Gång/cykeltunneln under 
Asklandavägen känns otrygg. 
Bättre belysning samt 
sanering av klotter behövs.

Tekniska förvaltningen/
Gatuavdelningen

Cykel och gångvägar 
till och från 
Asklandaområdet

Flera cykel och gångvägar 
på Asklandaområdet är i 
bitvis dåligt skick och 
behövs lagas.

Tekniska förvaltningen/
Gatuavdelningen

Sparsör, 
återvinningscentralen

Grusplanen innanför 
återvinningsstationen i 
Sparsör är dåligt belyst. Det 
har bland annat skett 
inbrott i bilar.

Tekniska förvaltningen/
Gatuavdelningen

Vändplats och gångbro 
över Munkån, 
Hedevägen

Gångbron behöver rustas 
upp. Träd behöver beskäras 
och belysningen ses över. 
Upplevs som en otrygg plats

Tekniska förvaltningen.



 

10-dagars 2020-05  
Fritids- och folkhälsonämnden 

 

Ekonomisk redovisning 

Fritidsramen 

  2019 2020     

 
Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Nämndbudget Periodiserad 
nettobudget 

Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Avvikelse Prognos
avvikelse 

Fritids- och folkhälsonämnd 646 1 398 583 634 -51 0 

Gemensam fritidsadministration 5 225 12 188 5 078 4 713 365 200 

Överenskommelsen 5 382 159 7 152 0 

Evenemang 1 676 7 727 1 353 1 371 -18 0 

Mötesplatser/förebyggande arbete 4 444 17 663 7 398 5 942 1 456 -1 577 

Fritidsgårdsverksamhet 13 239 35 687 14 528 14 657 -129 0 

Badresor/barnkoloni 298 2 725 270 328 -58 0 

Folkhälsa -275 3 134 1 220 1 208 12 -1 273 

Träffpunkt Simonsland 3 236 8 191 3 046 2 725 321 0 

Anläggningsenheten 42 405 100 791 42 471 46 157 -3 686 -3 500 

Badenheten 14 612 28 841 12 268 16 107 -3 839 -8 400 

Buffert 0 1 573 655 0 655 1 573 

Verksamhetens nettokostnader 85 511 220 300 89 029 93 849 -4 820 -12 977 

Kommunbidrag 85 390 220 300 89 029 89 029   

Resultat jfr med kommunbidrag -121 0 0 -4 820  -12 977 

Godkänt ianspråktagande av ack. resultat 0   0  0 

Godkända "öronmärkta" projekt 1 073   1 095  2 850 

Resultat jfr med tillgängliga medel 952   -3 725  -10 127 

Bidragsramen 

  2019 2020     

 
Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Nämndbudget Periodiserad 
nettobudget 

Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Avvikelse Prognos 
avvikelse 

Administration föreningsenhet 1 288 3 455 1 461 1 467 -6 0 

Föreningsbidrag 15 786 32 020 14 635 18 058 -3 423 630 

Bidrag till invandrarföreningar 1 217 2 000 1 415 1 225 190 0 

Bidrag till sociala föreningar 1 456 2 800 1 400 2 952 -1 552 -130 

Bidrag till funktionshinderföreningar 1 033 1 275 516 966 -450 0 

Bidrag till pensionärsföreningar 1 195 2 100 2 100 1 613 487 0 

Verksamhetens nettokostnader 21 975 43 650 21 527 26 281 -4 754 500 

Kommunbidrag 20 842 43 650 21 527 21 527   

Resultat jfr med kommunbidrag -1 133 0 0 -4 754  500 

Godkänt ianspråktagande av ack. resultat 0   0  0 

Godkända "öronmärkta" projekt 0   0  0 

Resultat jfr med tillgängliga medel -1 133   -4 754  500 

Verksamhetsmått 

Badenheten 

Verksamhetsmått Utfall Maj 2019 Budget 2020 Utfall Apr 2020 Utfall Maj 2020 

Antal besökare Stadsparksbadet 101 626 240 000 53 798 59 746 

Antal besökare Borås Simarena 80 073 170 000 56 243 56 243 

Antal besökare Sandaredsbadet 37 173 65 000 23 193 25 279 

Antal besökare Dalsjöbadet 21 781 38 000 14 576 15 780 



 

