Sida

KALLELSE
Datum

2019-02-12
Instans

Kulturnämnden

Kulturnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i
Kulturhuset, Röda Rummet, måndagen den 25 februari 2019 kl. 17:00
Mitt – S – Samverkan har gruppmöte den 18 februari kl. 17:00 i Portugallien,
Kulturhuset.
Alliansen har gruppmöte den 18 februari kl. 16:00 i Duvemåla, Kulturhuset.
Kulturnämndens sammanträde är öppet för allmänheten.
Sara Andersson
Kulturnämndens Ordförande

Eva-Lotta Franzén
Förvaltningschef

Förhinder anmäls alltid till Maria Antonsson, 033 357676 eller via e-post:
maria.antonsson@boras.se
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Datum

Sida

2019-02-12
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Ärende
1.

Upprop och val av protokollsjusterare

2.

Godkännande av föredragningslista

3.

Allmänhetens frågestund

4.

Informationsärenden

5.

Inkomna och avgivna skrivelser
Dnr 2019-00002 2.1.2.1

6.

Årsredovisning 2018
Dnr 2019-00020 1.2.4.1

7.

Miljörapport 2018
Dnr 2018-00134 3.2.1.0

8.

Uppföljning av intern kontroll 2018
Dnr 2017-00204 007

9.

Kulturplattform för Kulturförvaltningen, nytt styrdokument - Workshop
Dnr 2019-00019 1.2.3.1

10.

Delegationsordning 2019
Dnr 2019-00017 1.2.3.1

11.

Färdigställande av Borås öppna vägg för konstnärliga uttryck, 2019
Dnr 2017-00088 869

12.

Ansökan från Mångkulturell förening MKF Safir om arrangemangsbidrag
Dnr 2019-00021 3.6.1.3

13.

Konstnärlig gestaltning, Vildmarkens förskola
Handlingen läggs på bordet vid sammanträdet
Dnr 2019-00012 3.6.5.3

14.

Konstnärlig gestaltning, Sjömarkenskolan
Handlingen läggs på bordet vid sammanträdet
Dnr 2019-00011 3.6.5.3

15.

Yttrande över remissen Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjning
Dnr 2019-00008 3.4.2.0

16.

Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2018
Dnr 2018-00123 1.4.2.1
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Maria Antonsson
Handläggare
033 357676

Datum
2019-02-25

Diarienummer
2019-00002 2.1.2.1

Inkomna och avgivna skrivelser inför Kulturnämndens sammanträde
25 februari 2019
2014-00111
Borås Stad: Förlikningsavtal mellan Borås Stad och Musikhuset Rockborgen.
2014-00111
Borås Tingsrätt: Domslut mellan Borås Stad och Musikhuset Rockborgen.
2017-00121
Samhällsbyggnadsnämnden: Underrättelse om granskning för detaljplan för del av
Tosseryd, Torpa-Sjöbo 2:24, med flera – Räfseryd, Borås Stad.
2018-00039
Kultur i Väst: Bekräftelse på uppsägning av avtal Dansnät Sverige.
2018-00080
Samhällsbyggnadsnämnden: Underrättelse om granskning för detaljplan för Lugnet,
Innerstaden 1:3, Nötskrikan, Borås Stad.
2018-00111
Kommunstyrelsen: Intern kontrollplan 2019.
2019-00007
NN: Ansökan om En snabb slant till projektet Halib Hackers Spelevent, samt beslut om
avslag på ansökan.
2019-00009
NN: Ansökan om En snabb slant till projektet Examenskollektion, samt beslut om avslag
på ansökan.
2019-00010
Arbetslivsnämnden: Tjänstemannaremiss, uppföljning av Program för ett integrerat
samhälle.
2019-00013
Kulturförvaltningen: Hemställan till Lokalförsörjningsförvaltningen om underhållsåtgärder
för Sandareds bibliotek.
2019-00014
Judiska föreningen, Borås: Tack för en värdig minnesdag.
2019-00016
RFSL Newcomers Sjuhärad: Inför Förintelsens minnesdag – om intersektionella
perspektiv, hbtqia och aktivt antinazistiskt arbete.

2019-02-25
2019-00018
Förhandlingsdelegationen: Protokollsutdrag, § 1, om ersättning till personalföreträdare för
närvaro vid nämndsammanträde.
2019-00022
Kommunstyrelsen: Förvaltningsremiss: Gemensam beredningsprocess för Borås Stads
nämnder.
KULTURNÄMNDEN
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Datum

Instans

2019-02-25

Kulturnämnden
Dnr KUN 2019-00020 1.2.4.1

Markus Liljedahl
Handläggare
033 357629

Årsredovisning 2018, Kulturnämnden
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden godkänner Kulturförvaltningens Årsredovisning 2018.

Sammanfattning av ärendet
Kulturförvaltningens ingående balans 2018 var +1 189 tkr.
Resultatet 2018 blev -1 637 tkr. Förvaltningens hela buffert på 1 000 tkr har
tagits i anspråk.
De största avvikelserna är Konstmuseet -2 048 tkr (se vidare under
Bokslutsjusteringar nedan) och -1 908 tkr för biblioteken i Borås (se vidare
under Bokslutsjusteringar nedan) samt +1 743 för Teatern. Teaterns avvikelse
beror till största delen på lägre personalkostnader är budgeterat föranledda av
några vakanser.
Bokslutsjusteringar
Borås Konstmuseum
+1 596 tkr, som kompensation för driftskostnaderna för Skulpturbiennalen.
Investeringsprojektet Skulpturbiennalen minskas med motsvarande belopp.
Efter denna bokslutsjustering blir förvaltningens resultat -41 tkr.

Biblioteken i Borås
+1 908 tkr, är verksamhetens avvikelse mot budget. En avvikelse som funnits
med i prognoserna och består av medel som saknas för att Biblioteken i Borås
ska kunna bedriva verksamhet på samma nivå som före omorganisationen
2017.

Beslutsunderlag
1. Årsredovisning 2018

Kulturnämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kulturkontoret, P A Halls
Terrass 2

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl
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Borås Stad
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Samverkan
FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 2019-02-19
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen KS.diarium@boras.se
2. Kulturförvaltningen

Sara Andersson
Ordförande
Eva-Lotta Franzén
Förvaltningschef
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Datum

Instans

2019-02-25

Kulturnämnden
Dnr KUN 2018-00134 3.2.1.0

Markus Liljedahl
Handläggare
033 357629

Miljörapport 2018
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden godkänner Kulturförvaltningens Miljörapport 2018.
Sammanfattning av ärendet
Kulturförvaltningen arbetar sedan 2015 enligt ett miljöledningssystem.
Kulturförvaltningen arbetar löpande under året med målet att alla anställda och
förtroendevalda ska genomgå Borås Stads miljöutbildning. Kulturnämndens
ledamöter är från och med Tertial 2 2018 med i statistiken.

Beslutsunderlag
1. Miljörapport 2018, Kulturnämnden
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se
2. Miljö- och konsumentnämnden

Sara Andersson
Ordförande
Eva-Lotta Franzén
Förvaltningschef

Kulturnämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kulturkontoret, P A Halls
Terrass 2

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Miljörapport 2018
Kulturnämnden

Innehållsförteckning
Inledning................................................................................................ 3
Hållbara perspektiv............................................................................... 3
Mål 1. Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete och hög kompetens inom
miljöområdet .......................................................................................................... 3

Kulturnämnden, Miljörapport 2018
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Inledning
Hållbara perspektiv
Beskrivning
I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap och delaktighet ger grund för
hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Ett strukturerat miljöarbete ger förutsättningar för en
hållbar samhällsutveckling.

Mål 1. Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete och hög
kompetens inom miljöområdet
1d) Alla anställda och förtroendevalda inom Borås Stad ska vara
miljöutbildade.
Indikatorer
Andel anställda som genomgått en
miljöutbildning, som inkluderar
utbildning om Borås Stads miljöarbete.

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

79%

74%

78%

Kommentar Kulturförvaltning arbetar löpande under året med målet att alla anställda och förtroendevalda
ska ha genomgått Borås Stads miljöutbildning.

Andel förtroendevalda som genomgått
en miljöutbildning, som inkluderar
utbildning om Borås Stads miljöarbete.

Kulturnämnden, Miljörapport 2018
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Datum

Instans

2019-02-25

Kulturnämnden
Dnr KUN 2017-00204 007

Katarina Sparre
Handläggare
033 358282

Uppföljning av Intern kontroll 2018
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden godkänner uppföljning av intern kontrollplan 2018 och
översänder denna till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen för kännedom.
Sammanfattning av ärendet
Intern kontroll kan övergripande definieras som en process där såväl den
politiska som den professionella ledningen och övrig personal samverkar.
Riskidentifieringens fokus har under 2018 varit att beakta risker inom den egna
verksamheten utifrån ett brett perspektiv. Arbetet genomfördes med att
identifiera risker på verksamhets- och förvaltningsövergripande nivå.
Intern kontroll börjar med att genomföra en riskanalys där sannolikhet och
konsekvens bedöms utifrån en skala. Borås Stad följer COSO-modellen och där
risker som överstiger summan nio eller högre bör riskmomentet kontrolleras
under året. Arbetet med riskanalysen mynnar ut i en intern kontrollplan för
nämnden, för verksamheterna och ibland även på enhetsnivå.
I planen specificeras riskbilden, vad som ska kontrolleras, hur och när
kontrollerna ska göras. Arbetet registreras i verksamhetssystemet Stratsys där
även uppföljning och analys genomförs och uppföljning av Intern kontrollplan
tas fram (se bilaga).
Ärendet i sin helhet
I alla verksamheter finns det risk att oönskade situationer inträffar och som inte
beredskap finns för. Genom att identifiera risker och se förbättringsområden
minskas riskerna för att fel uppstår. Kulturnämnden säkerställer så långt som
det är möjligt att målen uppnås och att en analys kan genomföras efteråt.
I en riskanalys genomförs bedömningar med sannolikhet och konsekvens med
efterföljande konkreta åtgärder för att motverka, förebygga eller minimera
risker. Riskanalysen resulterar i en intern kontrollplan som beskriver vad som
ska kontrolleras, hur och när kontrollerna ska göras.
För 2018 har fokus varit på att beakta risker inom Kulturförvaltningens
verksamhet utifrån ett brett perspektiv. Under året har verksamheterna arbetat
löpande med att åtgärda risker på verksamhets- och förvaltningsövergripande
nivå. Under 2018 fick Kulturnämnden tre uppdrag varav samtliga är avslutade.
Utanför budget finns åtta uppdrag, dessa ska avrapporteras våren 2019.

Kulturnämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kulturkontoret, P A Halls
Terrass 2

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad
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Några av de risker som belyses och följs upp i intern kontrollplan 2018 är:
Styr och ledning
- Årligen genomförs uppföljning av mål, både egna, nationella och regionala, i
förhållande till avsatta resurser. En analys genomförs och under 2019 kommer
fortsatt utveckling av arbetet med mål och indikatorer göras
- En översyn av ärendehantering och beslutsprocess genomfördes som
förklarar de olika stegen i processen.
Ekonomi
- Genomgång och uppföljning av representationsreglerna är gjorda
- För direktupphandling finns fastställda regler och rutiner kring LOU samt att
en modul i Visma används sedan 2015. Det finns även en kontaktperson som
kan stötta. Inga avvikelser har framkommit vid stickprovskontroller
- Personalen känner till att ramavtal finns och att dessa ska följas. De inköp
som görs följer ramavtalen där det är möjligt beroende på verksamhetens
inriktning
- Betalkort används för speciella inköp där varje kort har
konteringsspecifikationer. Inga direkta avvikelser har identifierats.
Egen verksamhet
- Rutinen för konsthanteringen är under översyn, klar under 2019
- Gällande förvaringen av konsten har det under året skett en omdisponering av
ytorna för att minimera riskerna för skador på konstsamlingen
- En konstinventering bör genomföras årligen men under året har bristen på
resurser medfört att arbetet ligger efter
- Kulturskolans målsättning är bland annat att med kulturen som medel stärka
och utveckla eleverna. Under 2018 har en mobil Pop-up skola riktats till
ungdomar 13-18 år
- Årligen genomförs kontroll av säkerhetsrutiner som uppdateras vid behov
- Genomgång av avtal som Stadsteatern tecknar har gjorts och nya avtalsmallar
är framtagna. Vid mer komplicerade avtal kontaktas stadens jurister
- Arbete med information och marknadsföring till olika målgrupper påbörjades
men är vilande tills ny kommunikatör kommer på plats.
Beslutsunderlag
1. Intern kontrollplan 2018, beslut i Kulturnämnden 2018-02-27
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se
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Sara Andersson
Ordförande
Eva-Lotta Franzén
Förvaltningschef

Uppföljning Intern kontroll 2018
Kulturnämnden

1 Inledning
2 Uppföljning Intern kontrollplan
2.1 Styrning och ledning
Verksamhet / Process

Kontrollmoment och kontrollmetod

Analys

Åtgärd

Mål och uppdrag

Förvaltningens arbete och uppföljning av mål
och uppdrag

Varje år genomförs en uppföljning av mål och indikatorer av både
egna, regionala och nationella mål.
Under 2018 fick Kulturnämnden tre uppdrag varav samtliga är
avlsutade. Utanför budget finns åtta uppdrag som ska avrapporteras
våren 2019.
Under året analyseras verksamheten och arbetet korrigeras där det är
nödvändigt. Kortare analyser genomförs och återrapportering sker till
andra instanser. Under 2019 försättes med information och
uppföljning.

Information och stöd
Under 2018 och 2019 kommer
fortsatt information och stöd ges
vid framtagande av mål och
indikatorer, samt analys av
resultat

Önskemål av att se hur ärendeprocessen har funnits. Ett arbet med att
ta fram en process som förklarar de olika stegen och beroenden
mellan dem har arbetats fram i powerpoint. Den har presenterats för
presisdium och nämnd som ansåg att detta underlättade förståelsen
för ärendenhanteringsprocessen.

Presentation
Genomgång av processen för
ärendehantering, framtagande
av en presentation som visar
processen för nämnd och
politiker

Kontrollmetod
Översyn av alla förvaltningens uppdrag och
mål i förhållande till resurser, samt styrning
från kommunala, regionala och nationella
aktörer. Översynen ska ge svar på hur
förvaltningen arbetar med tilldelade mål och
uppdrag, hur prioriteringar görs, samt hur man
arbetar med analys och åtgärdsplaner vid
ofullständig måluppfyllelse
Beslutsprocess/ärendeh
antering

Ärendehantering och beslutsprocess
Kontrollmetod
Översyn och kartläggning av ärendehantering
och beslutsprocess.

2.2 Ekonomi
Verksamhet / Process

Kontrollmoment och kontrollmetod

Analys

Åtgärd

Representationutbildning

Att representationsregler för Borås Stad och
Skatteverket efterlevs

Genomgång och uppföljning av representationsreglerna som gäller i
Borås Stad samt att dessa följer Skatteverkets gällande regler har
genomförts.

Stickkontroll
Årligen genomförs en kontroll av
att gällande regler efterlevs

Från och med 2015 används en direktupphandlingsmodul från Visma
som ger en bra struktur och dokumentation av genomförda
direktupphandlingar. Under 2018 har upphandling genomförts
gällande konsulttjänster avseende en utvecklingsplan för Borås
museum och Textilmuseet har handlat upp montrar till utställningen

Kontroll av upphandling
Kontroll har skett för de
upphandlingar som gjorts under
2018. I Visma finns även en
modul som hjälp.

Kontrollmetod
Stickprov på fakturor
Upphandling

Att Borås Stads regler för direktupphandling
efterlevs
Kontrollmetod
Stickprov på gjorda inköp inom gällande

Kulturnämnden, Uppföljning Intern kontroll 2018
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Verksamhet / Process

Kontrollmoment och kontrollmetod

Analys

beloppsgränser för direktupphandling. Med
särskild granskning av inköp inom
beloppsgränserna 100 000-534 890 kr.

Balenciaga.

Att kunskap om gällande regler finns

I Borås Stad finns fastställda regler och rutiner hur LOU, lagen om
offentlig upphandling, ska följas. Där framgår vilka beloppsgränser
som gäller vid upphandling. På förvaltningen finns en
upphandlingsansvarig som vid behov stöttar för att ta fram
kravspecifikationer eller genomföra direktupphandlingar. Information
har delgivits om upphandlingsreglerna i Borås Stad till
verksamheterna.

Information
Information har getts till berörda
verksamheter om vilka regler
som gäller

Det är viktigt att alla som gör inköp håller sig uppdaterade kring vilka
avtal som gäller för att använda upphandlade leverantörer. Det är
också viktigt att alla som initierar ett inköp förstår vikten av att följa
ramavtal och att avsteg inte görs trots att kostnaderna ibland kan bli
högre för den enskilda enheten. Utifrån den övergripande översyn
som gjorts används upphandlade leverantörer till största del.
Framöver kommer förvaltningen få ta del av ett verktyg för att kunna
analysera inköp som görs och som ska underlätta analyserna kring
avtalstrohet och att översynen blir mer tillförlitlig.

Kontroll
Stickkontroller av att inköp görs
enligt de gällande ramavtal som
finns, när det är möjligt att följa
dessa.

Betalkort används för speciella inköp ex. av Teaterns
kostymavdelning, där ramavtal saknas.

Kontroll
Införskaffande av betalkort och
rutin för hur det ska användas.

Stickprov har utförts på Stadsteaterns betalkort. Det finns en
konteringsspecifikation till varje kort per månad. Inga direkta
avvikelser har identifierats.

Kontroll
Genomförande av stickprov så
att betalkortet inte används
felaktigt.

Stickprov har utförts på Stadsteaterns betalkort. Administrationen är
tydlig och fungerar bra. Inga direkta avvikelser har identifierats i
nuläget.

Kontroll
Stickprov har gjorts över
användandet och både rutin och
användandet fungerar bra

Analys

Åtgärd

Kontrollmetod
Informera om gällande regler för berörda

Att inköp följer ramavtal
Kontrollmetod
Analys av rapport för avtalstrohet.

Inköp med kreditkort

Att inköp med kreditkort sker inom ramavtal
Kontrollmetod
Stickprovskontroll av gjorda inköp med
kreditkort
Redovisning av kostnader där inköp gjorts med
kreditkort
Kontrollmetod
Översyn av hanteringen av redovisade
kostnader som gjorts med kreditkort.
Administration kopplat till redovisning av
kostnader av inköp gjorda med kreditkort
Kontrollmetod
Översyn av administration

Åtgärd

2.3 Egen verksamhet
Verksamhet / Process

Kontrollmoment och kontrollmetod

Kulturnämnden, Uppföljning Intern kontroll 2018
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Verksamhet / Process

Kontrollmoment och kontrollmetod

Analys

Åtgärd

Hantering av
konstsamling

Rutiner för konsthantering

Rutin för konsthanteringen är under översyn och kommer färdigställas
under 2019.

Rutin
Uppdatering av rutinen för
konsthantering

Kontrollmetod
Översyn och kartläggning av rutiner för
konsthanteringen för den egna
konstsamlingen.
Att förvaring av konst är ändamålsenlig
Kontrollmetod
Stickprov på förvaring av konst.
Konstinventering

Gällande förvaringen av konsten har det under året skett en
omdisponering av ytorna för att minimera riskerna för skador på
konstsamlingen.
En konstinventering bör genomföras årligen men under 2018 har
bristen på resurser medfört att arbetet ligger efter.

Kontrollmetod
Kontroll och översyn av inventering för
konstsamling i syfte att kvalitetssäkra arbetet
efter systembyte och personalbyte.
Kulturskolan

Målsättning i förhållande till resurser
Kontrollmetod
Översyn och analys av målsättning i
förhållande till resurser. Analysen syftar till att
klargöra kostnader per elev samt vilka effekter
målsättningen ger utifrån olika perspektiv.

Säkerhet och trygghet

Säkerhetsrutiner
Kontrollmetod
Översyn och genomgång av säkerhetsrutiner
för verksamheterna och vid arrangemang.