10-dagars 2020-05  
Fritids- och folkhälsonämnden 

 
Kommentarer 

Fritidsramen 
Den bokförda budgetavvikelsen är för perioden är -4 820 tkr. 
För perioden har det bokförts kostnader som kallas godkända "öronmärkta projekt". Dessa kostnader 
justeras vid årets slut men påverkar uppföljningen negativt. 

 En kommun fri från våld (projekt 29004) = -544 tkr. 
 Kraftsamling Sjöbo (projekt 29005) = -551 tkr. 

Totalt: -1 095 tkr 
 
Därutöver påverkar olika bidrag utfallet positivt, nettosumman är ca 1 500 tkr för perioden. Externa 
bidrag är exempelvis EU-bidrag för volontärer, bidrag från länsstyrelsen, LONA -bidrag, Prio-pengar 
m.m. Bidrag som påverkar oss negativt, där ersättning ska utgå, är "Borås, en stad som hänger ihop". 
Externa bidrag som har kvarstående medel vid årets slut flyttas till kommande år eller återbetalas. 
 
En justerad budgetavvikelse, med hänsyn till ovan, landar på - 5 300 tkr för perioden. Denna avvikelse 
fördelas på -6 200 tkr för intäkterna i jämförelse med budget och + 900 tkr för kostnaderna i jämförelse 
med budget. 
 
Prognos 
Prognosavvikelser: 

 Gemensam fritidsadministration, +200 tkr, mindre personalkostnader än budgeterat. 
 Mötesplatser/förebyggande, avser sociala investeringsprojektet "En kommun fri från våld". 

Projektet avslutas 2019. (Total budget för perioden 2015-2019 = 5 700 tkr). Enheten har dock 
fått godkänt att använda kvarstående medel även 2020 som beräknas till -1 577 tkr. 

 Folkhälsa - Kvarstående medel, -1 273 tkr avser Sociala investeringsprojektet "Kraftsamling 
Sjöbo" . (Total budget för perioden 2018-2020 = 3 000 tkr). 

 Badenheten, -8 400 tkr - Mindre intäkter än budgeterat. Beror till största del på Corona. 
Beräkningarna bygger på ca - 9 200 tkr för intäkterna och ca + 800 tkr för kostnaderna, främst 
personalkostnader.  

 Anläggningsenheten - 3 500 tkr.        
o - 2 000 tkr intäkter. Främst minskade intäkter för uthyrning av hallar och planer men 

också minskade matchintäkter enligt gällande avtal på Borås Arena.  
o - 500 tkr. Ökade driftskostnader på Borås Arena. 
o - 1 000 tkr. Mindre intäkter än budgeterat kopplat till Borås Skidstadion samt ökade 

driftskostnader. 
Buffert 
Under året finns en avsatt buffert på 1 573 tkr. Justering efter beslut om budget 2020:2 har beslutats i 
nämnd, ärende nr: 2020-02-25 § 33. 
Bufferten är i första hand avsedd för att täcka eventuella diverse underskott inom fritidsramen. 
 
Tilläggsanslag budget 
Ett tilläggsanslag enligt beslut i KS (15 juni) har tilldelats Anläggningsenheten för att kompensera för 
kostnader som avser Borås Arena 2.0. NY fritidsram blir därför 220 300 tkr. 
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Fritids- och folkhälsonämnden 

 
Omvärldsanalys 
Konsekvenserna av Corona påverkar intäktsbudgeten negativt. Främst påverkas Badenheten men också 
Anläggningsenheten då dessa verksamheter till stor del är intäktsfinansierade. För att kompensera för 
intäktsbortfallet så arbetar man med att försöka minska kostnaderna främst genom att inte ta in vikarier 
och flytta personal mellan verksamhetsområden. 
 