Avtalsskrivning

Rutin för avtalsskrivning

Kulturnämnden, Uppföljning Intern kontroll 2018

Kulturskolans målsättning är att utveckla och stärka elevernas
förmåga att utvecklas och formas som individer med kulturen som
medel. Kulturskolan ska ge möjlighet till skapande och delaktighet och
att barn och unga kan utöva kultur på sin fritid. Vår målsättning är
högt satta ocjh för att vi ska lyckas krävs också att tillräckliga med
resurser finns. Vi ser en svårighet att bedömma hur väl vi når vår
målsättning då kontrollmomenetet är något diffust formulerat.
Under 2018 har vi arbetat med att ge våra elever största möjliga bredd
i förhållande till avsatta resurser. Kulturskolan samarbetar med andra
aktörer för att så många som möjligt ska få både ett brett och
anpassat utbud av kultur. För att nå ungdomar 13-18 finns den mobila
Kulturskolan Pop-up. I de nya lokalerna på Simonsland kommer
Kulturskolan genomföra aktiviteter. De nya lokalerna har gett positiva
effekter för verksamheten, dock har entrén tvingats vara låst på grund
av oönskade besök, vilket inte ger den möjlighet av tillgänglighet som
önskat. Det finns inte heller medel till en bemannad reception, vilket
även det påverkar tillgängligheten och möjligheten till ett mer öppet
hus.
Årligen genomförs kontroller av säkerhetsrutiner som vid behov
uppdateras. Det sammanfaller även med andra
arbetsmiljögenomgångar.

Genomgång
Genomgång och översyn av
säkerhetsrutiner

Det har funnits flera olika avtalstyper beroende på upprag, men som
har sett något olika ut. Under hösten genomfördes en genomgång av

Nya mallar
Nya avtalsmallar är framtagna
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Verksamhet / Process

Kontrollmoment och kontrollmetod

Analys

Åtgärd

Stadsteatern

Kontrollmetod
Kontroll och genomgång av rutiner vid
avtalsskrivning.

vilka avtal som skrivs, hur de ser ut och vem som skriver dem. Det
finns bl a skillnader mellan att vara anställd i Borås Stad eller som
egen företagare. Nya avtalsmallar är framtagna med likartade texter
och där Borås Stads och Stadsteaterns logotyper är tydliga så att
avtalsparten vet vem man skriver avtal med. För mer komplicerade
avtal är stadsjuristen kontaktad och stöttar vid behov.

och ska användas framöver

Kompetens vid avtalsskrivning

Kompetensen vid avtalsskrivning av dessa avtal är tillräcklig på
förvaltningen. Vid mer komplicerade avtal är stadsjuristen kontaktad
och stöttar vid behov.

Kompetens kontakt
Kontakt tagen med jurister som
kan vara till hjälp vid mer
avancerade avtal.

Arbete med kommunikation och målgruppsidentifikation har påbörjats
av kommunikatör tillsammans med andra från förvaltningen. En ny
verksamhet har inrättats som ska utveckla mötet med besökaren,
Publika möten

Ny verksamhet
En ny verksamhet har inrättats,
Publika möten

Kontrollmetod
Utredning kring vilken kompetens som krävs
vid avtalsskrivning, hur denna kan tillgodoses
och vilket stöd som kan fås inom Borås Stad
Marknadsföring och
kommunikation

Marknadsföring och information i förhållande
till målgrupp
Kontrollmetod
Analys av marknadsföringsinsatser och
informationsspridning kopplat till olika
verksamheter och målgrupper.

3 Uppföljning direkta åtgärder
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Sida

SKRIVELSE
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Datum

Instans

2019-02-25

Kulturnämnden
Dnr KUN 2019-00017 1.2.3.1

Eva-Lotta Franzén
Handläggare
033 357596

Delegationsordning 2019
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden godkänner Delegationsordning 2019 med gjorda tillägg samt
justeringar.
Sammanfattning av ärendet
Ändringar är gjorda jämfört med Delegationsordning 2018. Under rubriken
Personal ändras delegationen innebärande att nämnden delegerar ansvaret till
förvaltningschefen att anställa samt entlediga verksamhetschefer liksom att utse
ställföreträdande förvaltningschef.
Vidare är justeringar gjorda i dokumentet i de fall verksamhetschef ska ha
delegation i stället för förvaltningschef med anledning av den 2019-01-01 gjorda
omorganisation (ny verksamhet Publika möten).
Rättelse är gjord på titel vid programsättning vid Röda Kvarn.
Frågor rörande barn- och ungdomskultur under rubriken Övrigt stryks och
ersätts under rubriken Kulturarrangemang av Kulturarrangemang, utställningsoch programverksamhet i Kulturförvaltningen där Verksamhetschef har
delegation.
När det gäller Prövning enligt tryckfrihetsförordning med mera under rubriken
Övrigt uppdateras texten under Anvisningar till OSL 39 kap 1 § 1.
Ett tillägg görs under Övrigt: Avyttring av inventarier och beslutsfattare är
Verksamhetschef.
Genomgående är Kulturchef utbytt till Förvaltningschef.
Beslutsunderlag
1. Delegationsordning 2018
2. Förslag till Delegationsordning 2019
Samverkan
FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 2019-02-19
Beslutet expedieras till
1. Kulturförvaltningen

Kulturnämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kulturkontoret, P A Halls
Terrass 2

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad

2(2)

Sara Andersson
Ordförande
Eva-Lotta Franzén
Förvaltningschef
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DELEGATIONSORDNING 2019
Ärende

Anmäles till

Beslutsfattare

nämnden genom

PERSONAL
ANNONSERING AV LEDIG TJÄNST

Förvaltningschef/verksamhetschef/enhetschef

ANSTÄLLNING OCH ENTLEDIGANDE
Förvaltningschef
Verksamhetschef
Ställföreträdande kulturchef
Övrig personal (inkl. timanställda)

Kommunstyrelse
Förvaltningschef
Förvaltningschef
Verksamhetschef/enhetschef

LÖNEINPLACERING
Konstnärlig personal vid teatern
Övrig personal (timanställda, vikariat)

Verksamhetschef
Verksamhetschef/enhetschef

UPPSÄGNING AV ARBETSTAGARE P G A
ARBETSBRIST ELLER AV PERSONLIGA SKÄL

Anmäls ej

Antagen i Kulturnämnden 2019-02-25 §

Anvisningar
Kommunens personalpolitiska riktlinjer gäller
för samtliga anställningar
I samråd med HR-funktion

Protokoll
Efter samråd med presidiet

Anmäls ej
Anmäls ej

I samråd med kulturchef och HR-funktion
I samråd med HR-funktion och sedan
med Personal- och förhandlingsavdelningen
före beslut

Anmäls ej

Lagen om anställningsskydd
I samråd med HR-funktion

Anmäls ej

Lagen om anställningsskydd
I samråd med HR-funktion

Anmäls ej

I samråd med HR-funktion

Anmäls ej
Anmäls ej
Anmäls ej
Anmäls ej

I samråd med HR-funktion
I samråd med HR-funktion
I samråd med HR-funktion
Efter tillstyrkan av verksamhetschef och i
samråd med HR-funktion

Förvaltningschef

DISCIPLINÅTGÄRD
Samtliga personalkategorier

Förvaltningschef

OMPLACERING
Samtliga personalkategorier

Förvaltningschef

SEMESTER/AVBRYTANDE AV SEMESTER
TJÄNSTLEDIGHET/AVBRYTANDE AV
TJÄNSTLEDIGHET
Förvaltningschef
Verksamhetschef
Övrig personal
Tjänstledighet vid fackligt uppdrag

Kulturnämndens ordförande
Förvaltningschef
Verksamhetschef/enhetschef
Förvaltningschef

BEORDRA ÖVERTID/MERTID/FÖRSKJUTEN
ARBETSTID
Förvaltningschef
Verksamhetschef
Övrig personal
Kontroll av "Kom och gå"

Kulturnämndens ordförande
Förvaltningschef
Verksamhetschef/enhetschef
Förvaltningschef/verksamhetschef/enhetschef

Anmäls ej
Anmäls ej
Anmäls ej
Anmäls ej

Kulturchefen har rätt att vidaredelegera till
HR-funktion
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Anmäles till
nämnden genom

DELEGATIONSORDNING
Ärende
KURSER OCH KONFERENSER
Förvaltningschef
Verksamhetschef
Övrig personal
Beslut om Kulturnämndens ledamöters deltagande
i kurser, konferenser och studieresor

Anvisningar

Beslutsfattare
Kulturnämndens ordförande
Förvaltningschef
Verksamhetschef/enhetschef

Anmäls ej
Anmäls ej
Anmäls ej
Protokoll

Kulturnämnden

ANORDNA LÄGER OCH BESLUTA OM BIDRAG
FÖR ELEVERS OCH LÄRARES TILLFÄLLIGA
KURSVERKSAMHET

Verksamhetschef

TJÄNSTERESOR
Utanför Norden
Förvaltningschef
Övrig personal

Kulturnämndens ordförande
Förvaltningschef

ANVÄNDANDE AV EGEN BIL I TJÄNSTEN
Förvaltningschef
Verksamhetschef
Övrig personal

Kulturnämndens ordförande
Förvaltningschef
Verksamhetschef/enhetschef

REHABILITERING OCH
ARBETSMILJÖFRÅGOR
Samtliga personalkategorier

Förvaltningschef/verksamhetschef/enhetschef

BISYSSLA
Samtliga personalkategorier

Förvaltningschef

TILLÄMPA GÄLLANDE SAMVERKANSAVTAL,
FÖRHANDLA SAMT TILLÄMPA MBL

Förvaltningschef/verksamhetschef/enhetschef

GRATIFIKATION TILL ANSTÄLLDA

Förvaltningschef

Anmäls ej

Protokoll
Anmäls

I samråd med verksamhetschef/enhetschef

Anmäls ej
Anmäls ej
Anmäls ej

Riktlinjer för resor - Borås Stad antagen av
Kommunfullmäktige 2008-09-08, § 18

Anmäls ej

I samråd med kulturchef och HR-funktion

Anmäls ej

Anmäls ej
Anmäls ej
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Anmäles till
nämnden genom

DELEGATIONSORDNING
Ärende

Anvisningar

Beslutsfattare

EKONOMI
"En snabb slant"
Arrangemangs- och projektbidrag (Kulturbidrag)

Kultursekreterare
Kultursekreterare

Anmäls
Anmäls

Riktlinjer
Kulturnämndens riktlinjer. Där sökt belopp
inte överstiger 20 000 kr.

INKÖP
INVESTERINGAR
Inköp för 1 basbelopp eller mer
INKÖP AV KONST TILL BORÅS KONSTMUSEUMS
SAMLINGAR

Anmäls ej
Verksamhetschef/enhetschef
Verksamhetschef

Information
Förteckning

Inom ramen för anvisade anslag.
Förteckning upprättas för respektive
verksamhet. Till hjälp finns centralt register
över stöldbegärlig egendom. Ramavtal
Inom ramen för anvisade anslag.

LOKALER
HYRA AV LOKALER
Med hyrestid på högst 2 år
För längre tid än 2 år

Förvaltningschef
Kulturnämnd

UTHYRNING AV VERKSAMHETENS LOKALER

Verksamhetschef

Protokoll
Protokoll
Anmäls

Enligt av Kulturnämnden fastställda riktlinjer
och taxor. Hyreskontrakt skall upprättas.
Vid längre hyresperioder stäms avtalet av
med Kulturnämndens presidium.
Vid längre förhyrningar avses minst fem
tillfällen i en följd eller under en period om
sammanlagt ett år.

DEPOSITIONER M M
AVTAL OM DEPOSITIONER AV KONSTVERK TILL
BORÅS KONSTMUSEUM I SAMBAND MED
UTSTÄLLNINGAR
UTLÅN AV KONSTVERK FRÅN BORÅS KONSTMUSEUM TILL BORÅS STADS FÖRVALTNINGAR

Anmäls
Verksamhetschef
Anmäls
Verksamhetschef

"Utlåningsregler av konstverk till Borås Stads
förvaltningar", Kulturnämndens beslut
2007-12-06, § 173
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Anmäles till
nämnden genom

DELEGATIONSORDNING
Ärende

Anvisningar

Beslutsfattare

UTLÅN AV KONSTVERK FRÅN BORÅS KONSTMUSEUM TILL ANDRA ÄN BORÅS STADS
FÖRVALTNINGAR

Verksamhetschef

AVTAL OM DEPOSITIONER AV FÖREMÅL OCH
ARKIVDEPOSITIONER TILL BORÅS MUSEUM
OCH TEXTILMUSEET

Verksamhetschef

Anmäls

Anmäls
Anmäls

UTLÅN AV FÖREMÅL FRÅN BORÅS
MUSEUM OCH TEXTILMUSEET
MOTTAGANDE AV MUSEIFÖREMÅL, FOTON OCH
ARKIVALIER

Verksamhetschef
Information i
årsredovisningen
Verksamhetschef

KULTURARRANGEMANG
Information
MUSIKARRANGEMANG

Verksamhetschef

UTSTÄLLNINGAR OCH PROGRAMVERKSAMHET
VID MUSEERNA

Verksamhetschef

Information
Information

KULTURARRANGEMANG, UTSTÄLLNINGAR OCH
PROGRAM I KULTURFÖRVALTNINGEN
PROGRAM OCH UTSTÄLLNINGSVERKSAMHET
VID BIBLIOTEKEN I BORÅS

Verksamhetschef
Information
Verksamhetschef/enhetschef

VAL AV REPERTOAR INKLUSIVE GÄSTSPEL
VID BORÅS STADSTEATER

Verksamhetschef

Information

PROGRAM VID RÖDA KVARN

Enhetschef

FÖRSÄLJNING AV TEATERFÖRESTÄLLNINGAR

Verksamhetschef

Information
Information

I enlighet med fastställt reglemente
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Anmäles till
nämnden genom

DELEGATIONSORDNING
Ärende

Anvisningar

Beslutsfattare

ÖVRIGT
PRÖVNING ENLIGT TRYCKFRIHETSFÖRORDNING
OCH SEKRETESSLAG AV FRÅGOR OM UTLÄMNANDE AV HANDLINGAR

Förvaltningschef/verksamhetschef

STIPENDIER TILL KULTURSKOLANS ELEVER

Verksamhetschef

UPPLÅTELSE AV REKLAMUTRYMME I MINDRE
OMFATTNING VID NÄMNDENS VERKSAMHETER

Verksamhetschef

INGÅ AVTAL OM SPONSRING ELLER LIKNANDE

Förvaltningschef/verksamhetschef

FRÅGOR RÖRANDE BARN- OCH UNGDOMSKULTUR

Kultursekreterare

FRÅGOR RÖRANDE KONSTNÄRLIG
GESTALTNING AV OFFENTLIGA
PLATSER SAMT BYGGNADER I FÖREKOMMANDE FALL OCKSÅ BOSTADSFASTIGHETER

Verksamhetschef

Anmäls

OSL 39 kap 1 §1

Förteckning

Anmäls ej
Protokoll

Information

Information
Anmäls

JUSTERING AV PRISER VID TILLFÄLLIGA
ARRANGEMANG

Efter samråd med presidiet

Verksamhetschef

JUSTERING AV BILJETTPRISER VID SÄRSKILDA
ARRANGEMANG PÅ RÖDA KVARN

Kulturchef

Information

BESLUT I ÄRENDEN SOM ÄR SÅ BRÅDSKANDE
ATT NÄMNDENS BESLUT INTE KAN AVVAKTAS

Kulturnämndens ordförande med vice
ordförande som ersättare

ÖPPETTIDER I KULTURFÖRVALTNINGEN

Verksamhetschef

INGÅ PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL
AVYTTRING AV INVENTARIER

Förvaltningschef
Verksamhetschef

Protokoll
Anmäls
Anmäls

Inom ramen för anvisat anslag
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DELEGATIONSORDNING 2018

Anmäles till

Antagen i Kulturnämnden 2017-11-30 § 198
Kulturnämnden Tillägg 2018-06-11 § 115

Ärende

Beslutsfattare

nämnden genom

Anvisningar

PERSONAL
ANNONSERING AV LEDIG TJÄNST

Kulturchef/verksamhetschef/enhetschef

Anmäls ej

ANSTÄLLNING OCH ENTLEDIGANDE
Kulturchef
Verksamhetschef
Övrig personal (inkl. timanställda)

Kommunstyrelse
Kulturnämnd
Kulturchef/verksamhetschef/enhetschef

LÖNEINPLACERING
Konstnärlig personal vid teatern
Övrig personal (timanställda, vikariat)

Verksamhetschef
Kulturchef/verksamhetschef/enhetschef

Anmäls ej
Anmäls ej

UPPSÄGNING AV ARBETSTAGARE P G A
ARBETSBRIST ELLER AV PERSONLIGA SKÄL

Kulturchef

Anmäls ej

Lagen om anställningsskydd
I samråd med HR-funktion

DISCIPLINÅTGÄRD
Samtliga personalkategorier

Kulturchef

Anmäls ej

Lagen om anställningsskydd
I samråd med HR-funktion

OMPLACERING
Samtliga personalkategorier

Kulturchef

Anmäls ej

I samråd med HR-funktion

SEMESTER/AVBRYTANDE AV SEMESTER
TJÄNSTLEDIGHET/AVBRYTANDE AV
TJÄNSTLEDIGHET
Kulturchef
Verksamhetschef
Övrig personal
Tjänstledighet vid fackligt uppdrag

Kulturnämndens ordförande
Kulturchef
Kulturchef/verksamhetschef/enhetschef
Kulturchef

Anmäls ej
Anmäls ej
Anmäls ej
Anmäls ej

I samråd med HR-funktion
I samråd med HR-funktion
I samråd med HR-funktion
Efter tillstyrkan av verksamhetschef och i
samråd med HR-funktion

BEORDRA ÖVERTID/MERTID/FÖRSKJUTEN
ARBETSTID
Kulturchef
Verksamhetschef
Övrig personal
Kontroll av "Kom och gå"

Kulturnämndens ordförande
Kulturchef
Kulturchef/verksamhetschef/enhetschef
Kulturchef/verksamhetschef/enhetschef

Anmäls ej
Anmäls ej
Anmäls ej
Anmäls ej

Protokoll
Protokoll
Protokoll

I samråd med HR-funktion

Kommunens personalpolitiska riktlinjer gäller
för samtliga anställningar
I samråd med HR-funktion

I samråd med kulturchef och HR-funktion
I samråd med HR-funktion och sedan
med Personal- och förhandlingsavdelningen
före beslut

Kulturchefen har rätt att vidaredelegera till
HR-funktion
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DELEGATIONSORDNING
Ärende
KURSER OCH KONFERENSER
Kulturchef
Verksamhetschef
Övrig personal
Beslut om Kulturnämndens ledamöters deltagande
i kurser, konferenser och studieresor

Beslutsfattare

Anmäles till
nämnden genom

Anvisningar

Kulturnämndens ordförande
Kulturchef
Kulturchef/verksamhetschef/enhetschef

Anmäls ej
Anmäls ej
Anmäls ej

Kulturnämnden

Protokoll

ANORDNA LÄGER OCH BESLUTA OM BIDRAG
FÖR ELEVERS OCH LÄRARES TILLFÄLLIGA
KURSVERKSAMHET

Verksamhetschef

Anmäls ej

TJÄNSTERESOR
Utanför Norden
Kulturchef
Övrig personal

Kulturnämndens ordförande
Kulturchef

Protokoll
Anmäls

ANVÄNDANDE AV EGEN BIL I TJÄNSTEN
Kulturchef
Verksamhetschef
Övrig personal

Kulturnämndens ordförande
Kulturchef
Kulturchef/verksamhetschef/enhetschef

Anmäls ej
Anmäls ej
Anmäls ej

Riktlinjer för resor - Borås Stad antagen av
Kommunfullmäktige 2008-09-08, § 18

REHABILITERING OCH
ARBETSMILJÖFRÅGOR
Samtliga personalkategorier

Kulturchef/verksamhetschef/enhetschef

Anmäls ej

I samråd med kulturchef och HR-funktion

BISYSSLA
Samtliga personalkategorier

Kulturchef

TILLÄMPA GÄLLANDE SAMVERKANSAVTAL,
FÖRHANDLA SAMT TILLÄMPA MBL

Kulturchef/verksamhetschef/enhetschef

Anmäls ej

GRATIFIKATION TILL ANSTÄLLDA

Kulturchef

Anmäls ej

Anmäls ej

I samråd med verksamhetschef/enhetschef
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DELEGATIONSORDNING
Ärende

Beslutsfattare

Anmäles till
nämnden genom

Anvisningar

EKONOMI
"En snabb slant"
Arrangemangs- och projektbidrag (Kulturbidrag)

Kultursekreterare
Kultursekreterare

Anmäls
Anmäls

Kulturchef/verksamhetschef/enhetschef

Anmäls ej

Riktlinjer
Kulturnämndens riktlinjer. Där sökt belopp
inte överstiger 20 000 kr.

INKÖP
INVESTERINGAR
Inköp för 1 basbelopp eller mer
INKÖP AV KONST TILL BORÅS KONSTMUSEUMS
SAMLINGAR

Verksamhetschef

Information
Förteckning

Inom ramen för anvisade anslag.
Förteckning upprättas för respektive
verksamhet. Till hjälp finns centralt register
över stöldbegärlig egendom. Ramavtal
Inom ramen för anvisade anslag.

LOKALER
HYRA AV LOKALER
Med hyrestid på högst 2 år
För längre tid än 2 år

Kulturchef
Kulturnämnd

Protokoll
Protokoll

UTHYRNING AV VERKSAMHETENS LOKALER

Kulturchef/verksamhetschef

Anmäls

AVTAL OM DEPOSITIONER AV KONSTVERK TILL
BORÅS KONSTMUSEUM I SAMBAND MED
UTSTÄLLNINGAR

Verksamhetschef

Anmäls

UTLÅN AV KONSTVERK FRÅN BORÅS KONSTMUSEUM TILL BORÅS STADS FÖRVALTNINGAR

Verksamhetschef

Anmäls

Enligt av Kulturnämnden fastställda riktlinjer
och taxor. Hyreskontrakt skall upprättas.
Vid längre hyresperioder stäms avtalet av
med Kulturnämndens presidium.
Vid längre förhyrningar avses minst fem
tillfällen i en följd eller under en period om
sammanlagt ett år.

DEPOSITIONER M M

"Utlåningsregler av konstverk till Borås Stads
förvaltningar", Kulturnämndens beslut
2007-12-06, § 173
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DELEGATIONSORDNING
Ärende

Beslutsfattare

Anmäles till
nämnden genom

UTLÅN AV KONSTVERK FRÅN BORÅS KONSTMUSEUM TILL ANDRA ÄN BORÅS STADS
FÖRVALTNINGAR

Verksamhetschef

Anmäls

AVTAL OM DEPOSITIONER AV FÖREMÅL OCH
ARKIVDEPOSITIONER TILL BORÅS MUSEUM
OCH TEXTILMUSEET

Verksamhetschef

Anmäls

Verksamhetschef

Anmäls

Verksamhetschef

Information i
årsredovisningen

MUSIKARRANGEMANG

Verksamhetschef

Information

UTSTÄLLNINGAR OCH PROGRAMVERKSAMHET
VID MUSEERNA

Verksamhetschef

Information

KULTURARRANGEMANG I KULTURHUSET

Kulturchef/kultursekreterare

Information

PROGRAM OCH UTSTÄLLNINGSVERKSAMHET
VID BIBLIOTEKEN I BORÅS

Verksamhetschef/enhetschef

Information

VAL AV REPERTOAR INKLUSIVE GÄSTSPEL
VID BORÅS STADSTEATER

Verksamhetschef

Information

PROGRAM VID RÖDA KVARN

Kultursekreterare

Information

FÖRSÄLJNING AV TEATERFÖRESTÄLLNINGAR

Verksamhetschef

Information

UTLÅN AV FÖREMÅL FRÅN BORÅS
MUSEUM OCH TEXTILMUSEET
MOTTAGANDE AV MUSEIFÖREMÅL, FOTON OCH
ARKIVALIER

KULTURARRANGEMANG

Anvisningar

I enlighet med fastställt reglemente
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DELEGATIONSORDNING
Ärende

Beslutsfattare

Anmäles till
nämnden genom

Anvisningar

ÖVRIGT
PRÖVNING ENLIGT TRYCKFRIHETSFÖRORDNING
OCH SEKRETESSLAG AV FRÅGOR OM UTLÄMNANDE AV HANDLINGAR

Kulturchef/verksamhetschef

STIPENDIER TILL KULTURSKOLANS ELEVER

Verksamhetschef

Förteckning

UPPLÅTELSE AV REKLAMUTRYMME I MINDRE
OMFATTNING VID NÄMNDENS VERKSAMHETER

Verksamhetschef

Anmäls ej

INGÅ AVTAL OM SPONSRING ELLER LIKNANDE

Kulturchef/verksamhetschef

Protokoll

FRÅGOR RÖRANDE BARN- OCH UNGDOMSKULTUR

Kultursekreterare

Information

FRÅGOR RÖRANDE KONSTNÄRLIG UTSMYCKNING OCH GESTALTNING AV OFFENTLIGA
PLATSER SAMT BYGGNADER I FÖREKOMMANDE FALL OCKSÅ BOSTADSFASTIGHETER

Verksamhetschef

Information

PRISJUSTERINGAR VID ENSTAKA TILLFÄLLIGA
ARRANGEMANG

Kulturchef/verksamhetschef samt
enhetschef vid Röda Kvarn

JUSTERING AV BILJETTPRISER VID SÄRSKILDA
ARRANGEMANG PÅ RÖDA KVARN

Kulturchef

BESLUT I ÄRENDEN SOM ÄR SÅ BRÅDSKANDE
ATT NÄMNDENS BESLUT INTE KAN AVVAKTAS

Kulturnämndens ordförande med vice
ordförande som ersättare

Protokoll

ÖPPETTIDER I KULTURFÖRVALTNINGEN

Kulturchef/verksamhetschef

Anmäls

INGÅ PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

Kulturchef

Anmäls

Anmäls

Anmäls

Information

Tryckfrihetsförordningen 2:14

Efter samråd med presidiet

Inom ramen för anvisat anslag

Sida

SKRIVELSE

Emma Gerdien
Handläggare
033 357042
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Datum

Instans

2019-02-25

Kulturnämnden
Dnr KUN 2017-00088 869

Färdigställande av Borås öppna vägg för konstnärliga
uttryck, 2019
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden beslutar att fullfölja uppdraget att införa en öppen vägg genom
att färdigställa Magasinsgatan 8 enligt reviderad plan. Kulturnämnden anser att
den uppskattade kostnaden för färdigställandet av området på 120 tkr delas
mellan Kulturnämnden och Fritids- och folkhälsonämnden i enlighet med
uppdraget från Kommunstyrelsen och tidigare överenskommelse mellan
nämnderna.
Från 2020 övertar Kulturnämnden det fulla ansvaret för Magasinsgatan 8 i
egenskap av kulturell mötesplats efter förslag från Fritids- och folkhälsonämnden.
Dock förutsätter Kulturnämnden ett nära samarbete med Fritids- och
folkhälsonämnden samt övriga nämnder inom deras respektive ansvarsområden,
särskilt när det gäller det gemensamma ansvarsområdet barn och unga samt kring
eventuell formering av föreningsorganisation kring platsen.
Efter färdigställandet av området utvärderas Magasinsgatan 8 som helhet utifrån
brukar- och besökarperspektiv, med återrapportering till Kulturnämnden i juni
2020 samt med avstämningar däremellan. Kulturförvaltningen håller fortsatt en
dialog med Tekniska förvaltningen samt Borås rent och snyggt angående
renhållning, skötsel och aerosolhantering på platsen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2016 att införa lagliga graffitiväggar i Borås.
Uppdraget gavs till Kulturnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden samt lokala
utövare.
En arbetsgrupp tillsattes som utformade förslag på placering och utförande av
den öppna väggen. I Kulturnämnden och Fritids- och folkhälsonämnden
beslutades att genomföra installation enligt förslag samt att godkänna placeringen
till ödetomten vid Magasinsgatan 1, Norrby (sedermera har området fått adressen,
och tillika namnet, Magasinsgatan 8). Införandet av den öppna väggen beslutades
att genomföras i två steg. Att färdigställa en del av väggen till bruksskick i tid till
festivalen No Limit 2017 och att sedan färdigställa området och väggen under
2018. Under 2018 beslutade Kulturnämnden att skjuta upp färdigställandet av
området till dess att Fritids- och folkhälsonämnden återrapporterat sin
utvärdering av bland annat mängden ”klotter” i Borås Stad.

Kulturnämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kulturkontoret, P A Halls
Terrass 2

boras.se
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Våren 2019 färdigställs den öppna väggen med några mindre ändringar i
utförandet. Det tidigare förslaget på färdigställande av området revideras då
uppförande av en trappa på området samt en extra tillbyggnad på en av väggens
kortsidor kan skjutas upp eller uteslutas ur planen. Dock finns behov av att
färdigställa den sista delen av väggen på muren längst med Norrby tvärgata till
bruksskick. Detta för att uppfylla visionen och funktionen av väggen och området
i enlighet med uppdraget och tidigare beslut.
Den öppna väggens användning och funktionalitet behöver utvärderas först efter
området är färdigställt och efter en högsäsong för att ge ett tillförlitligt resultat.
Tidiga indikationer tyder dock på att platsen och den öppna väggen används flitigt
året om. En medborgardialog har genomförts av Kulturnämnden på platsen
hösten 2018, med övervägande positiv respons. Inga rapporter om skadegörelse
eller andra tillbud har delgivits Kulturnämnden. Ibland rapporteras det från
brukare av den öppna väggen om otillräcklig kapacitet på sopkärlen (för skräp
respektive aerosoler) varför detta ska hållas under uppsikt i relation till förväntad
ökat bruk och besökande av platsen, i dialog med Tekniska förvaltningen och
Borås rent och snyggt.
Efter rekommendation från Fritids- och folkhälsoförvaltningens utredning bör
också skyltning och brukarinformation på området förstärkas, samt verksamheten
utvecklas med fler publika arrangemang.
Ärendet i sin helhet
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2016 att lagliga graffitiväggar införs i Borås.
Inför 2017 fick Kulturnämnden, tillsammans med Fritids- och folkhälsonämnden
och lokala utövare i uppdrag att finna formerna för en öppen vägg, det vill säga
en för alla öppen möjlighet att uttrycka sig konstnärligt offentligt. Resurser
uppdrogs också att läggas på dialog med utövare, för att på bästa sätt förstå och
bemöta de behov som finns.
Fritids- och folkhälsonämnden uppdrogs att komplettera den öppna väggen med
brottsförebyggande åtgärder eller styrdokument samt att utvärdera bland annat
mängden ”klotter” ett år efter väggens införande.
Våren 2017 arbetades ett förslag fram i en arbetsgrupp med representanter från
Kulturförvaltningen, Fritid- och Folkhälsoförvaltningen, Tekniska förvaltningen,
Lokalförsörjningsförvaltningen samt lokala utövare. Förslaget baserades på lokala
förutsättningar och önskemål från utövare, direktiv från Tekniska förvaltningen
samt expertis och erfarenheter från bland andra den ideella föreningen
Graffitifrämjandet, utövare från andra orter samt kommuner med lång erfarenhet
av öppna väggar.
I Kulturnämnden och Fritids- och folkhälsonämnden beslutades enligt förslag att
placera den öppna väggen på ödetomten mellan Norrby och Borås stadskärna, vid
den befintliga mur som finns där. På förslag av Tekniska förvaltningen formades
den omgivande grönytan till en urban pocketpark. Installationen föreslogs av
budgetskäl, samt för att möjliggöra en installation i dialog med utövare, att
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genomföras i två steg. Under 2017 installerades en del av den tillbyggda väggen
och området anlades av Tekniska förvaltningen. Platsen och den öppna väggen
invigdes i enlighet med beslutet i anslutning till No Limit Street Art Festival, i
september 2017.
Enligt beslutet i Kulturnämnden 2017 skulle ärendet återupptas inför 2018 för att
en mer utvecklad installation skulle utföras över hela murens yta. Under 2018
beslutade dock Kulturnämnden att invänta den utvärdering av bland annat
mängden ”klotter” i Borås Stad, som uppdragits Fritids- och folkhälsonämnden.
Denna skulle presenteras ett år efter den öppna väggens införande. En delrapport
presenterades i maj 2018 och den fullständiga rapporten presenterades i Fritidsoch folkhälsonämnden i november 2018. (se bilaga 1: Utvärdering av Öppna väggen,
Magasinsgatan 8, Borås).
Utvärdering inför färdigställande av den öppna väggen
Den öppna väggen har nu varit tillgänglig för allmänheten under knappt ett och
ett halvt år. Arbetsgruppen träffades ett halvår efter väggens införande och har
utvärderat installationen så långt det var möjligt.
Med den information som fanns kunde arbetsgruppen konstatera att:
•

Den öppna väggen används flitigt, även under vinterhalvåret
(områdets gångstråk plogas inte, vilket är en tillgänglighetsfråga).

•

Magasinsgatan 8 (som är nuvarande namn och tillika adress för
Borås öppna vägg) besöks och används av både lokala målare och
tillresta från andra delar av Sverige och utlandet.

•

Någon användarenkät har ännu inte genomförts, men i
kommentarer på sociala medier samt i dialog med utövare framgår
att den öppna väggen upplevs som användarvänlig, och att den är
uppskattad. Särskilt uppmärksammas de väl tilltagna ytorna samt de
putsade partierna av väggen. Den lugna miljön, öppenheten och den
centrala placeringen beskrivs också som fördelar. Nackdelar är att
det är svårt att måla höga verk utan något kliva upp på, samt att
lock/caps till sprayburkar slängs på marken istället för i sopkärlet.
Även att det är lerigt vid väggens fot upplevs som besvärande, samt
att sopkärlet ofta är fullt.

•

Problem vintertid har varit att snön tyngt ”taket” som bågnat av
detta. Den ännu råa muren utan tillbyggnad (mot Norrby tvärgata)
stod länge orörd, men har nu också målats. För den som besöker
platsen utan att ha läst på hemsidan är det otydligt vilka delar av
väggen som är avsedda att måla på eller ej, då skyltning i dagsläget
saknas.

•

Hanteringen av aerosolkärl (sprayburkar), som lösts på ett
exemplariskt vis av Borås rent och snyggt, har fungerat bra under
vintern, men befaras bli underdimensionerad om användningen av
väggen ökar. Tekniska förvaltningen ansvarar för tömning av en (1)
soptunna för vanligt avfall, och även denna är ofta full.
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Därefter har en workshopserie för Kulturskolans bildelever med konstnären
Elina Metso samt en medborgardialog arrangerats under 2018.
Medborgardialogen gav övervägande positivt gensvar hos besökare och brukare
av området. Förslag på förbättringar samlades också in. (För sammanställning av
medborgardialog vid Magasinsgatan 8 se bilaga 2: Medborgardialog Magasinsgatan 8 –
resultatet.)
Fritids- och folkhälsonämndens uppföljning avseende bland annat “klotter” i
Borås Stad rekommenderar att:
•

Den öppna väggen fullföljs enligt bygglovsansökan och att
Kulturnämnden tar hela ansvaret (organisatoriskt och ekonomiskt),
för den kulturella mötesplats den öppna väggen är tänkt att vara,
med stöd av övriga nämnder inom ramarna för deras ordinarie
verksamheter.

•

Renhållning och belysning ska förstärkas i takt med verksamheten
utökas och en tydligare entré ska utformas till området, där
förhållningsregler och information kan delges besökare.

•

CKS även fortsättningsvis får ansvaret att följa upp och bevaka
klotter och klotternivåerna i Borås Stad.

Färdigställande av området – reviderad plan
Under 2019 bör väggen på muren längst med Norrby tvärgata snarast uppföras
för att färdigställa området till bruksskick. Detta för att uppfylla visionen av
området, samt att avsluta uppdraget enligt tidigare beslut. (Se bilaga 3,
Situationsplan med den öppna väggens brukssträckning, bilaga 4 Byggskiss del 3, bilaga 5
Montage öppen vägg i Borås stad, bilaga 6 Vision Magasinsgatan 8). Resurser bör även
läggas på information och/eller skyltning i området i enlighet med Fritids- och
folkhälsoförvaltningens förslag.
För färdigställandet av området föreslås att den planerade byggnationen som
vetter mot parkeringen Verkmästaren, en sträcka av 11 meter (se bilaga 7,
Byggskiss del 1), tas ur planen och att sträckan används i befintligt skick. Detta på
grund av att utövare indikerat att denna yta uppskattas som den är, samt att
kostnaderna på så vis kan minskas för 2019 utan att påverka användningen och
visionen av den öppna väggen. Även byggnation av en trappa i hörnet av muren
utesluts ur planen, alternativt skjuts upp till 2020 om det i dialog med Centrum
för kunskap och säkerhet framgår att behov av denna uppstår.
Området bör kompletteras med information om trivselregler i någon form på
plats, samt en tät bevakning av hur områdets användning och sophanteringen
utvecklas under högsäsongen. Även någon lösning för mindre skräp som caps
och lock närmare väggen för att motverka nedskräpning bör undersökas, likaså
hantering av målarfärgshinkar som inte ska lämnas i de vanliga soporna. Frågan
om tätare soptömning under högsäsong (sommartid) bör gå till Tekniska
förvaltningen.
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Vidare bör förslagen på att arrangera fler aktiviteter på platsen, så som föreslagits
under medborgardialogen, samt att kurera en utställning av foton från väggen så
som diskuterats i Kulturnämnden, arbetas vidare med under 2019.
Budget
Den uppskattade budgeten för färdigställandet av Magasinsgatan 8 uppgår till 120
tkr (se bilaga 8, Budget Magasinsgatan 8 för 2019).
Kulturnämnden anser att kostnaden i enlighet med uppdraget och tidigare beslut
ska delas mellan Kulturnämnden och Fritids- och Folkhälsonämnden, och kan då
genomföras inom budgetram. Från 2020 övertar Kulturnämnden det fulla
ansvaret (organisatoriskt och ekonomiskt) för Magasinsgatan 8 i egenskap av
kulturell mötesplats, efter förslag från Fritids- och folkhälsonämnden. Dock
förutsätts ett nära samarbete med övriga nämnder inom deras respektive
ansvarsområde och då särskilt Fritids- och folkhälsonämnden, inte minst när det
gäller det gemensamma ansvarsområdet barn och unga samt eventuell
stimulering till att forma en föreningsorganisation kring den öppna väggen.
Kulturnämnden saknar den organisation som möjliggör nära kontakt med unga i
Borås Stad, och fritidsgårdar och andra mötesplatser förutsätts som lämpliga
forum att sprida information och god praxis kring användningen av den öppna
väggen för denna målgrupp.

Beslutsunderlag
1. Uppföljning av Öppna väggen, Magasinsgatan 8, Borås, Dnr FOFN 201800105 1.1.3.1
2. PM 2018-11-21: Medborgardialog Magasinsgatan 8 – resultatet. Dnr 109/2018
3. Situationsplan med den öppna väggens brukssträckning
4. Byggskiss del 3
5. Montage, öppen vägg i Borås stad
6. Vision Magasinsgatan 8
7. Byggskiss del 1
8. Budget, Magasinsgatan 8 för 2019.

Beslutet expedieras till
1. Fritids- och folkhälsoförvaltningen, FOFN.diarium@boras.se
2. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se
3. Stadskansliet, Mark och Exploatering, KS.diarium@boras.se
4. Tekniska förvaltningen, TEN.diarium@boras.se
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Sara Andersson
Ordförande
Eva-Lotta Franzén
Förvaltningschef

PM

2018-11-21

Medborgardialog Magasinsgatan 8
Den 27 oktober 2018 bjöd Kulturnämnden in allmänheten till en medborgardialog. Medborgardialogen
var startskottet för planeringen av platsens utveckling.
27 invånare var med och bidrog till goda diskussioner och lämnade kommentarer och synpunkter om
hur Magasinsgatan 8 kan utvecklas.
Följande politiker medverkade: Sara Andersson, Peter Wiberg, Jan-Erik Löberg, Valter Kotsalainen,
Catharina Rapp och Jessica Eng Strömberg.

Följande synpunkter lämnades från de som deltog i medborgardialogen
1. Tak och belysning önskas
2. Bygg en skatepark
3. Arrangera workshops och kurser så folk börjar måla. Sprid information om platsen till fler
målgrupper.
4. Vill ha fler öppna väggar i Borås
5. Bättre belysnings
6. Locka fler ungdomar för att prova på nya saker – nytt konstuttryck
7. Gärna idrottspark – perfekt i anslutning till staden
8. Väggen behövs och kan inte förknippas med graffiti på andra platser i staden. Det är varje
individs ansvar.
9. Väggen behövs. Bygg färdigt väggen i vinkeln.
10. Platsen kan utvecklas. Gärna vindskydd – öppen teater. Rykten om att platsen är otrygg finns.
Bra med picknick-bord.
11. Det är en inspirerande plats. Jag är nyfiken och kommer gå hit fler gånger.
12. Bjud in människor och sätt upp skyltar att det är okej att måla på väggen.
13. Går förbi här varje dag och det är nya konstverk varje dag. Häftigt!
14. Bra, vill gärna att barnen ska få träna på att måla. Bra aktivitet för barn och unga.
15. Trygg plats. Bor på Norrby, tittar alltid när jag går förbi. Häftiga målningar.
16. Bra med plats för att uttrycka sig. Bra att det är en offentlig plats.
17. Passerar varje dag. Gillar konsten på väggen.
18. Bättre en öppen vägg än ingenting. Perfekt.