Övrigt 
Har ännu inte fått besked om återföringen av moms för 2019 på Stadsparksbadet, ca 1 600 tkr. 
 

Bidragsramen 
Enhetens underskott för perioden beror på att det gjorts en förskottsutbetalning av vissa bidrag. 
Verksamhetsbidrag och riktade bidrag betalas normalt ut varje kvartal i förskott. För att mildra 
likviditetsbehovet i föreningarna på grund av Corona-pandemin har ytterligare kvartalsutbetalning 
gjorts. Förskottsutbetalning har också gjorts med bidrag som betalas ut halvårsvis. Vid 
tertialuppföljning 2 har dessa siffror rättats till. 
 
Prognos 
Föreningsbidragen förväntas lämna ett överskott på ca 500 tkr, dels beroende på pandemin, dels 
beroende på de nya bidragsreglerna. 
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Fritids- och folkhälsonämnden 

 

Ekonomisk redovisning 

Fritid och folkhälsa 

  2019 2020     

 
Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Nämndbudget Periodiserad 
nettobudget 

Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Avvikelse Prognos
avvikelse 

Fritids- och folkhälsonämnd 956 1 398 816 870 -54 0 

Gemensam fritidsadministration 7 253 12 188 7 110 6 401 709 0 

Överenskommelsen 5 382 223 62 161 0 

Evenemang 3 128 7 727 1 974 1 957 17 0 

Mötesplatser/förebyggande arbete 8 605 17 663 10 331 8 775 1 556 -1 577 

Fritidsgårdsverksamhet 18 499 35 687 21 583 21 421 162 0 

Badresor/barnkoloni 1 203 2 725 1 132 1 282 -150 0 

Folkhälsa 1 049 3 134 2 155 2 239 -84 -1 273 

Träffpunkt Simonsland 4 738 8 191 4 516 4 268 248 0 

Anläggningsenheten 57 530 100 791 62 213 67 396 -5 183 -3 500 

Badenheten 21 546 28 841 17 205 23 598 -6 393 -8 500 

Buffert 0 1 573 918 0 918 1 573 

Verksamhetens nettokostnader 124 512 220 300 130 176 138 269 -8 093 -13 277 

Kommunbidrag 122 764 220 300 130 176 130 176   

Resultat jfr med kommunbidrag -1 748 0 0 -8 093  -13 277 

Godkänt ianspråktagande av ack. resultat 0   0  0 

Godkända "öronmärkta" projekt 1 548   1 148  2 850 

Resultat jfr med tillgängliga medel -200   -6 945  -10 427 

Föreningsbidrag 

  2019 2020     

 
Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Nämndbudget Periodiserad 
nettobudget 

Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Avvikelse Prognos 
avvikelse 

Administration föreningsenhet 1 958 3 455 2 044 2 051 -7 0 

Föreningsbidrag 20 129 32 020 19 671 20 868 -1 197 630 

Bidrag till invandrarföreningar 1 443 2 000 1 725 1 728 -3 0 

Bidrag till sociala föreningar 2 839 2 800 2 800 3 010 -210 -130 

Bidrag till funktionshinderföreningar 1 463 1 275 912 1 043 -131 0 

Bidrag till pensionärsföreningar 1 503 2 100 2 100 1 952 148 0 

Verksamhetens nettokostnader 29 335 43 650 29 252 30 652 -1 400 500 

Kommunbidrag 28 733 43 650 29 252 29 252   

Resultat jfr med kommunbidrag -602 0 0 -1 400  500 

Godkänt ianspråktagande av ack. resultat 0   0  0 

Godkända "öronmärkta" projekt 0   0  0 

Resultat jfr med tillgängliga medel -602   -1 400  500 

Verksamhetsmått 

Badenheten 

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

Antal besökare Stadsparksbadet 107 289 240 000 62 554 67 875 

Antal besökare Borås Simarena 92 762 170 000 56 243 56 243 

Antal besökare Sandaredsbadet 38 285 65 000 25 870 25 870 

Antal besökare Dalsjöbadet 25 337 38 000 16 534 17 146 
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Fritids- och folkhälsonämnden 

 
Fritidsramen 
Den bokförda budgetavvikelsen är för perioden är -8 093 tkr. 
För perioden har det bokförts kostnader som kallas godkända "öronmärkta projekt". Dessa kostnader justeras vid årets slut 
men påverkar uppföljningen negativt. 

 En kommun fri från våld (projekt 29004) = -419 tkr. 
 Kraftsamling Sjöbo (projekt 29005) = -729 tkr. 

Totalt: -1 148 tkr 
Därutöver påverkar olika bidrag utfallet positivt, nettosumman är ca 884 tkr för perioden. Externa bidrag är exempelvis EU-
bidrag för volontärer, bidrag från länsstyrelsen, LONA -bidrag, Prio-pengar m.m. Bidrag som påverkar oss negativt, där 
ersättning ska utgå, är "Borås, en stad som hänger ihop". Externa bidrag som har kvarstående medel vid årets slut flyttas till 
kommande år eller återbetalas. 
En justerad budgetavvikelse, med hänsyn till ovan, landar på - 7 829 tkr för perioden. Denna avvikelse fördelas på -10 
200 tkr för intäkterna i jämförelse med budget och + 2 400 tkr för kostnaderna i jämförelse med budget. På 
avräkningskontot finns ca 500 tkr i intäkter som ännu ej bokförts. 
 
Prognos vid årets slut 
Efter att hela bufferten tas i anspråk (1 573 tkr) samt med hänsyn till godkända öronmärkta projekt (2 850 tkr) så landar 
prognosen på ett underskott motsvarande -10 427 tkr. 

 Mötesplatser/förebyggande, avser sociala investeringsprojektet "En kommun fri från våld". Projektet avslutas 
2019. (Total budget för perioden 2015-2019 = 5 700 tkr). Enheten har dock fått godkänt att använda kvarstående 
medel även 2020 som beräknas till -1 577 tkr. Troligen kommer hela denna budget inte att nyttjas under 2020. 

 Folkhälsa - Kvarstående medel, -1 273 tkr avser Sociala investeringsprojektet "Kraftsamling Sjöbo" . (Total 
budget för perioden 2018-2020 = 3 000 tkr). 

 Badenheten, -8 500 tkr - Mindre intäkter än budgeterat. Beräkningarna bygger på ca - 9 400 tkr för intäkterna och 
ca + 900 tkr för kostnaderna, främst personalkostnader.  

 Anläggningsenheten - 3 500 tkr.     
o - 2 000 tkr intäkter. Främst minskade intäkter för uthyrning av hallar och planer men också minskade 

matchintäkter enligt gällande avtal på Borås Arena.  
o - 500 tkr. Ökade driftskostnader på Borås Arena. 
o - 1 000 tkr. Mindre intäkter än budgeterat kopplat till Borås Skidstadion samt ökade driftskostnader. 

Buffert 
Under året finns en avsatt buffert på 1 573 tkr. Justering efter beslut om budget 2020:2 har beslutats i nämnd, ärende nr: 
2020-02-25 § 33. 
Bufferten är i första hand avsedd för att täcka eventuella diverse underskott inom fritidsramen. 
Tilläggsanslag budget 
Ett tilläggsanslag enligt beslut i KS (15 juni) har tilldelats Anläggningsenheten för att kompensera för kostnader som avser 
Borås Arena 2.0. NY fritidsram blir därför 220 300 tkr. 
Upplupna lönekostnader 
Avtalen inom flera avtalsområden för nya löner är ännu ej färdigställda. Inga nya löner är därför utbetalda från april. En 
uppskattad beräkning har gjorts och upplupna lönekostnader har avsatts på ett balanskonto. Summan för perioden april till 
juli uppgår till ca 775 tkr. 
Omvärldsanalys 
Konsekvenserna av Corona påverkar intäktsbudgeten negativt. Främst påverkas Badenheten men också Anläggningsenheten 
då dessa verksamheter till stor del är intäktsfinansierade. För att kompensera för intäktsbortfallet så arbetar man med att 
försöka minska kostnaderna främst genom att inte ta in vikarier och flytta personal mellan verksamhetsområden. 
Övrigt 
Har ännu inte fått besked om återföringen av moms för 2019 på Stadsparksbadet, ca 1 600 tkr. 
  