2
19. Känns tryggare när det rör sig fler människor på platsen. Större sopkärl behövs. Det verkar
vara mycket tjejer här. Toalett kanske behövs?
20. Bjud gärna in till arrangemang. Det är jättebra.
21. Graffiti kräver tekniskt kunnande. Det är en speciell teknik. Jag har kommit hit från Göteborg
för just detta arrangemang. Platsen är ok.
22. Snyggt, bra för konstnärer att få visa sina talanger.
23. Platsen är förgängligt, går ej att äga. Man får skynda sig att titta på väggen för nästa dag är
det nya konstverk. Platsen är både allas och ingens – går ej att äga. Icke-kommersiell. Det är
målarnas skyltfönster.
24. Jättefint
25. Det förstör naturen.
26. Bra.
27. Önskar fler målar-workshops på platsen

Sammanfattning:
Magasinsgatan 8 uppfattas som en bra och trygg plats, där både tjejer och killar, gamla som unga kan
vistas på för att skapa och vara kreativa själva eller tillsammans. Får invånarna bestämma ska platsen
och den öppna väggen utvecklas till en plats där flera olika målgrupper kan samlas, - själva eller för att
delta till exempel i arrangerade målar-workshops. Antalet arrangemang vid platsen ska öka om
invånarna får bestämma.
Samtliga förutom en person är positiva till att utveckla platsen och den öppna väggen. Flera nämner
att man vi gå på arrangemang, workshops och kurser i målning på Magasinsgatan 8. Flera nämner
också belysning som viktigt. Det är en trygg plats, men det framgår att ju fler människor som är där så
känns platsen tryggare. Målgruppen barn och unga nämns. En person nämner att den öppna väggen
inte kan förknippas med graffiti på andra platser i staden.

Fakta om Öppna Väggen
2017 invigdes den Öppna Väggen på Magasinsgatan 8. Just nu består den öppna väggen av en 50
meter lång och 3 meter hög skivbeklädd vägg, samt en putsad målningsbar yta med olika höjder. I
anslutning till den öppna väggen har det anlagts en pop-up-park. Den tidigare täta björkdungen är
gallrad och platsen har gjorts tillgänglig med grusvägar och parkbänkar. För att skapa en trygg miljö
även under årets mörkare perioder har parken att fått belysning.
Den öppna väggen på Magasinsgatan 8 ger plats för alla – professionella som nybörjare, barn som
vuxna – som vill måla och skapa konst i det offentliga rummet.
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Bilaga 4. Byggskiss del 3

Bilaga 5. Montage öppen vägg i Borås stad

Bilaga 6. Vision Magasinsgatan 8, skiss av Richard Matsson

Bilaga 7. Byggskiss del 1

Summa:

Öppen vägg del 3 enligt offert från Servicekontoret:
Skyltning
Bygglov, skyltning
Grusning av gångstråk framför vägg del 3

120 000,00 kr

104 000,00 kr

70 000,00 kr (90000 kr med "tak")
8 000,00 kr
6 000,00 kr
20 000,00 kr

Uppskattad budget Magasinsgatan 8, 2019

Föreslagen budget:

Bilaga 8. Budget Magasinsgatan 8 2019
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Datum

Instans

2019-02-25

Kulturnämnden
Dnr KUN 2019-00021 3.6.1.3

Ansökan från Mångkulturell förening MKF Safir om
arrangemangsbidrag
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden beviljar Mångkulturell förening MKF Safir 20 tkr i
arrangemangsbidrag till arrangemanget Kulturer i möte – Kvinnor från hela världen
möts!
Sammanfattning av ärendet
Mångkulturell förening Safir är en återuppstartad förening som funnits i Borås
sedan 2004. Föreningens fokus är att öka ungdomars intresse för föreningslivet,
bryta utanförskap och stimulera integration och demokrati genom kultur.
I samband med den internationella kvinnodagen 8 mars arrangeras Kulturer i
möte, med fokus på att bygga nätverk för kvinnor med olika bakgrund, på Borås
Folkhögskola, samarbete med Studieförbundet ABF.
Arrangemanget bedöms stimulera till möten och förståelse, främja breda
samarbeten i Borås Stad, samt även bidra till internationellt utbyte.
Beslutsunderlag
1. Ansökan om projekt- och arrangemangsbidrag från MKF Safir

Beslutet expedieras till
1. MKF Safir

Sara Andersson
Ordförande
Eva-Lotta Franzén
Förvaltningschef

Kulturnämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kulturkontoret, P A Halls
Terrass 2

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Mångkulturel föreningen SAFIR
Getängsvägen 26 B
hemort i BORÅS stad
Kort om oss
Föreningen Safir har som ändamål att bedriva ideella verksamhet folkdans,,folk musik,teater,modern
dans från olika kulturer, samt med särskild målsättning att utöka ungdomarns intresse för föreningsliv,
bryta mot fördomar och utanförskap.
Föreningen vänder sig till människor i alla åldrar med fokus på ungdomar , oavsett bakgrund och ska
vara mångkulturell . Föreningen ska aktivt arbeta för att motverka all form av diskriminering. Viktig
syfte är integration och demokrati genom gemensamma intresse (dvs dans musik och kulturer i
möte).
Föreningen startades 2004 och har varit väldig aktiv under några år från 2004-2009,
därefter var den vilande fram till 2018. .
Vi började igen med intensiv och aktiv verksamhet i början av september 2018.
Idag har vi 176.medlemmar från 20 länder i olika åldrar i olika aktiviteter .

Kulturer i möte
Internationella kvinnodagen 8.mars
Vi kvinnor och tjejer från MKF Safir vill samordna ett stort mångkulturellt möte där
alla kvinnor och tjejer som är intresserade är välkomna och kan vara med.
Vi har pratat med några föreningar inom Borås stad samt många kvinnor och tjejer
som är inte aktiva inom förenings liv och ifrån derras väldig stort intresse,initiativ
och perspektiv bestämt oss att samordna ett stort ”Kulturer i möte”.
Syfte och mål
-Att bygga nätverk mellan kvinnor och tjejer från olika föreningar, stadsdelar
oavsett ursprung eller bakgrund.
-Alla ska få möjlighet att presentera sitt hemland,kultur,folkdräkt,musik ,dans
mat m.m.
-Bjuda in kvinnor med utländsk backgrund från Danmark Köpenhamn och bygga
Internationella nätverk och samarbeten.
-Uppmuntra tjejer inom föreningar till nya verksamhet.
t ex Modevisning ,Workshops dans,musik ,m.m.
-Bryta mot fördomar, utanförskap, få alla att känna sig delaktiga, lika värda och
välkomna.
-Göra Borås till en bättre stad.
Vi kommer att bjuda in över 200 kvinnor inom Borås stad ursprungligen från över 50
olika länder till att deltaga.

Program
14:00 samling och gemensam fika tillfälle att lära känna varandra
14:40 representant från Borås stad hälsar alla deltagare välkomna.
14:50 presentation av olika kulturer,föreningar,folkdräkt,mat och musik
15:30 Gemensam dansstund. En stor danscirkel där några musiker spelar låtar från
olika länder och alla dansar alla danser.
16:30 Mode visning Gäster från Köpenhamn presenterar några klänningar med
detaljer från folkdräkt ( modeler –tjejer från olika föreningar från Borås)samarbete
17:30 gemensamt stund där alla kan få chans att prata med varandra och skapa
kontakter inför framtidens gemensamma projekt.

Plats
Folkhöghskolan i Borås
Datum: lördagen den 09.mars
Tid från kl 14:00 till Kl 18:00

Sammarbetspartners
Föreningar:
Bosniska,Afganska,Romani,Somaliska,Kroatiska,Kurdiska,Albanska,Svenska,Makedon
ska,Iranska förening Ljus framtid som har medlemmar från Syrien,Iraqi,Iran m.m.
Några kvinnor som är inte medlemar i någon förening från
Montenergro,Jamaica,Filipinerna,Thailand,Palestinien,Pakistan, Chile,
Uruguay,Gambia,USA,Tyskland, Polland,Rysland, Azarbaidjan Indien, Kina.
Genom vår närtverk vi kommer att kontakta yterlligare kvinnor från några
föreningar och länder till.
Övriga samarbetspartners
ABF
Folkhögskolan i Borås

Budget för Kulturer i möte (inernationella kvinnodagen) 2019-03-09
Inkomster:
Egen insats
Borås Kommun

15000
50000

Total:

65000

Utgifter:
Lokaler
Hyra ljud och ljus
Projektledning
Artister
Resor/transporter
Marknadsföring
Mat och fika
Mat och logi för artister
Övriga kostnader

2000
5000
6000
6500
5200
4500
12600
14000
9200

Total kostnad:

65000

Hyra av aula på Borås Folkhögskola

Artister från Köpenhamn
Bilersättning för artister och transporter tillhörande arrangemanget
Annonser, flygblad mm
Vi räknar med 120 besökare + volontärer 90kr/pers
5 st/personer x 2 nätter på hotell och mat under arrangemanget
Hyra av kläder, rosor till alla kvinnor, utsmyckning av lokalen, mm
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Datum

Instans

2019-01-25

Kulturnämnden
Dnr KUN 2019-00008 3.4.2.0

Johanna Engman
Handläggare
033 358966

Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjning
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden tillstyrker förslaget till riktlinjer för bostadsförsörjning under
förutsättning att de viktiga tillägg som tas upp nedan förs in i skrivningen.

Sammanfattning av ärendet i sin helhet
Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjning förhåller sig till Vision 2025 och
Översiktsplanen och kommer att ersätta kommunens bostadsbyggnadsprogram.
Riktlinjerna ska ge förutsättningar för byggande av bostäder i det antal och i de
upplåtelseformer som behovsberäknats.
Det är viktigt att den stora kvantitet bostäder som ska byggas utförs på ett sätt
som gynnar stadsutvecklingen och stadens attraktivitet, så att utbyggnaden sker
på ett väl avvägt sätt som kompletterar och förbättrar samtidigt som stadens
karaktär och särart bibehålls. Att ny bebyggelse ska förhålla sig till befintlig är
en grundförutsättning för detta, vilket behöver framgå i skrivningen då det
annars kan uppfattas som att kvantitet går före kvalitet. Det är det redan byggda
som tillsammans med det nya skapar den framtida staden. Det bör också
förtydligas att nytillskott ska präglas av hög arkitektonisk kvalitet och vara
robust, användbar och välgestaltad för att främja långsiktigt, hållbart och
kvalitativt byggande. Dessa formuleringar har lyfts fram även i yttrande kring
”Utbyggnadsstrategi – mer stad längs Viskan” och följer intentionerna i
Översiktsplanen.

Beslutsunderlag
1. Remiss. Riktlinjer för bostadsförsörjning

Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen, ks.diarium@boras.se, diarienummer KS 2018-00811

Kulturnämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Kulturkontoret, P A Halls
Terrass 2

boras.se

kultur@boras.se

033-35 70 00 vxl
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Sara Andersson
Ordförande
Eva-Lotta Franzén
Förvaltningschef

Sida

MISSIV
Datum
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1(3)
Instans

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2018-00811 3.4.2.0

Remiss: Riktlinjer för bostadsförsörjning
Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjning har tagits fram under 2018 och
sänds nu på remiss. Riktlinjerna kommer senare att ersätta kommunens
bostadsbyggnadsprogram.
Riktlinjerna är indelade i tre olika dokument som riktar sig till olika aktörer:
Del 1 Riktlinjer för bostadsförsörjning är till stor del Borås Stads egna
dokument och kommer utformas som ett styrdokument. Den redovisar vilka
verktyg som kommunen kan använda sig av för att påverka
bostadsbyggnationen och är främst inriktad till att stödja arbetet inom
kommunens organisation.
Del 2 är handlingsplanen för bostadsbyggande och redovisar vilka
byggmöjligheter som finns i befintliga detaljplaner samt vilka bostadsprojekt
som är i planeringsfasen.
Del 3 är en befolknings- och bostadsanalys. Syftet är att underlaget ska vara till
stöd för alla som på ett eller annat sätt agerar på bostadsmarknaden.
Inledningsvis beskrivs nuläget i staden. Den följs av en prognos för bostadsoch befolkningsutveckling som analyseras för att belysa vissa
utvecklingsmönster av intresse för bostadsbyggandet. Det här är kommunens
analys av framtiden, men det är givetvis möjligt att dra andra slutsatser utifrån
de prognoser som läggs fram.
Dokumenten finns tillgängliga på www.boras.se/oversiktsplan, under flikarna:
strategiska planeringsunderlag och vidare till riktlinjer för
bostadsförsörjning. Vem som helst är välkommen att lämna synpunkter på
materialet.
Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 2019-03-01.
Remissvaren skickas i elektronisk form till ks.diarium@boras.se gärna i både
word- och pdf-format och med filnamn som innehåller remissinstansens namn.
Ange diarienummer KS 2018-00811 och remissinstansens namn i ämnesraden
på e-postmeddelandet.

Kommunstyrelsen
Postadress

501 80 Borås

Besöksadress

Kungsgatan 55

Hemsida

boras.se

E-post

boras.stad@boras.se

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida
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Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna
kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som
ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen.
Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade
ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda
yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med
nämndens/styrelsens beslut.
Separata protokollsutdrag skall inte sändas.
Karin Graad
Handläggare
033 357057
e-post: karin.graad@boras.se

Remissinstanser (obligatoriska)
1. Länsstyrelsen i Västra Götalands län
2. Bollebygds kommun
3. Herrljunga kommun
4. Marks kommun
5. Svenljunga kommun
6. Tranemo kommun
7. Ulricehamns kommun
8. Vårgårda kommun
9. Arbetslivsnämnden
10. Individ- och familjeomsorgsnämnden
11. Lokalförsörjningsnämnden
12. Samhällsbyggnadsnämnden
13. Sociala omsorgsnämnden
14. Vård- och omsorgsnämnden
15. AB Bostäder i Borås
16. AB Sandhultsbostäder
17. AB Toarpshus
18. Fristadbostäder AB
19. Viskaforshem AB

Sida
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Remissinstanser (frivilliga)
20. Boråsregionen
21. Borås Näringsliv
22. Centrumfastigheter i Borås
23. Fastighetsägarna
24. Sveriges Byggindustrier
25. Fritids- och folkhälsonämnden
26. Förskolenämnden
27. Grundskolenämnden
28. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
29. Kulturnämnden
30. Miljö- och konsumentnämnden
31. Tekniska nämnden
32. Samtliga politiska partier som är representerade i Borås Stads
kommunfullmäktige (utskick till kommunalråd alt. gruppledare)

Strategi
Program
Plan
Policy
• Riktlinjer
Regler

n
o
i
s
r
e
v

s
s
i
em

R

Borås Stads

Riktlinjer för
bostadsförsörjning

Borås Stads
styrdokument
Aktiverande

strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås
program – verksamheter och metoder i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande

policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav

Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: xx-xx-xxxx
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
Tillhörande dokument revideras av Kommunstyrelsen, handlingsplan
(årligen), befolknings- och bostadsanalys (inför revidering).
Dokumentet gäller för: Alla nämnder och bolag
Dokumentet gäller till och med: 2023
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Inledning

Vi vill att Borås ska växa. I översiktsplanen planerar vi för att vi blir 30 000 fler boråsare
under de kommande 20 åren. Det innebär att behovet av nya bostäder fortsätter vara
stort. Kommunen strävar efter ett varierat bostadsbyggande.
Nya bostäder ska vara långsiktigt hållbara, ha hög kvalitet och olika upplåtelseformer. Vi
utformar socialt hållbara bostäder över generations- och kulturgränser med en blandad
bebyggelse av gammalt och nytt och med olika upplåtelseformer. Vi verkar för ett ekologiskt
och ekonomiskt byggande med minimerad förbrukning av vatten och energi.
Kommunen kan påverka och styra detta genom exempelvis markanvisning, planläggning,
bygglov samt försäljning och upplåtelse av mark. För ett bra liv, oavsett var i livet vi
befinner oss, är det viktigt att kommunen arbetar aktivt med bostadsfrågor.

Läsanvisning
I visionen Borås 20251 och i Översiktsplanen2 finns kommunala spelregler för bostadsbyggande.
För att rikta materialet till olika användare samt underlätta för kommande revideringar
är materialet indelat i tre dokument - riktlinjer, handlingsplan och analys.
Del 1 – är Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjningen och redovisar vilka verktyg
som kommunen kan använda sig av för att påverka bostadsbyggnationen. Denna del är
främst inriktad till att stödja arbetet inom den egna organisationen. Kommunfullmäktige
antar riktlinjerna vart fjärde år.
Del 2 – Handlingsplan för bostadsförsörjning. Här redovisas vilka byggmöjligheter
som finns i befintliga detaljplaner samt vilka bostadsprojekt som är i planeringsfasen.
Redovisas årligen i Kommunstyrelsen.
Del 3 – Befolknings- och bostadsanalys. Den ska fungera som ett kunskapsunderlag
för byggaktörer och andra som är verksamma i bebyggelseutvecklingen. Redovisas i
Kommunstyrelsen inför revidering av Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjning.
Laghänvisning etc.

Alla kommuner ska ha aktuella riktlinjer för bostadsförsörjning (lag 2000:1383). Syftet är
att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja
att bostäder planeras och genomförs. Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning ska
minst innehålla följande uppgifter:
1. Kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet,
2. Kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål, och
3. Hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta och nationella regionala mål, planer
och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen
Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av
• demografiska utvecklingen (förändringar av åldersstruktur över tid),
• efterfrågan på bostäder
• bostadsbehovet för särskilda grupper
• marknadsförutsättningar
Riktlinjer för bostadsförsörjning ska antas ar Kommunfullmäktige under varje mandatperiod.
1
2

Antagen av Kommunfullmäktige i oktober 2012
Antagen av Kommunfullmäktige i april 2018
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Förändras förutsättningarna för de antagna riktlinjerna ska nya riktlinjer tas fram.
Kommunens riktlinjer ska vara vägledande vid tillämpningen av 2kap 3 § 5 Plan- och
Bygglagen (2010:900)

Kommunens mål för
bostadsbyggandet

Utifrån Översiktsplanens tankegångar som baseras på senaste årens befolkningsökning
höjs kommunens mål för bostadsbyggande till 750 bostäder per år. Kommunen ska
verka för att detta mål är möjligt att genomföra genom att använda kommunens olika
verktyg. Både konjunktursvängningar och förändrade befolkningstal framöver kommer
att påverka möjligheten att nå det uppsatta målet med faktisk byggnation. För att skapa
goda förutsättningar för att nå målet har kommunen satt upp ett antal riktlinjer för
attraktionskraft, tydlighet och vilja.
Under mandatperioden 2019-2022 ska Borås Stad verka för:
Fysisk planering

Kommunen ska verka för ett ändamålsenligt bostadsbyggande som är resurseffektivt ur
markanvändnings- och samhällsekonomiskt perspektiv. Kommunen ska tillsammans
med marknadens aktörer identifiera lämpliga och attraktiva bostadslokaliseringar som
skapar investeringsvilja och goda boendemiljöer.
•
•
•
•
•
•
•

Kommunstyrelsen ska främja bostadsutveckling genom att arbeta strategiskt och
långsiktigt med utpekade stadsutvecklingsområden (t.ex. Gässlösa) och områden
som kan stärka service och hållbart resande (t.ex. serviceorterna).
Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att bostadsbyggandet
följer intentionerna i Översiktsplan för Borås och Utbyggnadsstrategin (just nu
under remiss, antas 2019).
Kommunstyrelsen ska regelbundet följa upp översiktsplanens effekter på
bostadsbyggandet.
Kommunstyrelsen ska driva på projektet kring höghastighetsjärnväg Göteborg-Borås(Stockholm) så att järnvägssträckning och stationsläge i Borås kan fastställas. Genom
detta möjliggörs bostadsbyggande i områden som idag omfattas av järnvägskorridorer.
Kommunstyrelsen ska frigöra ytor för nya bostäder i centrumnära lägen genom att
möjliggöra flytt av ytkrävande/störande verksamheter till nya verksamhetsområden.
Kommunstyrelsen ska ha en aktiv planering av egen mark för att i högre grad kunna
påverka innehåll, utbyggnadstakt och förverkligande.
Samhällsbyggnadsnämnden ska ha god planberedskap för bostadsbyggande, som
ligger i balans med genomförande. Planprioriteringar ska i största möjligaste mån
följa Översiktsplan för Borås och Utbyggnadsstrategin (just nu under remiss)

Kommunala bostadsbolag

Kommunerna har enligt lag ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen generellt och
ett särskilt ansvar för vissa grupper. Genom kommunens ägardirektiv kan kommunen
påverka bolagen. De kommunala bostadsbolagen är ett viktigt verktyg för att staden ska
uppfylla detta ansvar.
De kommunala bostadsbolagen ska:
• Tillgodose att hyresbostäder finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till
god teknisk och arkitektonisk kvalitet, och erbjuda ett brett utbud av bostäder med
4
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•
•
•
•
•

stor valfrihet. beträffande storlek, standard och belägenhet.
Medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper.
Godta att försörjningsstöd och etableringsersättning motsvarar inkomst.
Tillgodose att trygghetsboenden finns att tillgå.
Arbeta så kundorienterat att bolaget uppfattas som ett attraktivt alternativ på
bostadsmarknaden oavsett den bostadssökandes behov och ekonomiska möjligheter.
Stimulera byggande av olika former av bostäder, och medverka till teknisk utveckling
inom fastighetsbranschen.