Bidragsramen 
För att mildra likviditetsbehovet i föreningarna på grund av Corona-pandemin gjordes innan sommaren ytterligare en 
kvartalsutbetalning. Förskottsutbetalning har också gjorts med bidrag som betalas ut halvårsvis. Vid tertialuppföljning 2 har 
dessa siffror rättats till. 
Prognos 
Föreningsbidragen förväntas lämna ett överskott på ca 500 tkr, dels beroende på pandemin, dels beroende på de nya 
bidragsreglerna.  















































FRITIDS- OCH FOLKHÄLSONÄMNDEN
Besluts- och behörighetsattestanter med beloppsgränser

Agresso Beloppsgräns
Ansvarsområde Ansvarskod Befattning användare i tkr

Fritids- och folkhälsonämnden 21* Nämndens ordförande Obegränsat

Fritids- och folkhälsoförvaltningen 21* Förvaltningschef 21FI Obegränsat
Evenemang 210111 Projektledare större evenemang 21FM 150 tkr

Kluster Stab - Ekonomi och HR
Ekonomi - förvaltningsövergripande 21* Verksamhetschef/Chef för ekonomifunktionen 21EK 300 tkr
IT och telefoni 210420 IT- ansvarig 21EH 50 tkr
HR 210310 HR-specialist 21ED 50 tkr
HR 210310 Verksamhetschef/HR-chef 22LA 300 tkr

Kvalitet- och utvecklingsenheten
Kvalitet- och utveckling, Marknadsföring och kommunikation, Folkhälsoenheten 210210, 210320 Verksamhetschef 21HG 300 tkr
Marknadsföring och kommunikation 210320 Kommunikatör 21TC 50 tkr

Folkhälsoenheten/Träffpunkt Simonsland
Folkhälsoenheten 219* Verksamhetschef 21HB 300 tkr
Träffpunkt Simonsland 219010 Enhetschef 21AA 150 tkr

Förenings- och anläggningsverksamhet
Föreningsenheten, Föreningsstöd och bokning, Anläggningsverksamhet 214*, 212* Verksamhetschef 21BB 300 tkr

Föreningsstöd och bokning
Föreningsstöd och bokning 214010 Utvecklingsledare 21BC 50 tkr

Anläggningsverksamhet - Anläggnings- och föreningsutveckling
Anläggningsenheten 212* Utvecklingsledare 21BA 150 tkr
Idrottsplatser och idrottshallar 212010 Verksamhetssamordnare 1 21FH 150 tkr
Idrottsplatser och idrottshallar 212020 Verksamhetssamordnare 2 21FG 150 tkr
Idrottsplatser och idrottshallar 212060 Fritidsutvecklare 21FP 150 tkr
Badplatser, spår och leder 212030 Fritidsutvecklare 21FJ 150 tkr
Sundholmen 212040 Föreståndare 21FK 50 tkr
Lundby Park 212050 Enhetschef 21HQ 150 tkr

Mötesplatser/förebyggande arbete/
fritidsgårdar/badresor/kollo 217*, 218* Verksamhetschef 21CA 300 tkr
Mötesplatser/förebyggande arbete/öppen ungdomsverksamhet/badresor/kollo 217*, 218* Biträdande verksamhetschef 21CF 150 tkr
Brygghuset 217010 Enhetschef 21HK 150 tkr
Enheten för verksamhetsutveckling 217003 Biträdande verksamhetschef 21CF 150 tkr



Mötesplats Sjöbo, Alidebergs- och Sjöbo Fritidsgård, badresor/kollo 217030, 218012, 218013, 218009 Enhetschef 21CH 150 tkr
Norrbyhuset - Mötesplats och fritidsgård 217060, 218021 Enhetschef 21LV 150 tkr
Sandareds Fritidsgård 218032 Enhetschef 21LA 150 tkr
Mötesplats Kristineberg, Kristinebergs Fritidsgård, Öppen ungdomsverksamhet Trandö 217070, 218042, 218043 Enhetschef 21CJ 150 tkr
Dalsjöfors- och Munkågårdens Fritidsgård 218051, 218011 Enhetschef 21LI 150 tkr
Hässlehuset - Mötesplats och fritidsgård 217050, 218061 Enhetschef 21LK 150 tkr
Brämhults- och Viskafors fritidsgård, ridhuset 218033, 218071 Enhetschef 21LM 150 tkr
Mötesplats Hulta, Hulta Fritidsgård 217040, 218081 Enhetschef 21LO 150 tkr

Badverksamhet inkl. teknisk drift
Badverksamhet inkl. teknisk drift 215* Verksamhetschef 21SF 300 tkr
Stadsparksbadet 215030 Enhetschef 21SP 150 tkr
Sandaredsbadet 215040 Enhetschef 21SS 150 tkr
Dalsjöbadet 215050 Enhetschef 21SV 150 tkr
Borås Simarena/Alidebergsbadet 215060, 215070 Enhetschef 21SO 150 tkr

Behörighetsattest/utanordning Förvaltningschef 21FI
* Innebär kontroll av att behöriga personer har Chef för ekonomifunktionen 21EK
beslutsattesterat samt, då utbetalning ska ske, att beloppet Ekonomiadministratör 21EN
beordras för utbetalning till angiven betalningsmottagare via Verksamhetschef / 21HB
avräkningskontot. Tillförodnad förvaltningschef

Övrigt
Tillfälliga ersättare -

Övertar behörighet likt den person/funktion som den ersätter. 


	Redovisning av anmälningsärenden 2020-08-31
	1. Beslut-201901029-KS-§ 246
	2. Beslut-202000176-KS-§ 219
	2A. Skrivelse kommunstyrelsen (002)

	3. Beslut-201900748-KS-§ 253
	4. Beslut-202000038-KS-§ 259
	4A. Budgetramar 2021
	4B. 2020-06-15 Alt förslag M+KD E8 budgetramar
	4C. 2020-06-15 Alt förslag M+KD E8 beslutsförslag
	4D. KS200615 E8 Protokollsanteckning V

	5. Beslut-202000212-KS-§ 255
	6. Beslut-202000452-KS-§ 258
	7. Beslut-201800137-KUN-§ 79
	7A. Bilaga 1 Scener i Borås 20200522
	7B. Bilaga 2 Resurser på öppen ungdomsverksamhet 20200522 (002)
	7C. Musikutredning 2019
	7D. Skrivelse Musikutredning 2019 rapport

	8. Beslut-201900126-KUN-§ 81 (002)
	8A. Bilaga 1 M-KD (002)
	8B. Bilaga 2 SD (002)
	8C. Bilaga Program Kulturprogram 2020-2023 (002)
	8D. Skrivelse Kulturprogram 2020-2023 (002)

	9. Beslut-202000131-LFN-§ 73
	9A. Delegationsbeslut avseende beslut om hyresreduktion för idrottshallen i Kyllared
	9B. Delegationsbeslut hyresreduktion Kyllaredshallen (003)

	10. 220-20 Beslut
	10A. 220-20 Budget (002)

	11. Beslut delvist bifall Borås stad 851-15399-2020
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