Bra bostäder till alla

Kommunen ansvarar för att det tas fram en mångfald av bostäder som riktar sig till alla grupper.
För vissa grupper har kommunen ett särskilt ansvar, som kräver förvaltningsövergripande
samverkan. Ett utökat samarbete med övriga aktörer kan ytterligare stärka förutsättningarna
för ett gott boende för alla. Arbetslivsnämnden, Individ och familjeomsorgsnämnden,
Sociala omsorgsnämnden, och Vård- och äldrenämnden har ett ansvar över att tillgodose
behovet hos särskilda grupper. Se beskrivning i avsnittet Bra bostäder för alla.
•

•
•
•
•

Ansvariga nämnder för respektive målgrupp har ansvar för att framföra behovet av
LSS, SoL, Vård- och omsorgsboende och motsvarande boendeformer i kommunal
regi till Lokalförsörjningsförvaltningen. Lokalförsörjningsplanen sätter sedan igång
planeringskedjan inom kommunen.
Vård- och äldrenämnden ska driva på och stödja dialogen mellan målgrupp och
exploatörer för att öka antalet trygghetsbostäder i kommunen.
Arbetslivsnämnden ska tillgodose behovet av lägenheter till nyanlända som omfattas
av bostadsanvisningslagen. Individ och familjeomsorgsnämnden ska tillgodose
bostad för barn utan vårdnadshavare som är under 18 år.
Samarbeten och arbetsmetoder både mellan förvaltningar och externa aktörer ska
utvecklas för att tillgodose bostadsbehovet för respektive målgrupp.
Kommunstyrelsen tillsammans med Högskolan i Borås ska verka för att tillgodose
behovet av studentlägenheter och smålägenheter genom exempelvis planprioriteringar
och samverkan med andra aktörer.

Kommunens verktyg

Kommunen har många möjligheter att styra och driva på bostadsmarknaden. Nedanstående
verktyg i den kommunala organisationen är några exempel som kan användas för att
främja bostadsbyggandet.

Markberedskap och exploatering
Det är Kommunstyrelsen som ansvarar för kommunens markberedskap. En god
markberedskap ger ökade möjligheter för kommunen att påverka samhällsbyggandet
såsom exempelvis utbyggnad av nya bostadsområden. Som markägare kan kommunen
styra markanvändningen och planlägga för att möjliggöra för bostadsproduktion inom
lämpliga områden.
Kommunens markinnehav

Kommunens markinnehav ska på kort och lång sikt användas till bland annat bostäder.
Genom att aktivt arbeta med stadens markinnehav tillgodoser kommunen behovet av
mark för olika samhällsbyggnadsbehov. Kommunen bevakar aktivt fastighetsmarknaden
utifrån strategiska markförvärv. Genom köp och försäljning av mark förändras kommunens
markinnehav i takt med utvecklingen och marknadens efterfrågan.
Borås Stad | riktlinjer för bostadsförsörjning
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Kommunens ”Riktlinjer för förvärv och försäljning av mark” är framtaget för att fastlägga
de riktlinjer som ska gälla för att långsiktigt säkerställa erforderlig mark för samhällets
expansion och att skapa en tydlighet i förvaltningen av kommunens mark. ”Riktlinjer
för förvärv och försäljning av mark” ihop med styrdokument har som syfte att vara ett
beslutsunderlag vid kommunal hantering av markärenden.
Förädling av mark

Kommunens samhällsplanering och markinnehav innebär också att kommunen behöver
hushålla med marken. Planläggning på såväl kommunal som privat mark behöver ske på ett
ändamålsenligt och resurshushållande sätt. Marken ska räcka över lång tid och för många
olika behov. Ett sätt är att förädla och omvandla redan ianspråktagen mark. Kommunen
strävar efter att ett lågt eller ineffektivt nyttjande av marken genom planläggning och
förädling därmed kan nyttjas bättre. I takt med att staden växer kommer ex. tidigare
centralt belägna industriområden, markparkeringar, lågt exploateringsutnyttjande att
omvandlas för ett effektivare markutnyttjande. Ett exempel är området Gässlösa, där
reningsverket avvecklas och möjliggör för en stadsomvandling och förädling, inte minst
för bostadsbyggande. Såväl kommunen som privata fastighetsägare är initiativtagare till
förädling och omvandling för att skapa bostadsexploateringar.
Kommunen kan agera och verka i önskad riktning i rollen som initiativtagare, planläggande
myndighet, i utbyggnad av infrastruktur, göra förberedande markplanering, utbyggnad av
kommunal service och markanvisning för bostäder samt exploatering för villatomtsområden.
Markanvisning av kommunal mark

Riktlinjer för markanvisningar för bostäder finns antagna. Riktlinjerna beskriver
hur Borås Stad arbetar vid fördelning av kommunens mark till olika byggherrar.
Markanvisningsinstrumentet tjänar som ett av de medel som kommunen använder sig
av för att nå de mål och den utveckling av bostadsbyggnation som eftersträvas. Borås
Stad tillämpar tre metoder för markanvisningar: markansvisningstävling, direktanvisning
och dubbel markanvisning. Riktlinjerna beskriver bland annat grundläggande villkor
för markanvisningar, prissättning av marken, information om när de olika metoderna
tillämpas samt vad som ska skickas in för att ansöka om en direktanvisning.
Det är kommunstyrelsen som fattar beslut om att godkänna en markanvisning för
aktuellt projekt. Inför varje beslut om markanvisning upprättas ett markanvisningsavtal
där byggherren förbinder sig att acceptera de villkor som gäller för markanvisningen.
Markanvisningsavtalet innehåller ansvars- och kostnadsfördelning, markpris, överenskommelse
om upplåtelseform samt villkor för exploateringen. För att projekt inte ska bli liggande
så tidsbegränsas alla markanvisningar, normalt till max två år. Om projektet inte är
genomfört inom denna tid kan kommunen, om förseningen inte beror på byggherren,
välja att förlänga markanvisningen.
I juli 2018 har Borås Stad drygt tio beslutade markanvisningar som inrymmer ungefär
1 000 bostäder och samtidigt arbetar kommunen aktivt med upprättandet av ytterligare
cirka 5-10 markanvisningsavtal innehållande drygt 500 bostäder.
Avtal i samband med exploatering

För att reglera marköverlåtelser och genomförande tecknar kommunen genomförandeavtal,
marköverlåtelseavtal alternativt exploateringsavtal, med aktuell byggaktör. Genom dessa
avtal kan kommunen i viss mån använda möjligheten att styra förutsättningarna och
få särskilda villkor uppfyllda av byggaktören. I plan- och bygglagen (PBL) finns dock
begräsningar i vad avtalen kan innehålla.
Småhustomter och tomtkö

Marknaden efterfrågar villatomter för såväl gruppbyggnation av småhus som villatomter
för egen byggnation. Kommunens möjlighet att möta efterfrågan av villaområden för
6
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gruppbyggnation sker genom markanvisning (se avsnitt ovan). Kommunen exploaterar
mark för villatomter för egnahemsbyggare (privatpersoner). Villatomterna förmedlas via
tomtkön och fördelas efter kötid. Varje år säljs ca 10-15 villatomter till privatpersoner. I
december 2018 finns förnärvarande ca 40 villatomter till salu. De flesta ligger i kommunens
mindre orter utanför stadskärnan. Målet är att ta fram ytterligare områden för villatomter.

Översiktsplan och fördjupade översiktsplaner/
planprogram
Kommunen ska ha en aktuell översiktsplan som ska aktualitetsprövas varje mandatperiod
enligt plan- och bygglagen (PBL). Översiktsplanens ska visa vilken utveckling som kommunen
vill bejaka genom att styra mark- och vattenanvändningen. Kommunstyrelsen har ansvar
för den översiktliga planeringen.
Översiktsplanen för Borås3 utgår ifrån att vi blir 30 000 fler Boråsare under de kommande
20 åren. Bebyggelseutvecklingen fokuserar på att stärka våra större kärnor (Borås, Fristad,
Sandared, Viskafors och Dalsjöfors) för att bland annat säkerställa lokal service. De
fokuserar även på att stärka våra stora kollektivtrafikstråk samt att öka tätheten i den
reda bebyggda miljön. Det innebär att projekt och åtgärder som går i linje med denna
inriktning behöver prioriteras. Översiktsplanen ska vara ett stöd i avvägningen mellan
olika projekt.
Översiktsplaner pekar även ut att antal utvecklingsområden där det kan ske större
samhällsbyggnadsprojekt ex äldre industriområden i centrala lägen. En utbyggnadsordning
för de större omvandlingsområdena tas fram.
Översiktsplanens utvecklingsstrategi för bostadsbyggande och boendemiljöer4

Borås stad ska verka för en bostadsmarknad som är öppen och tillgänglig för olika
gruppers behov, och den ska kunna erbjuda något för alla – barnfamiljen, studenten,
ensamhushållet, pensionären och samboparet. För att tillgodose detta behov och skapa
en långsiktig bostadsförsörjning i Borås behöver bostadsproduktionen gå i takt med
befolkningsutvecklingen och skapa ett varierat utbud av boendeformer i goda lägen.
En blandning av upplåtelseformer i samma område stärker förutsättningarna för att
människor med olika socioekonomisk bakgrund ska kunna bo i samma område. Det
gynnar mångfald och integration, som i sin tur stärker social sammanhållning.
Bostadsutveckling genom förtätning skapar underlag för service, kollektivtrafik och för
att sociala möten kan ske. Fler bostäder av olika slag behövs, framförallt fler lägenheter
och mindre bostäder som gör det möjligt för äldre att flytta inom sin ort. Det är positivt
om bostäder, arbetsplatser och service kan dra nytta av varandra. Genom att utgå från
det befintliga och bygga med hänsyn till omgivningen kan bostadsområden kompletteras
på ett bra sätt.
I den täta staden finns behov av flera funktioner på en begränsad yta, och därmed bör
exempelvis bostadshus inrymma fler än en funktion. Ett yteffektivt markutnyttjande ska
alltid eftersträvas. Därtill behöver vi nya innovativa lösningar som stärker en långsiktigt
hållbar livsmiljö.

Detaljplaner och planberedskap
Kommunen ansvarar för detaljplaneläggning av mark och vattenområden enligt Plan- och
bygglagen (PBL) I detaljplanen styrs bland annat användningssätt, volymer och utseende
vilket ger kommunen möjlighet att påverka planernas innehåll. Upplåtelseformer eller
3
4
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reservera bostäder till en viss målgrupp får dock inte styras i själva detaljplanen. Det är
Samhällsbyggnadsnämnden som har myndighetsansvar för detaljplaner.
En god planberedskap utifrån kommunens mål och ambitioner och som möter marknadens
aktörer är viktig. Efterfrågan av detaljplaner överstiger vad som är möjligt att tillgodose
under året. Så har det ofta varit. Men för att kunna hålla tidplaner, förverkliga intentionerna
i översiktsplanen och andra styrande dokument behöver vi göra prioriteringar. Det är
viktigt att detaljplaneproduktionen har en bra balans utifrån byggtakt för att hushålla med
kommunens planeringsresurser samt att inte skapa konkurrens mellan bostadsprojekt.
Ett aktivt plan- och genomförandearbete från alla bidrar till att stärka kommunens
konkurrenskraft.
Prioriteringar av detaljplaner ses över årligen i plan- och bygglovavdelningens Produktionsplan.
En bred arbetsgrupp över förvaltningsgränserna är med i processen för att säkerställa
kommunens egna behov och åtaganden där behoven som tagits upp i Lokalförsörjningsplanen,
lämnade direktanvisningar etc. tas omhand. Detta helhetstänk är viktigt att värna om. I
del 2 (Handlingsplan för bostadsförsörjning) listas de projekt med bostadsinnehåll som
finns med i produktionsplanen.

Bygglov
Bygglovsprocessen är sista steget i kommunens inblandning i byggprocessen. I bygglovet
bedöms byggnaders utseende, tekniska uppbyggnad och brandskyddsåtgärder.
Upplåtelseform eller specialboenden kan inte styras i bygglov. Samhällsbyggnadsnämnden
har myndighetsansvar för bygglovet.

Bra bostäder för alla
Det är viktigt att det tas fram en mångfald av bostäder som riktar sig till alla grupper.
Det finns grupper som särskilt behöver nämnas och där det kommunen som har ett
grundläggande ansvar.
Ungdomar och studenter

Ungdomar som flyttar till eget boende efterfrågar i första hand små, billiga hyreslägenheter.
Nya lägenheter är i allmänhet dyrare än äldre. Vid flyttkedjor som uppstår vid nyproduktion
kommer små hyresrätter med lägre boendekostnader till uthyrning.
Studentlägenheter och smålägenheter upp till 35 m2 har i Plan- och bygglagen fått
lättnader i exempelvis krav för buller, vilket innebär att denna kategori kan identifieras
i samband med prioritering av detaljplaner.
Äldre och personer med funktionsnedsättning

Genom socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS) har kommunen ansvar att som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de
behöver. Detta ansvar hanteras av två olika förvaltningar.
Vård- och äldreförvaltningen hanterar tre olika boendeformer för äldre.
Vård- och omsorgsboende5 kallas även särskilt boende och är ett boende för de som
behöver service och omvårdnad dygnet runt. Boendet ger hjälpinsatser som behövs i
vardagen inklusive hälso- och sjukvårdsinsatser av sjuksköterska, arbetsterapeut och
fysioterapeut, liksom regelbundna läkarbesök. För att flytta till denna boendeform
krävs utredning och bistånd enligt socialtjänstlagen. Vård- och omsorgsboenden med
speciell inriktning kan utformas utifrån behov.
Trygghetsbostäder är till för seniorer som ännu inte är i behov av vård- och omsorgsboende
men som önska mer trygghet och social närvaro än vad som de kan få i sitt nuvarande
5
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hem. Termen trygghetsbostäder kom 2008 och är en relativt ny boendeform. Utbudet
är därför fortfarande begränsat. Kriteriet för att få tillgång till en trygghetsbostad är att
vara 70 år eller äldre. Personer över 85 år har förtur. Dessutom går att ansöka om förtur
i bostadskön till en trygghetsbostad vilket hanteras om vård- och äldreförvaltningen.
Till skillnad från ett vård- och omsorgsboende ingår varken mat, service, omvårdnad eller
hemsjukvård. Finns behov av hjälp söker den enskilde personen hemtjänst/hemsjukvård.
Däremot är det krav på att bostäderna ska vara funktionellt utformade, att boendet ska
ge möjlighet till aktivitet och social gemenskap samt ha utrymmen för gemensamma
måltider. Det ska också finnas en aktivitetssamordnare som dagligen ska stödja de boende
under vissa tider. Det krävs inget beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen för att flytta
till en trygghetsbostad. Trygghetsbostäder finns i det ordinarie bostadsbeståndet och
söks direkt hos fastighetsägaren.
Seniorbostäder är ett funktionellt och bekvämt boende med möjlighet till gemenskap.
Det är helt vanliga bostäder, ofta med bra läge med närhet till kommunikationer. Tanken
är att det ska vara ett enkelt och bekvämt alternativ för den aktiva och friska senioren
och samtidigt ett boende för att kunna åldras i Seniorbostäder finns i det ordinarie
bostadsbeståndet och söks hos fastighetsägare. För att flytta in i en seniorbostad behövs
inget bistånd enligt socialtjänstlagen. Fastighetsägaren beslutar om åldersnivån och vem
som får flytta in.
Sociala omsorgsförvaltningen hanterar två olika boendeformer.
LSS är en förkortning som betyder Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade.
Syftet med lagen är att förbättra förutsättningarna för att personer med vissa
funktionsnedsättningar ska kunna leva självständiga liv och samtidigt få det stöd de
behöver. En hjälpinsats som ryms inom LSS är att erbjuda bostäder med särskild service
eller annan särskild anpassning. Det finns många hjälpinstanser inom LSS-lagen, och
boende är en av dem. Det kan variera hur mycket stöd och personal som finns på plats i
ett LSS-boende. För att flytta till denna boendeform krävs att personen beviljats insatsen
bostad med särskild service får erbjudande om det boende som motsvarar hens behov,
och där det finns lediga lägenheter.
Psykiatriboende är ett gruppboende där alla ha en mindre bostad samt gemensamma
rum som delas med de andra som bor i bostaden. På vissa av boendena finns personal
tillgängliga dygnet runt, i andra bostäder endast delar av dygnet. Service, omvårdnad
och stöd ges utifrån dina individuella behov och önskemål. För att ha rätt till bostad
med särskild service enligt socialtjänstlagen behövs ett omfattande omsorgsbehov. Stödet
beviljas enbart om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.
Personer med svag ställning på bostadsmarknaden

I Borås stads styrdokumentet Program mot hemlöshet6 finns specifika mål och strategier
och åtgärder för att hindra att hemlöshet uppstår. Individ- och familjeomsorgsnämnden
har det primära ansvaret för arbetet mot hemlöshet i Borås Stad men fler förvaltningar
och bolag har en viktig roll i detta arbete.
Programmet i korthet är uppdelad i fyra målområden:
• Alla ska vara garanterade tak över huvudet och erbjudas insatser efter behov
• Minska antalet intagna eller inskrivna på exempelvis kriminalvårdsanstalt eller
behandlingshem som inte har ordnad bostad inför utskrivning
• Underlätta inträde på den ordinarie bostadsmarknaden för dem som är i boendetrappor,
träningslägenheter eller likande boenden.
• Antalet vräkningar ska minska. Inga barn ska vräkas.

6

Program mot hemlöshet är fastställt av Kommunfullmäktige 22 augusti 2013, reviderat 17 augusti 2017.
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Arbetslivsförvaltningen ansvarar för flera typer av boende.
Sociala boenden består av ett andrahandskontrakt utifrån en biståndsprövning. I denna
kategori finns flera olika grupper som har möjlighet till ett boende. Här finns hemlösa med social
problematik, de över 65 år som har behov av insatser från Vård- och äldreförvaltningen samt
riskerar att bli utan bostad, funktionshindrade/psykiskt sjuka som har behov av kommunala
insatser samt riskerar att vara utan bostad, ungdomar med social problematik (innefattar de
som varit kända för insatser och utredningar under längre tid t.ex. ungdomsboendet)och
som inte på egen hand har möjlighet att ordna en lägenhet samt barnfamiljer med social
problematik (innefattar även de som tidigare har haft sociala problem och eller insatser)
Skyddade boenden består av egna kontrakt men i vissa fall kan det vara ett andrahandskontrakt för personer som är utsatt för relationsvåld. För denna målgrupp görs
bedömning och utredning inom ALF, bedömd risk att utsättas för våld i hemmet.
Jourboende är bostäder för akuta boendelösningar. Arbetslivsförvaltningen hyr bostaden
och upplåter den utifrån en biståndsprövning under kortare period.
Nyanlända och ensamkommande

Anvisade boenden hanteras av arbetslivsförvaltningen och består av egna kontrakt
och riktar sig till tre olika grupper. Dessa är nyanlända med uppehållstillstånd där
kommunen har krav enligt bostadsanvisningslagen att erbjuda bostäder enligt ett kvot
system, nyanlända barnfamiljer utan social problematik med uppehållstillstånd så kallade
anknytningsärenden samt ensamkommande barn över 18 år som har bott på HVB eller
stödboende som fått uppehållstillstånd.
Individ och familjeomsorgsförvaltningen hanterar boenden för barn utan vårdnadshavare
som är under 18 år.
Det kan även bli ett ytterligare åtagande för kommunen enligt förslaget i mottagande
utredningen att kommunen kommer att få ansvaret för bonde för vuxna under tiden
asylfrågan görs. Detta ansvar ligger i dag på migrationsverket.

Allmännyttiga bostadsbolag
En kontinuerlig nyproduktion av hyresrätter är angeläget för att möta efterfrågan.
Kommunen själva bygger enbart bostäder som är särskilt boende för äldre och bostäder
med särskild service för personer med funktionsnedsättning.
Våra fem kommunala bostadsbolag har en viktig roll i bostadsbyggandet tillsammans
med de privata aktörerna på bostadsmarknaden. Kommunens kan genom sitt ägardirektiv
och politisk styrning till bolagen påverka produktion och förvaltning på den lokala
bostadsmarknaden. Genom tätt samarbete med bostadsbolagen kan kommunen påverka
boende för grupper som kommunen har särskilt ansvar för.
De kommunala bolagen har tillsammans ca 15% av det totala bostadsbeståndet i kommunen.
AB Bostäder i Borås

AB Bostäder äger och förvaltar drygt 6500 bostäder i stora delar av staden. AB Bostäder
i Brämhult, Byttorp, Centrum, Druvefors, Hulta, Hässleholmen, Norrby, Göta, Hestra,
Norrmalm, Sjöbo, Trandared, Tullen och Östermalm.
Inom AB Bostäders bestånd erbjuds Trygghetsbostäder och Seniorbostäder i Centrum,
Norrmalm, Norrby, Byttorp, Sjöbo och Hässleholmen. Det finns även 259 studentbostäder i
nära anslutning till Högskolan och ytterligare studentbostäder/studentrum på Hässleholmen
i traditionella lägenheter.

10
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Nybyggnation av lägenheter pågår på Hässleholmen och Hulta och ytterligare projekt
är i planeringsfas.(Se Del 2 Handlingsplan för bostadsbyggande)
Sandhultsbostäder

Sandhultsbostäder har sammanlagt 235 lägenheter på tre orter. I Sandared finns 155
lägenheter (varav 68 st i vård- och omsorgsboende). I Sandhult finns 44 lägenheter (varav
27 st i vård- och omsorgsboende) I Sjömarken finns 36 lägenheter som kommer att utökas
med ytterligare 60 st nya lägenheter under 2019.
Viskaforshem

I Viskafors har Viskaforshem 277 st lägenheter (varav 24 st seniorbostäder och 8 st
trygghetsbostäder) samt 18 villor i Viskafors. I Rydboholm finns 197 st lägenheter samt i
Svaneholm 27st lägenheter.
Fristadsbostäder

Fristadsbostäder har 610 lägenheter i sitt bestånd. 543 centralt belägna i Fristad och 67
i Borgstena.
Toarpshus

Toarpshus har sammanlagt 402 lägenheter på sex orter. 296 av dessa är belägna i centralorten
Dalsjöfors. Övriga bostadsorter är Målsryd, Rångedala, Äspered, Dannike och Gånghester.
Nybyggnation pågår av 50 st lägenheter i Dalsjöfors.

Information
Hyresbostäder och studentbostäder

Det finns ingen gemensam bostadsförmedling i kommunen. De fem kommunala bostadsbolagen
har egna bostadsköer.
Kommunen har en bostadsportal där det finns en lista över fastighetsbolag med
kontaktuppgifter samt. Här finns också en gemensam bostadsportal för Studentlägenheter.

Hyresgarantier
Arbetslivsnämnden har möjlighet att gå in och teckna ett hyreskontrakt och sedan med
fastighetsägarens godkännande hyra ut det i andra hand, så kallat socialt kontrakt. Sedan
hösten 2017 har Arbetslivsnämnden även möjlighet att för en begränsad målgrupp teckna
en borgensförbindelse med privata fastighetsägare. Denna förbindelse ska sedan omprövas
varje år.

Nationellt och regionalt
perspektiv på bostadsförsörjningen

Det finns en rad olika mål som berör bostadsförsörjning. Detta gäller på så väl nationell
som regional nivå. Målen är av olika karaktär och tydlighet och det kan vara svårt att
göra avvägningar för vilka av målen som har tydligast bäring mot fysisk planering och
bostadsförsörjning samt stämmer överens med kommunens förutsättningar. Nedan
presenteras ett urval av nationella och regionala mål, planer och program.
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Nationellt
Mål för boende och byggande

Regeringens målsättning är att det fram till 2020 ska byggas 250 000 nya bostäder i
Sverige.
Det övergripande målet om bostadsbyggandet är att ge alla människor bostäder i alla delar
av landet utifrån en social aspekt och en god livsmiljö där långsiktigt god hushållning med
naturresurser och energi främjas samt där bostadsbyggande och ekonomisk utveckling
underlättas.
Sverigeförhandlingen

Sverigeförhandlingen hade regeringens uppdrag att bland annat möjliggöra ett snabbt
genomförande av en ny höghastighetsjärnväg från Stockholm till Göteborg och från Stockholm
till Malmö och att ta fram förslag till principer för finansiering, en utbyggnadsstrategi
samt hitta lösningar för spår och stationer där tågen ska in i städerna. Totalt skulle
infrastruktursatsningar runt om i Sverige möjliggöra byggandet av cirka 100 000 nya
bostäder fram till år 2035.
Sverigeförhandlingen drev en förhandling om medfinansiering där kommuner, regioner
och näringsliv kunde vara med och påverka. Fokus låg på hur det skapas mest nyttor för de
olika infrastrukturprojekt som ingår i förhandlingen, som till exempel ökat bostadsbyggande
och en bättre arbetsmarknad.
Borås Stad och Sverigeförhandlingen har skrivit ett avtal att det ska byggas 12 500 bostäder
i kommunen. Åtagandet är en del i den överenskommelse kring höghastighetsjärnväg
som planering i Sverige. Den nya stambanan mellan Göteborg och Stockholm ska ha
ett centralt eller centrumnära stationsläge i Borås.
Sverigeförhandlingen var en kommitté under Näringsdepartementet och startade 2014
under namnet Sverigebygget. Sverigeförhandlingens uppdrag avslutades 31 december
2017 i och med deras slutrapport.
Övrigt

Mål finns även för exempelvis folkhälsa, jämställdhet, funktionsnedsättning och integration
som är viktiga att ha med sig i den fysiska planeringen i kommunen.

Regionalt och mellankommunalt
Miljömål

De 16 miljömålen ligger till grund för den svenska miljöpolitiken. Länsstyrelsen Västra
Götaland har utifrån dem tagit fram regionala tilläggsmål. Inom miljömålet God bebyggd
miljö har de exempelvis nio tilläggsmål inom hållbara färdmedel, ekosystem tjänster i den
fysiska planeringen bevarande av kulturhistoriska värden och minskad energianvändning
i bostäder och lokaler.
Vision Västra Götaland - Det goda livet

Vision Västra Götaland – det goda livet antogs 2005 av regionfullmäktige. En av de
grundläggande principerna för visionen är att verka för ett gemensamt Västra Götaland
där de fyra regiondelarna ska samspela och stärka varandra kring frågor som rör näringsliv,
kollektivtrafik och välfärd.

Bostadsmarknaden i länet
Antalet invånare i länet fortsätter att öka men under 2017 i lägre takt än de senaste åren.
Takten i befolkningsökningen antas också minska ytterligare framöver. Bostadsbyggandet
12
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ökade totalt i länet och i många kommuner under 2017 och det finns förväntningar om
kraftigt ökat bostadsbyggande under 2018 och 2019. Osäkerheten om den framtida
efterfrågan och priserna på bostäder innebär att det finns risk för att bostadsbyggandet
minskar framöver. Trots ökat bostadsbyggande är det underskott på bostäder i nästan
hela länet. En fortsatt tuff bostadsmarknad påverkar mångas möjligheter att tillgodose
sina behov av ett bra boende.

Borås Stad | riktlinjer för bostadsförsörjning
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Handlingsplan för bostadsbyggande
- en lägesredovisning av pågående bostadsprojekt 2019-2023

Del 2 Handlingsplan för bostadsbyggande är en del av
Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjning
Redovisad i KS XXXX-XX-XX

Handlingsplan för
bostadsbyggande
Inledning

Handlingsplanen för bostadsbyggande 2019-2023 är
en del av Borås Stads riktlinjer för bostadsbyggande.
Handlingsplanen uppdateras årligen av Kommunstyrelsen och redovisar kända projekt för bostadsbyggnation.
I Kommunfullmäktiges indikatorer finns målvärden
för detaljplaneframställning. Där finns mål för 600
bostäder per år vara 100 av dessa ska ligga inom
stadskärnan.
Borås Stad verkar för att bostadsbyggandet ska öka
markant utifrån nuvarande byggnation. I Borås Stads
förslag till Översiktsplan utgår den ifrån att 15 000
nya bostäder tillkommer under en 20-årsperiod vilket
motsvarar ca 750 nya bostäder per år.

Uppföljning av påbörjad bostadsbyggnation 2015-2018
En sammanställning av antalet bostäder i givna
startbesked för respektive år redovisas nedan för
att få en bild av bostadsbyggnationen har varit i
kommunen under den senaste fyraårsperioden. För
2018 baseras siffrorna på startbesked under perioden
1 januari – 31 oktober.

I kategorin flerbostadshus ingår även radhus.
Fritidshus redovisas inom kategorin enbostadshus.
Inom ombyggnad redovisas nettotillskott av
bostadslägenheter där även påbyggnadsprojekt räknas
in.

Enligt Plan- och bygglovavdelningens verksamhetsplan
bedöms detaljplaneproduktionen för 2019 ge ett
tillskott på ytterligare 1100 byggrätter för bostäder
under året.
Flerbostadshus
Enbostadshus
Ombyggnad
Summa:

2015
197
97
55
349

2016
296
110
74
480

2017
319
95
104
518

jan-okt
2018
275
89
83
447

Källa: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad
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Förklaring till tabeller

Nedanstående tabeller i handlingsplanen redovisar
bedömd bostadsbyggnation och inte den faktiska
byggnationen som kommer att ske. Däremot är det
svårt att förutse vilka av objekten som kommer att
starta under 2018-2022. Objekten är grupperade i tre
olika tabeller utifrån hur långt planeringsprocessen har
kommit.
I spalterna lägst till vänster finns uppgifter om var
i kommunen, samt vilken fastighet och adress som
objektet finns. Därefter följer vem som planerar att
bygga (byggherre). När Borås Stad står som byggherre
är kommunen markägare.
Sedan följer vilket år som är förväntad byggstart
och eventuellt utbyggnadstakt om bostäderna är
fördelade på flera år. Efter det följer en redovisning
av hustyp och vilken upplåtelseform som är planerad.
Bland flerbostadshus är hyresrätter och bostadsrätter
övervägande. Bland villor och småhus är det vanligast
med äganderätt där den enskilde själv äger huset.
I vissa fall finns uppgifter om specialbostäder.
Det innebär att det är tänkta som exempelvis
studentbostäder, LSS/SoL-boenden eller vård- och
omsorgsboende.
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Tabell 1: Bostadsprojekt i klara
detaljplaner

Tabellen innehåller en lista med laga kraft-vunna
detaljplaner som är klara för att behandla bygglov på.
Dessutom är listan kompletterad med kända projekt
som kan påbörjas på äldre detaljplaner som inte blev
genomförda i nära anslutning till detaljplaneläggningen.
Här återfinns bland annat småhustomter som ligger ute
till försäljning via Borås Stads hemsida. Kommunen
har således gjort de förberedande stegen fram till
utbyggnad av projektet.
I de planerade projekten går det att söka bygglov
för över 1700 bostäder idag. I de projekten som är
väldigt stora är det troligt att utbyggnaden pågår under
ett antal år vilket i flera fall förutspåtts i tabellen.
Dessutom kan ytterligare projekt komma till utav de
detaljplaner som antas och får laga kraft under fösta
halvan av 2019.
Utöver angivna objekt beviljas bygglov för ca 50
bostäder per år utanför detaljplan (spridd bebyggelse),
företrädesvis villor på landsbygden.
Antalet bostäder som byggstartar under 2019 enligt
tabellen överträffar målet för bostadsbyggandet, men
sannolikt går inte alla projekt igång då byggherrevilja
och/eller efterfrågan inte är tillräckligt stor. De
projekt som inte är byggstartade ingår i den så kallade
planberedskapen. Det är viktigt att planberedskapen
hålls på en rimlig nivå för att inte projekt ska
konkurrera ut varandra.

Tabell 2: Bostadsprojekt i
pågående prioriterade
detaljplaneuppdrag

Tabellen innehåller en lista på alla projekt där det pågår
aktivt detaljplanearbete. Tidplanen är styrd utifrån
Samhällsbyggnadsförvaltningens Verksamhetsplan
för detaljplanering där planerad tidpunkt för
antagande finns angiven. Listan innehåller även
antagna detaljplaner där överklagandeprocess pågår.
Detaljplaneprocessen kan innebära att tidplaner och
antal bostäder behöver justeras. Tabellen utgår ifrån
att byggstarten sker i nära tid efter att detaljplanen har
antagits.
I denna lista finns det sammanlagt över 4400
bostäder som planeras antas under 2019-2021. Några
av projekten är ännu inte preciserade i antal då
lokalisering och omfattning inte är klar. Ytterligare
uppdrag kommer att läggas till i samband med att
verksamhetsplanen för detaljplanering förnyas i
december varje år.

Tabell 3: Bostadsprojekt i
väntelista + nya oprioriterade
uppdrag

Tabellen visar en lista på övriga projekt för bostäder
som har fått detaljplanuppdrag men som inte
prioriterats i produktionsplanen. Den innehåller
även inkommande projekt som fortfarande inte har
fått detaljplanuppdrag. Några av dem redovisar ett
preliminärt antal bostäder inom projektet utifrån det
som angivits i ansökan men som kan justeras när och
om detaljplaneuppdraget aktualiseras. Samtliga i denna
kategori saknar angiven tid för möjlig byggstart.
Tabellen avslutas med en sammanställning av det
totala antalet i de tre tabellerna. flertalet av de tänkta
omvandlingsområdena saknas i denna lista.

Mer information om Verksamhetsplanen samt
pågående detaljplaneuppdrag finns på borås.se under
fliken Trafik och samhällsplanering. Informationen
uppdateras kontinuerligt under året. Sökning kan också
göras via kartfunktionen.
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Tabell 1: Bostadsprojekt i klara detaljplaner
Tabell 1 - Projekt inom klara detaljplaner
ÖP Stadsdel/Ort
zon
Aplared
Bergdalen
Bergdalen
Bergsäter
Bergsäter
Borgstena
Bredared
Brämhult
o Centrum
o Centrum
o Centrum
o Centrum
o Centrum
o Centrum
Dalsjöfors
Dalsjöfors
Dalsjöfors
Dalsjöfors
Dalsjöfors
Fristad
Fristad
Fristad
Fristad
Gingri
Hestra
Hulta
Hässleholmen
Hässleholmen
Hässleholmen
Hässleholmen
Kinnarumma
Målsryd
Norrmalm
Parkstaden
Parkstaden
Regementet I
Rydboholm
Rångedala
Sjöbo
Sjömarken
Sjömarken
Sparsör
Sparsör
Sparsör
Sparsör
Svensgärde
Sörmarken
Viared
Viskafors
Viskafors
Viskafors
Äspered
Äspered
Äspered

Fastighet

Kiden
Kiden
Bergsäter 1:1
Hästhoven

Asplyckan
Eko
Pallas (höghuset)
Remus
Simonsland
Vulkanus
Kråkhult 1:2
Kerstinsgärde 1:85
Tumarp 1:25
Hagvägen
Sik 1:163
Fristads Prästgård 1:100
Buxbomen
Fristad Prästgård
kv 7, Pianogatan
Hultalund
Massan/Tyngden
Tvåkanten/Femkanten
Hässlehus 3 (punkthusen)
Hässlehus 9

Grindvalen 6
Eken 15‐16
Björken 9
Osdal 3:4

Sandsoppen
Räveskalla 1:25
Backabo 2:158

Kyllared 1:90
Klippingen
Viared 10:126
Rydboholm 1:467
Rydboholm 1:342
Rydboholm 1:351 m.fl
Äspered 2:87

Information

Morgonvägen
Bergdalsg.(Bergdalsterrassen)
Bergdalsg. (Bergdalsvyn)
Backadalen
Wäst‐byggs kontor
Kronängsvägen
Ingelstorpsvägen
Bävergränd
Kungsleden/Åsbogatan
Torggatan
Åhlenshuset
Sagahuset
Påbyggnad Navet
Österlånggatan
Uppegårdsgatan
Dalhem
Fågelbärs‐ och Blåhallonvägen
Fjällbovägen
Pionvägen/Floxvägen
Hedagården
ICA City
Åsboplan Prästskogen
Asklanda
Gingri
Hestra Parkstad
Hultaliden
Metergatan
Jällbygatan
Våglängdsgatan
Våglängdsgatan
Riddarebolsvägen
Skogsvägen
Engelbrektsgatan
fd handelsträdgården
Västergatan
Regementet
Rydbovägen
Fyrklövergatan
Ekängsgatan
Göteborgsvägen
Backhagsvägen
Hovalida Södra
Annerovägen 35
Björnbärsbärsvägen 1,3,5
Kilsvägen 24
Färgargatan
Sörmarksg
Österbyn , Viareds Sommarstad
Pumpkällehagen 2
Pumpkällevägen 7
Viskafors centrum(påbyggnad)
Finas väg 1
Bokärrsvägen 5,7,9
Lars Johans väg 5

Byggherre

Bost tot

Borås Stad
Järngrinden
Cernera
Cernera
Järngrinden
Borås Stad
Borås Stad
Borås Stad
Järngrinden/Mjöbäcks
Vätternäs
Cernera o Järngrinden
Privat
Kanico
Hanssongruppen
Borås Stad/Toarpshus
Borås Stad
HusArvid
Privat
Borås Stad
Privat
Privat
Borås Stad
Privat
Privat
Borås Stad
Privat
Borås Stad
Borås Stad
AB Bostäder
AB Bostäder
Borås Stad
Borås Stad
Privat
Borås Stad
Borås Stad
PEAB
Borås Stad
Borås Stad
Privat
Sandhultsbostäder
Borås Stad
Borås Stad/Privat
Borås Stad
Borås Stad
Borås Stad
Borås Stad
Privat
Borås Stad
Viskaforshem
Viskaforshem
Viskaforshem
Borås Stad
Borås Stad
Borås Stad
Totalt:
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Spridd bebyggelse

Förväntad
2019

2020

4
100
43
75
70
3
1
1
20
90
130
5
40
25
63
24
4
24
1
25
20
60
10
12
9
20
6
12
120
120
3
4
11
12
1
400
2
6
6
40
6
8
1
3
1
6
16
1
25
20
25
1
2
1

1
64
43
75
70
1
1
1
20
90
130
5
40
25
38
24

1
36

1738

1167

247

ca 50/år

50

50

1

25

24
1
25
60
5
2
20
2
12
80
1
1
11
12
1
150
1
1
6
40
6
5
1
1
1
8
1
15
20
25
1

5
2
9
2
40
1
1

100
1
2

3
1
6

10

1

KG20181220
byggstart

Hustyp

2021

2022

1

1

2023 Flerbost.

Enbostad

100
43
75
70

1

Upplåtelseform

20

ombyggnad Hyresrätt

4

40
3
1
1

130

25
37
24
24
25

20

2

60
3

3
20

2

40
1
1

40

40

1

100

50

1

2

12
120
120

11
12
400

40
6

1
6

8

20

1

1
98

43

50

50

50

90

90

5
40

5
40
25
37
24

62
4

Bost rätt

Äganderätt

100
43
35
70

20

Särsk bo

Övrig info

Stud bost

4

småhustomter

3
1
1

småhustomter
småhustomter
småhustomter

130
40
62
4

24

1

småhustomter

20
10
12
9

25
20
60

20

6
120
120

3
4

11
12

1

150

2
6
6

40
6

8
1
3
1

6

16
1
25

1
2
1

179

Kop hyresr

Specialbostäder

25

25
20
25

250

10
12
9
6
12

småhustomter

3
4

småhustomter
småhustomter

1

framtida tävling
småhustomter

2
6
6

8
1
3
1
16
1

1
2
1

60

30
småhustomter
småhustomter

6
småhustomter
småhustomter
småhustomter

6
småhustomter
köpeavtal klart

småhustomter
småhustomter
småhustomter

7

Tabell 2: Bostadsprojekt i pågående prioriterade detaljplaneuppdrag
Tabell 2 - Bostadsprojekt i pågående prioriterade detaljplaneuppdrag
ÖP Stadsdel/Ort

Fastighet

Information

Byggherre

Bost tot

o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Alideberg
Bergdalen
Bergslena
Bergslena
Bergsäter
Bosnäs
Brämhult
Byttorp
Byttorp
Byttorp
Centrum
Centrum
Centrum
Centrum
Centrum
Centrum
Centrum
Centrum
Centrum
Dalsjöfors
Druvefors
Hestra
Hulta
Kristineberg
Nordskogen
Norrby
Norrmalm
Norrmalm
Regementet II
Salängen
Sandared
Sandared
Sjöbo
Sjöbo
Sjömarken
Sparsör
Sparsör
Sörmarken

Tosseryd
Trandared
Tullen
Viskafors
Östermalm

Glesvingen 17
Norrmalm 1:1
Flugan 9
Guldbaggen
Åkermyntan 5
Bosnäs 3:1 m.fl
Brämhult 2:32 mfl
Byttorp 3:1
Byttorpshörn
Byttorpstå
Hugin 1 mfl
Morfeus
Simonsland
Simonsland
Ulysses/Astern
Vile 3 & 4
Viskaholm
Vitsippan
Nornan
Gårda 8:1
Björnflokan
Torpa‐Hestra 4:4
Hulta 4:38
Gisseberget
Abisko m.fl
Garvaren
Hamstern 1
Norrmalm 1:1
Osdal 3:4
Nötskrikan
Sandared 1:24
Sandared 1:81
Mjölskivlingen
Torpa‐Sjöbo 2:1
Lindebergshult 1:10
Paradis
Sölebo 1:54
Bankbudet 5
LSS/SoL
LSS/SoL
Vårdboende
Kommunal mark
Kommunal mark
Torpa‐Sjöbo 2:10
Järnhättan 5
Triangeln (Tullastugan)
Rydboholm 1:432
Solhem 1

Herrljungagatan
Tokarpsberg
Bergslenagatan
Skaraborgsvägen
Rosendalsgatan
Funningevägen m.fl
Kyrkvägen
Fjällgatan
Alingsåsvägen
Alingsåsvägen
Stengärdsgatan
Lilla Brogatan
Höghuset
Påbyggnad parkeringshus
Mariedalsparkeringen
Kvarngatan
Sven Ericssongatan
vid pinoccio
Stora Brogatan
Storgatan
Druveforsvägen
Sonatgatan
Storegårdsgatan
Kristinegränd
Bergkantsgatan/Kompassg.
Norrby Tvärgata
Tallåsgatan
Ynglingagatan
Regementet
vid GA‐församl.hem
Solskensliden
Söder om stationen
Klintegatan/Johannelundsg.
Långstenslyckan
Lindebergshult
Vinkelvägen
Örebro, Otago
Sörmarksliden
plats ej beslutad
plats ej beslutad
plats ej beslutad
oklar plats och innehåll
oklar plats och innehåll
Sjöboängar
Kindsgatan
Göteborgsvägen
Pumpkällehagen
Syster Toras väg

Swegmark
Ås härads fastigheter
Aberdeen
Cernera
Västfastigheter
Borås Stad
Hus Arvid/AB Bostäder
Riksbyggen
HSB
Cernera
Järngrinden
Willhem
Kanico
Kanico
Borås Stad
Convestera
AB Bostäder/Riksbyggen
Borås Stad
Borås Stad
Privat
Serneke
Privat
Privat
Vättersnäs
Borås Stad
Borås Stad/
Privat
Borås Stad /PEAB
PEAB/Borås Stad
Borås Stad
Privat
Privat
HSB
Paro Fastigheter AB
Privat
Borås Stad
Privat
Borås Stad
Borås Stad
Borås Stad
Borås Stad
Borås Stad
Borås Stad
HusArvid
RO‐gruppen
Borås Stad
Borås Stad
HSB Göta
Totalt:
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Förväntad byggstart
2019

zon

100
70
50
200
530
70
70
50
60
60
60
60
60
80
100
50
400
100

100

40
200
15
15
60
300
50
20
50
200
20
12
100
150
300
50
40
15
6
6
6
80

10
100
15

300
50
5
50
100

50

4410

637

2020

50
130

60

100
10
40
50
60

15
100

100
20
30

80
50
50
200

15

15
60
100

50
20
50

20

70

60
60

100
100

20
12

2021

70
50

20
6

30
50
100
25
10
6
6
80

100
50
5
20
50

100

996

1387

20
50

KG20181218
Hustyp
2022

2023 Flerbost.

Enbostad Ombyggnad Hyresrätt

100

70

100
20

200
100
20

60
50
100

200

100

50
100
25

100

100

5

60
50
60
60
60
60
60
80
100
50
400
100
40
200
15
15
60
300
50
20
50
200
20
100
150
300
25

6
6
6
80

50

300
50
5

10
870

200
530

100

Upplåtelseform

50

70
10

100
70
50
250
60

60
60
80
44
200
100
40

60
150
50
20

12

25
40
15

50

100
300

Kop hyresr Bost rätt

200
280

50
60
60
60

Specialbostäder
Äganderätt Särsk bo

70
10

100

6

200

200

15
15

150

50
200
20

20

12

150
50
40
15

6
6
6
80

250
50
5
100

50

50

6
6
6
80

Stud bost

Planläge - antagande

Markanvisning

enligt verksamhetsplan

kommunal mark

100 våren 2019
våren 2020
hösten 2019
hösten 2021
våren 2019
våren 2020
hösten 2019
hösten 2019
hösten 2019
våren 2019
våren 2019
hösten 2020
60 våren 2019
80 våren 2019
Planprogram vår‐19
hösten 2020
hösten 2020
hösten 2019
okänt innehåll, h 2020
våren 2019
våren 2019
våren 2019
hösten 2020
våren 2020
Planprogram vår‐20
50 hösten 2019
20 våren 2019
våren 2019
hösten 2021
våren 2019
våren 2020
hösten 2019
hösten 2019
hösten 2020
våren 2021
antogs dec 2018
hösten 2020
överklagad sept. 2018
våren 2020
våren 2020
hösten 2020
våren 2021
våren 2021
våren 2019
hösten 2019
våren 2019
hösten 2020
hösten 2019

Markanvisning

Markanvisning
Markanvisning
Markanvisning

Anbudsförfrågan
Markanvisning
framtida tävling

Markanvisning

520
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Tabell 3: Bostadsprojekt i väntelista + nya oprioriterade uppdrag
Tabell 3 - Projekt väntelista + nya uppdrag
ÖP Stadsdel/Ort

Fastighet

Information

Byggherre

Eldflugan 1
Maskrosen 19
Gulmåran
Apollo
Flundran 4
Midas

Herrljungagatan
Åsboholmsgatan
Coop‐fastigheten
Yxhammarsgatan

Cernera
Cernera
Järngrinden
Castellum

Torggatan
Alprosgården
Druveforsvägen
Kellgrensgatan/Druveforsv.

Castellum
Privat
Cernera
Willhem

Risängsgatan mfl

Consortio Fashion Holding AB

Varbergsvägen
Hestraprojektet
Hultasjögatan

Borås Stad
Borås Stad
Privat
Willhem
Privat

Bost tot
2019

zon

o
o
o
I
I

I

I
o

Alideberg
Bergsäter
Bergsäter
Centrum
Centrum
Centrum
Dalsjöfors
Druvefors
Druvefors
Fristad
Getängen
Göta
Göta
Hestra
Hulta
Kristineberg
Källbäcksryd
Lundby
Norrby
Parkstaden
Parkstaden
Regementet III‐VI
Sjömarken
Sjömarken
Sjömarken
Trandared
Villastaden
Östermalm

Forsen 1
Solrosen 1
Hedagården 1:76
Getängen 22 och 23
Blåklinten (Pulsen)
Göta 1:1
Orkestervägen
Hultamad 1
Halleberg
Källbäcksryd 1:367 mfl
Grävlingen 5
Gjutaren/Verkmästaren
Sinnernas Park
Hasseln 9
Osdal 3:4
Räveskalla 1:39
Viared 8:40
Svärdfästet
Tranan 2
Solhem 4

Kyrkvägen
Nedre Norrby
Sveagatan
Regementet
Ovanför fotbollsplanen
Lyckebovägen
Norra Gränsvägen
Guldbrandsgatan 1
Femte Villagatan
Östermalmsgatan

15
80
540

4
280

10

Borås Stad mfl
Borås Stad/Riksbyggen
Privat
PEAB/Borås Stad
HA bygg
Mjöbäcksvillan
Borås Stad
AB Bostäder
Privat
AB Bostäder

1000
8
400
40
20
50
60
20
50
Totalt:

Summa totalt (alla kategorier)

10

400
170
150
1000
40

4287

10425
spridd bebyggelse

ca 50 /år

0

Hustyp

Förväntad byggstart
2020

2021

2022

2023 Flerbost.

Upplåtelseform

Enbostad OmbyggnadHyresrätt

15

Specialbostäder

Kop hyresr Bost rätt

Äganderätt

Särsk bo

Ansökan
ej beslutad

Stud bost

15

X

280

0

0

0

4

280

400

200

150
1000
40

75
400
40

10

10

1000

500

500

8
400
40
20
50
60
20
50

8
0

0

25
60
20
50

4

X

200
75
300

25

300

250
40
20

X
24
40

60

100

0

0

X
X

X
X

0
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Befolknings- och bostadsanalys
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Befolknings- och bostadsanalys
Inledning

Befolknings- och bostadsanalysen är den tredje delen
av Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjning. Den
är anpassad för dig som bygger och/eller utvecklar
bostäder i kommunen. Syftet med denna del är att det
ska vara ett bra kunskapsunderlag för att hitta goda
förutsättningar för att bygga den typ av bostäder som
efterfrågas av bostadsmarknaden samt tankegångar om
var.
Del 1 Riktlinjer för bostadsförsörjning redovisar vilka
verktyg som kommunen kan använda sig av för att
påverka bostadsbyggnationen och är främst inriktad
mot att stödja arbetet inom kommunen. Del 2 –
handlingsplan för bostadsförsörjning redovisar vilka
byggmöjligheter som finns i befintliga detaljplaner samt
vilka bostadsprojekt som är i planeringsfasen. Dessa
styrdokument finns tillgängliga på boras.se
Inledningsvis i del 3 beskrivs nuläget i staden. Den följs
av en prognos för bostads- och befolkningsutveckling
som analyseras för att belysa vissa utvecklingsmönster
av intresse för bostadsbyggandet. Det här är
kommunens analys av framtiden, men det är givetvis
möjligt att dra andra slutsatser utifrån de prognoser
som läggs fram. Syftet är att underlaget ska vara till
stöd för alla som på ett eller annat sätt agerar på
bostadsmarknaden.

Ett annat viktigt kunskapsunderlag tillika grund för
bostadsbyggandet är Översiktsplan för Borås som ska
läsas ihop med den här analysen. Under 2018-2019
tar kommunen också fram en Utbyggnadsstrategi
som behandlar hur och när planeringen av stadens
utvecklingsområden ska prioriteras. Den föreslår
bl.a. att hälften av bostadstillskottet bör tillkomma
i de centrala stadsdelarna, som en del i förtätningen
av staden. Strategin är för närvarande på remiss och
förväntas antas under 2019. Tankegångarna från
Utbyggnadsstrategin reflekteras här i flera resonemang
om bostadsutvecklingen i framförallt staden.
För att möta den befolkningsutveckling som förväntas,
behövs ett bostadstillskott på ca 15000 bostäder i
kommunen fram till 2035. Det är ett högt uppsatt mål
och innebär i praktiken 50 % ökning av byggnationen
jämfört med 2017 års nivå. Kommunen är beroende
av att privata aktörer är med i arbetet samt att de
kommunala bostadsbolagen fortsätter arbetet att
utveckla fler bostäder. Tillsammans kan detta bli
möjligt.
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Framtidsspaning
I Översiktsplanen för Borås har vi beskrivit fem
aspekter som vi tror kommer att påverka utvecklingen
av våra nya bostäder. Dessa är inte unika för Borås
Stad utan är en generell utveckling som sker i
samhället.

Urbanisering

Urbaniseringen sker i både Sverige och den övriga
världen. De kommande decennierna bedöms cirka 70
procent av världens befolkning bo i städer. Människor
söker sig till städer för att det erbjuder attraktiva miljöer, möjlighet till utbildning, arbete, kultur och nöje.
Sveriges befolkning koncentreras till allt färre regioner
med större städer som behöver möta ett ökat behov
av bostäder och samhällsservice, liksom av smarta och
attraktiva transporter, inom och mellan städerna.

Förändrat klimat

Klimatförändringarna är en realitet med globala och
lokala orsaker och konsekvenser. Hela samhället
behöver bidra till en minskad klimatpåverkan för att
minimera de framtida effekterna. Samhällsplaneringen
behöver verka för god markhushållning, energieffektivisering och hållbara transporter. Men redan nu krävs
också ett aktivt arbete med klimatanpassning, för att
säkerställa fortsatt goda livsmiljöer även under andra
klimatförhållanden. Medveten planering kan se till att
ny bebyggelse inte uppförs i riskområden, att ekosystemtjänster skapas i byggda miljöer, och att smarta
lösningar hittas för till exempel ökade vattenflöden.

En osäker omvärld

Krig och konflikter i många delar av världen berör
indirekt Sverige genom migrationsströmmar. För
Borås innebär det att fler boråsare ska bo och leva i
kommunen, vilket ställer krav på bostadsbyggande och
den offentliga servicens funktioner. Det är viktigt att
förutsättningar tidigt skapas för integration i samhället,
och att man motverkar det som har en isolerande och
segregerande effekt. Den fysiska planeringen kan bidra
till integrationsprocessen genom god planberedskap
och smarta lösningar för till exempel lokalisering av
nya bostäder, service och offentliga mötesplatser.
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Åldrande befolkning

Sveriges demografiska utveckling pekar mot en växande andel äldre människor. Det ökar behovet av bostäder och omsorg. En del vill bo kvar på sin hemort när
de blir äldre, andra vill flytta närmare servicefunktioner
i mer centrala delar. Ofta saknas sådana alternativ,
vilket gör att flyttkedjor bromsas upp och förvärrar
bostadsbristen. Den generella livslängden ökar, vilket
förmodligen kommer att innebära efterfrågan på nya
typer av bostäder, aktiviteter och miljöer för äldre. Fler
bostäder som möter efterfrågan från äldre är med andra ord en viktig utmaning för samhällsplaneringen.

Digitalisering ger nya möjligheter

Teknikutvecklingen går snabbare än någonsin och
förändrar vårt sätt att arbeta, leva och konsumera.
Den gör att vi till exempel använder offentliga miljöer
på nya sätt, och många varor och tjänster blir mindre
platsberoende. Exakt hur teknikens utveckling på sikt
påverkar vår fysiska miljö är omöjligt att förutspå.
Därför är det viktigt att den fysiska planeringen inte
låser sig vid gamla lösningar, utan är öppen för de
möjligheter som ny teknik kan erbjuda.

Andra viktiga faktorer som påverkar
Ekonomiska resurser

Utöver de som angetts i översiktsplanen bör det även
tilläggas att ekonomiska resurser har stor inverkan
på bostadsbyggandet. Dels på samhällsnivå, i form
av marknadernas beroende av konjunkturläget,
dels på mikronivå i form av enskilda individers
socioekonomiska förutsättningar.
För de som bor i äganderätt/bostadsrätt är regler
kring exempelvis reavinstskatt och ränteavdrag samt
låneregler viktiga parametrar för attraktiviteten/
möjligheten för att flytta till en annan bostad.
Kommunen har ingen rådighet över lagstiftning
och reglering på bostadsmarknaden. Däremot kan
kommunen bidra till ett stabilt bostadsbyggande
över tid genom en god samhällsplanering. Här ingår
bl.a. planberedskap, lokalförsörjning och att ha en
tydlig riktning för markanvändningen som skapar
investeringstrygghet. Ju tydligare kommunens avsikter
är, desto bättre är förutsättningarna för en stabil
bostadsutveckling under såväl hög- som lågkonjunktur.

Kvalitet på offentlig och kommunal
service

Ytterligare faktorer som påverkar val av bostadsområde
är kvaliteten på offentlig och kommunal service.
Möjligheten till en bra skola ger attraktivitet till
ett område och det är tydligt i underökningar
att kommunens jämförelsetester påverkar.
Jämförelsetjänster bedöms få en allt större påverkan
av invånarna framöver. Likaså är tillgången till ett bra
utbud av kollektivtrafik, fritidsaktiviteter etc. viktiga
faktorer i valet av boende.
Även här har kommunen möjlighet att påverka
bostadsbyggandet genom att visa var bostäder och
service bör utvecklas. Områden där kommunen tidigt
kan säkerställa försörjning med kommunal service
kommer sannolikt vara trygga för investeringar och
upplevas som attraktiva av de som flyttar in. Det leder
i förlängningen till att bostadsprojekt förmodligen
genomförs i högre grad än om det råder osäkerhet
kring framtiden.
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Nuläge
I slutet av 2018 ser kommunen ut som följer:
Drygt 112 000 invånare.
Knappt 53 000 hushåll
I genomsnitt bor det 2,1 personer per hushåll.
Ca 18 % av kommunens invånare 		
är ensamstående utan barn i hushållet, men
hushållsstrukturen varierar betydligt mellan
olika delar av kommunen.
En tredjedel av kommunens invånare bor i
mindre tätorter och på landsbygden.
Två tredjedelar av kommunens invånare bor i
staden.
Det byggts ca 500 nya bostäder per år de 		
senaste åren, vilket motsvarar ett årligt tillskott
på 1 % jämfört med det totala bostadsbeståndet.
Mer än 10 % av kommunens invånare flyttar
årligen till en annan bostad inom kommunen.
2017 flyttade ca 5 500 personer in till 		
kommunen, medan ca 4 600 personer flyttade
ut. Det ger ett positivt flyttningsnetto på 		
ca 900 personer, och är en stor del av
befolkningsökningen.
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Bostads- och befolkningsanalys
Det går att se vissa mönster som ger vägledning för
vilka bostäder som troligen kommer efterfrågas på
marknaden genom att analysera befolkningen och våra
bostäder.
Inledningsvis analyseras bostadsbeståndet. Först har
vi gjort en sammanställning av bostadsstorlekar för
att få en ökad kunskap över fördelningen. Därefter
har vi kartlagt hur upplåtelseformerna är fördelade i
olika delar av kommunen för att kunna rekommendera
vilken upplåtelseform som kan vara lämplig att välja
för att få en jämnare balas inom stadsdelen.
Sedan har vi analyserat befolkningen genom att studera
åldersstrukturer och hur de förändras över tid och
funderar på vilket behov vi står inför. För att göra en
bedömning i vilka geografiska områden som dessa
förväntas bo har vi gjort en förfinad analys utifrån
varje delområde och fört resonemang utifrån behov
vi står inför och hur översiktsplanens tankegångar kan
vägas in.
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Bostadsstorlekar
I kommunen har vi ca 53 000 hushåll. Dessa är fördelade enligt tabellen nedan.
Sammanfattningsvis är det tvåor, treor och
småhus som dominerar bland bostäderna i
kommunen. Utgångspunkten är att ett brett utbud
av bostadsstorlekar är viktigt även för framtida
produktion. Men det framgår tydligt att utbudet av
stora lägenheter (fler än tre rum) är begränsat. Det
är troligtvis ett hinder för de grupper som behöver
en större bostad. För att villor inte ska vara det enda
möjliga alternativet för stora eller växande familjer,
bör det ske tillskott av större lägenheter framöver. Det
är också en viktig del i att öka attraktiviteten för flera
grupper att bosätta sig i centrala stadsdelar.

bostadsmarknaden. Både ekonomiska möjligheter samt
att fasta anställningar kan vara krav. Mot bakgrund
av att högskolan växer finns det sannolikt efterfrågan
på små lägenheter över tid, som kan fånga upp både
studenter och de som överväger att ta sitt första jobb i
Borås.
Med nyanlända har även nya familjestrukturer märkts
av. Större familjer har idag svårt att hitta en tillräckligt
stor bostad. Dessa två grupper har i flera fall svårt att
köpa en bostad utifrån de låneregler som gäller idag.

Små lägenheter efterfrågas främst av de som är
nya (oftast yngre) på bostadsmarknaden. Delar
av denna grupp som har svårt att komma in på

Figur 1: Bostädernas fördelning i bostadsstorlekar 2017. I kategorin småhus/villor inkluderas olika storlekar av småhus
medan övriga staplar gäller flerbostadshus. Statistik för delområden har inte varit tillgänglig för analysåret 2017.
(Källa: SCB, bearbetat av Stadsledningskansliet, Borås Stad) .
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Upplåtelseformer
Upplåtelseformen är uppdelade i hyresrätt, bostadsrätt
och äganderätt. Hyresrätt betyder att du hyr en
lägenhet av en hyresvärd. Bostadsrätt betyder att du
är medlem i en bostadsrättsförening, som äger en
fastighet med lägenheter där varje medlem har varsin
lägenhet. Äganderätt kan vara både egnahem eller
ägarlägenhet som innebär att man själv äger sin bostad.
En blandning av olika upplåtelseformer ger
ökande möjligheter att kunna bo kvar i sin stadsdel
om familjesituationen förändras, en blandning i
åldersstrukturen ger en jämnare fördelning inom skola
och omsorg, den förbättrar integrationen etc. Hur
spridningen är fördelad hänger ofta ihop med vilken
tidsepok som stadsdelen byggdes men strukturen kan
förändras i viss mån genom förtätning av bebyggelsen.
På nästkommande uppslag finns fördelningen
uppdelad på områdesnivå tillsammans med det totala
antalet bostäder i vardera område.
Statistik för upplåtelseformer enligt översiktsplanens
indelning har inte varit möjligt att ta fram under 2018.
Från och med 2019 finns det möjlighet att komplettera
med denna information. Statistiken utgår istället från
de olika stadsdelarna (f.d församlingsnivå).

Serviceorter och övriga tätorter

I serviceorterna, mindre orter och på landsbygden
är äganderätten helt dominerande. Bostadsrätter
och hyresrätter finns främst i serviceorterna men
förekommer i olika grad även i övriga orter.
I serviceorterna utmärker sig Sandared (ingår i
området Sandhult fs) där det finns förhållandevis
många bostadsrätter. En komplettering med
hyresrätter bör vara attraktivt. Viskafors (ingår i
området Kinnarumma fs) och Fristad har minst andel
bostadsrätter vilket bör vara attraktivt att komplettera
med. Dalsjöfors (ingår i Toarps fs) relativt god balans
mellan upplåtelseformerna.
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Upplåtelseform per område, landsbygd

Figur 2: Fördelning av upplåtelseformer och antal bostäder inom respektive område (f.d församlingsnivå). Statistik för mindre delom10 råden har inte varit tillgänglig. (Källa: SCB, bearbetat av Stadsledningskansliet, Borås Stad.)

Upplåtelseform per område, staden

Figur 3: Fördelning av upplåtelseformer och antal bostäder inom respektive område. Statistik för mindre delområden har inte varit
tillgänglig. (Källa: SCB, bearbetat av Stadsledningskansliet, Borås Stad)
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Upplåtelseformer, fortsättning
Centrala Borås

I Stadskärnan (motsvarar ungefär inom cityringen),
är det övervägande hyresrätter (94 %). För att få en
jämnare fördelning bör andelen bostadsrätter på sikt
öka inom stadskärnan.
I stadsdelarna som direkt angränsar till stadskärnan är
det i genomsnitt 76 % hyresrätter, 18 % bostadsrätter
och 6 % äganderätt. Villastaden är den stadsdel som
ligger närmast denna fördelning och utgör en bra
referensbild.
För att uppnå en jämnare fördelning bör det
exempelvis tillkomma fler bostadsrätter på Göta och
Bergsäter som ligger betydligt lägre än genomsnittet.

Halvcentrala delar av Borås

I stadsdelarna i mer halvcentrala lägen är fördelningen
hyresrätt 47 %, Bostadsrätt 27 % och äganderätt 26
%. Stadsdelen Trandared ligger ganska nära denna
fördelning och kan utgöra en bra referensbild. De
stadsdelar som har mellan 60 – 84 % hyresrätter är
Östermalm, Hässleholmen, Norrmalm, Bergdalen,
Kristineberg. I dessa bör det vara ett ökat fokus på
bostadsrätter vid nyproduktion.
På Byttorp, Sjöbo och i Lundby/Knalleland råder
motsatt situation där andelen bostadsrätter ligger över
50 %. I dessa bör andelen hyresrätter öka.
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Övriga delar av staden

I stadsdelarna längre ut från stadskärnan dominerar
äganderätterna. Här är förtätningsprojekten relativt
få och nya bostäder lär tillkomma som mindre
kompletteringar. För att möjliggöra kvarboende
för äldre generationer samt vid förändrade
familjeförhållanden kan byggnation av hyresrätter
eller bostadsrätter underlätta. Sådana kompletteringar
bör styras av närhet till service och kollektivtrafik för
att skapa mervärden i boendet. Komplettering med
radhus och villor är troligen attraktivt i flera områden.
Det kan vara positiva tillskott förutsatt att det är
samhällsekonomiskt och miljömässigt hållbart, och inte
bidrar till utglesning av staden.

Befolkningsutveckling
Analysmetod

Befolkningsprognosen nedan bygger bland annat
på Statistiska centralbyråns (SCB) långtidsprognos.
Vår prognos längre fram i dokumentet består av två
perioder med olika räknesätt. Fram till 2022 använder
vi oss av kända byggprojekt och planerade byggstarter
för dessa och var de ligger geografiskt. De återfinns
i del 2 av riktlinjer för bostadsförsörjning. Den
här prognosperioden har med andra ord en relativ
säkerhet.
Efter 2022 är osäkerheten större i och med svårigheten
att förutspå åren 2023- 2035. För dessa år har vi inte
med någon bostadsproduktion i prognosen, istället
utgår den enbart från trender sedan fem år tillbaka,
som fångar upp exempelvis in- och utflyttningsmönster
inom kommunen. Det innebär att de områden som

har byggts ut de senaste åren eller som har stora
byggprojekt inplanerade förväntas öka mer och får då
en fortsatt sådan trend i prognosen. Översiktsplanens
tankegångar om framtida bostadsbyggande läggs in
i analysen genom resonemang i texten, vilket kan
innebära avvikelser från prognosen både som ökningar
och minskningar. Det tar sig främst uttryck genom
ökningar i centrumnära stadsdelar, och följaktligen
mindre tillväxt i stadsdelarna längre ut.

Åldersstrukturer

Nedan följer en befolkningsprognos på kommunnivå
2018-2035 med sju olika åldersgrupper. Här framgår
att olika åldersgrupper kommer att variera i antal över
tid.

Figur 4: Sammanfattande befolkningsprognos på kommunnivå 2018-2035 med sju olika åldersgrupper. Fakta från 2017 ligger som
bas i prognosen (Källa: Stadsledningskansliet, Borås Stad, med underlag från SCB)
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Befolkning utifrån geografiska områden
Utifrån prognosen av åldersstrukturer har vi analyserat
varje åldersgrupp för sig för att visa hur de förväntas
att hamna geografiskt i kommunen. Indelningen är
baserad på statistikområden som ska avspegla de zoner

som presenterades i Översiktsplanen. Gränserna är av
tekniska skäl något avvikande från översiktsplanens
gränser, men i det här översiktliga perspektivet har det
mindre betydelse.

Figur 5: Redovisning av zoner som prognosen baseras på. Källa: Stadsledningskansliet, Borås Stad
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Invånarnas fördelning utifrån zonindelningen i
prognosen ser ut enligt nedan. Av den anledningen har
vi valt att redovisa serviceorterna som en gemensam
grupp och övriga orter och landsbygd som en
gemensam grupp.
Den första stapeln för varje zon redovisar verkliga
siffror baserat på 2017 år befolkning övriga staplar är
prognos. Vår analys är att om staplarna ökar över tid
innebär det att det sannolikt är ett ökat bostadstryck.
Prognosen visar på att det främst är staden som
växer i invånarantal medan övriga delar ligger på
ungefär samma invånarantal som det är idag. Det
finns ett stort behov av bostäder i stadsmiljö, vilket
även Översiktsplanen förordar att den större delen
av det tillkommande bostadsbeståndet bör byggas.
För att förverkliga översiktsplanens intentioner bör
särskilt fokus ligga på nybyggnation i Stadskärnan,
Centrumnära och våra serviceorter för att i högre
utsträckning kunna upprätthålla service och att kunna
möjliggöra för en god infrastruktur. Dessa tankegångar
beskrivs i översiktsplanen och utbyggnadsstrategin.

När områdena fördelas efter åldersgrupper framgår
tydliga geografiska skillnader. Det innebär att behovet
av olika boendetyper skiljer sig åt mellan olika delar
av kommunen. Här har vi ett resonemang kring detta
samt ger rekommendationer om vilken bebyggelse som
behöver tillföras och var den bör placeras för att uppnå
så stor effekt som möjligt utifrån översiktsplanens
intentioner samt ge bättre förutsättningar för
kommunens ekonomi utifrån skola, barnomsorg,
vård och omsorg. Notera att analyserna pekar på
övergripande trender och tendenser i respektive zon
av kommunen. Det går inte dra några detaljerade
slutsatser om enskilda områden. Då krävs fördjupade
analyser.

Figur 6: Befolkningsprognos utifrån åldersgrupper för geografiska områden. Fakta över antalet
personer från 2017 ligger som bas i prognosen. (Källa: Stadsledningskansliet, Borås Stad, med
underlag från SCB)
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Stadskärnan
Stadskärnan utgörs av den historiska stadskärnan
(rutnätsstaden) samt delar av de centralaste stadsdelarna, ex Norrby, Villastaden, Druvefors etc. Här
finns handel, kultur, högskola, arbetsplatser, nöjesliv
och andra innerstadskvaliteter samlade. Det är
också kommunens och Sjuhärads kärna med många
målpunkter för infrastruktur och kollektivtrafik. Enligt
översiktsplanen kan stadskärnans kvaliteter vidgas ut i
stadsdelarna, framförallt genom att förstärka de urbana
stråken med nya bostäder och verksamhetslokaler.
Stadskärnans bebyggelse präglas av tät kvartersstad
som ofta rymmer både bostäder, arbetsplatser,
handel och service. Andra bebyggelsetyper
förekommer direkt utanför rutnätsstaden i form av
tät eller medeltät bostadsbebyggelse. Lägenheter
i flerbostadshus dominerar och hyresrätter är
den vanligaste upplåtelseformen. Friliggande hus
förekommer undantagsvis. Flera centrala områden
har få eller inga boende, då de utgörs av trafik- eller
industriområden, där det i många fall finns potential
till bostadsbyggnation. Både Vision 2025 och
Översiktsplan för Borås har starkt fokus på att öka
andelen boende i stadskärnan.
Denna zon är den som har minst antal invånare idag,
men det är också den som är minst till ytan, men en
hög bebyggelsetäthet. Befolkningen i stadskärnan ser
ut att öka, vilket överensstämmer med kommunens
intentioner att förstärka stadskärnan.

Trend

Alla åldersgrupper ökar, vilket innebär en blandad
åldersstruktur i staden. Det ställer samtidigt krav att
den tillkommande bebyggelsen kan tillgodose många
gruppers behov i termer av såväl bostadsstorlekar
som upplåtelseformer. Ökningen är störst inom
åldersintervallerna upp till 54 år, dvs barn, unga och
familjebildande åldrar.
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Bostadsbehov

Mot bakgrund av att hyresrätter dominerar i
stadskärnan är det önskvärt med tillskott av
bostadsrätter, sannolikt med betoning på större
lägenheter för att möjliggöra för större hushåll att bo
centralt. Samtidigt bör det även fortsätta byggas nya
hyresrätter. Små lägenheter och studentbostäder är
lämpligt utifrån den höga andelen ensamstående och
närheten till högskolan.

Övriga planeringsbehov

En ökad befolkning i centrala staden förutsätter att
många typer av service behöver öka. Inte minst ser
vi ett ökat behov av förskola och skola för att möta
antalet barn och ungdomar. Det är en stor fördel att
samlokalisera framförallt förskolor med bostäder och
andra verksamheter. Nya modeller och småskalighet
kan behövas för hur vi bygger förskolor i dessa lägen.

25 % av invånarna är
ensamstående utan
barn i hushållet.

Figur 7: Befolkningsprognos för Stadskärnan utifrån olika åldersgrupper. Fakta från 2017
ligger som bas i prognosen. (Källa: Stadsledningskansliet ,Borås Stad, men underlag från SCB)

Råd till dig som bygger
•

Blanda bostadsstorlekar. Såväl
smålägenheter som lägenheter för
familjer behövs.

•

Välj upplåtelseform så att det finns
en bred variation inom stadsdelen.

•

Nya bostäder bör kombineras med
kommersiell och kommunal service
i bottenvåningarna.

Figur 8: Den heldragna linjen visar befolkningsutveckling utifrån
prognos. Streckad linje visar en önskan av befolkningsutveckling
om översiktsplanens intentioner slår igenom. Den visar på
befolkningsutvecklingen utifrån nyproduktion av bostäder kommer vara
samma som prognosen visar.
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Centrumnära bebyggelse
Den centrumnära bebyggelsen är stadsdelarna
närmast stadskärnan. Här är närheten till stadskärnan
en tydlig faktor för boendeattraktivitet, med goda
förutsättningar för att gå, cykla eller åka kollektivtrafik.
Vissa områden är rena bostadsområden, medan
andra har inslag av stadsmässighet som påminner om
stadskärnan. Bebyggelsen varierar mellan låga och
höga bostadshus, grannskapsenheter från rekordåren
och bostadshus från miljonprogrammet. Även
villabebyggelse förekommer i några områden.
Den centrumnära bebyggelsen har stor
förtätningspotential, vilket framgår av översiktsplanen.
Här finns möjlighet till större bostadstillskott, främst
i de gamla industriområdena på Gässlösa och på
längre sikt på Getängen. Regementsområdet är under
omvandling till bostadsområde. De centrumnära
stadsdelarnas attraktivitet kommer förmodligen öka till
följd av att fler värdesätter centralt boende med närhet
till arbete, handel och service.
Mer bostäder och blandstad genom förtätning och
omvandling kan ses som både en drivkraft för och
konsekvens av en sådan utveckling. Därmed är det
troligt att investeringsviljan kommer att öka och att
befolkningsökningen kan bli större än vad prognosen
visar.

Trend

Alla åldersgrupper ökar. Men framförallt är det
familjerna som sticker ut och ökar mest.
Merparten av översiktsplanens utvecklingsområden
och urbana stråk ligger inom denna zon. Flertalet
av framtida möjliga exploateringar ligger här. Det
innebär att ökningen inom den orange zonen sannolikt
kommer att vara större är vad prognosen säger,
men att den extra ökningen främst tillkommer inom
översiktsplanens utvecklingsområden. Det är troligt att
en sådan ökning innebär att övriga staden inte ökar lika
mycket som prognosen visar.
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Bostadsbehov

Behov av olika storlekar av bostäder,med betoning på
större lägenheter som är attraktivt för barnfamiljer.
Den centrumnära zonen är också attraktiv för
ensamhushåll vilket skapar behov av små lägenheter.
Här behöver vi kunna möjliggöra för lägenheter för de
som säljer sin villa i andra områden i kommunen och
flyttar närmare service. Senior- och trygghetsbostäder
kommer vara en viktig del, för att skapa bra boende
för äldre men även för att att sätta igång flyttkedjor till
nytta för de som behöver större boende.
Studentbostäder är attraktivt i dessa lägen, främst
utmed kollektivtrafikstråk och vid närhet av viktiga
servicefunktioner.

Övriga planeringsbehov

Som kommun och samhälle har vi en stor
påverkansmöjlighet då det finns stora ytor att planera
för nya bostadsområden från grunden. Tidiga
industriområden som står inför omvandling på grund
av att funktionen inte fungerar längre. Gässlösa står
först på tur.
Det är här vi har en stor chans att påverka bostadsoch samhällsstruktur. Större bostadstillskott kräver att
de planeras med helhetsperspektiv. Det är en utmaning
att i rätt tid lösa den service som krävs. Utbyggnaden
kommer behöva styras, exempelvis genom en tydlig
strategi och organisation för genomförande. Viktigt
med god samverkan såväl mellan kommuens alla
förvaltningar som med och mellan exploatörer.

26 % av invånarna är
ensamstående utan
barn i hushållet.

Figur 9: Befolkningsprognos för centrumnära bebyggelse utifrån olika åldersgrupper. Fakta från
2017 ligger som bas i prognosen. (Källa: Stadsledningskansliet ,Borås Stad, med underlag från
SCB)

Råd till dig som bygger:
•

Olika storlekar och
upplåtelseformer behövs, främst
större lägenheter.

•

Bygg bostäder som attraherar de
som vill flytta från sin villa, bl. a.
trygghetsbostäder.

•

Helhetsperspektiv krävs i
omvandlingsområden för att uppnå
attraktiva strukturer och bra balans
med service.

•

Bostadsbyggnation bör
koncentreras till kollektivtrafiknära
lägen och bidra till attraktiva stråk.

•

Nya bostäder bör kombineras med
kommersiell och kommunal service
i bottenvåningarna.

Figur 10: Den heldragna linjen visar befolkningsutveckling utifrån
prognos. Streckad linje visar en önskan av befolkningsutveckling
om översiktsplanens intentioner slår igenom. Den visar på
befolkningsutvecklingen utifrån nyproduktion av bostäder kommer vara
högre än vad som prognosen visar.
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Övrig stadsmiljö
Övriga stadsdelar ligger längre från stadskärnan än
de centrumnära, men utgör en del av staden och den
närheten till service och kollektivtrafik det innebär.
Eftersom den övriga stadsbebyggelsen omfattar stora
områden med relativt hög befolkningstäthet är detta
den folkrikaste delen i analysen. Täthet och karaktär
varierar dock betydligt mellan de olika stadsdelarna. De
har växt fram under många och olika perioder vilket
gör att här finns stora och små flerbostadshusområden,
ofta från rekordåren och miljonprogrammet, men det
finns också gott om villaområden.

Utvecklingen av stadsdelarna är viktig för att
upprätthålla ett brett bostadsutbud i hela staden, vilket
talar för att olika typer av bostadsprojekt är välkomna.
Samtidigt bör en röd tråd vara att nya bostäder ska
förstärka den småskaliga service som ofta är lokaliserad
kring stadsdelstorg. Med tillskott av bostäder i torgens
närhet och med rimlig exploateringsgrad kan servicen
utvecklas och kollektivtrafikens underlag öka.

Trend

Om attraktiviteten att bosätta sig mer centralt
ökar i takt med förtätning av den centrumnära
bebyggelsen, är det möjligt att tillväxten i den övriga
stadsbebyggelsen inte blir så hög som prognosen visar.
Stadsutvecklingsområdena Gässlösa och senare även
Getängen bedöms ta stort fokus av bostadsbyggandet
under kommande period, vilket sannolikt minskar
byggintresset i andra stadelar.
Antalet ålderspensionärer ökar, främst i slutet av
perioden. Många av bostäderna är lägenheter som
saknar hissar samt småhus/villor som har trappor. Det
innebär att bekvämlighet och trygghet blir svårare med
åren. Sannolikt är det många vill bo kvar i närområdet,
vilket försvåras genom att det i många fall är relativt
enheltig struktur inom bostadsområdet och inte
fullgod tillgänglighet.
Tillkommande bostadsprojekt inom övrig stadsmiljö bör främst inrikta sig på komplettering med den
bebyggelsetyp som saknas inom varje delområde. I
huvudsak bebyggelse om är riktad till seniorer med
extra fokus på tillgänglighet och trygghet.
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Bostäder för familjer återfinns i huvudsak inom det
befintliga bostadsbeståndet och kan tillgängliggöras
genom flyttkedjor.
Nya bostäder som är inriktade mot senior-/
trygghetsbostäder får störst effekt om de planeras
i närheten av stadsdelstorg samt där det är god
kollektivtrafik. Då finns möjlighet att resa utan bil
samtidigt som det stärker mötespunkter och lokal
servicen.

Bostadsbehov

Behov av boendeformer för äldre kommer att
bli större. Det talar för komplettering med fler
tillgänglighetsanpassade bostäder samt senior- och
trygghetsboenden. Det leder till ett minskat tryck på
den kommunala servicen samt ökad trygghet och
bekvämlighet.
I övrigt så bör bostadsbeståndet komletteras med
de boendeformer och storlekar som saknas inom
respektive stadsdel.

Övriga planeringsbehov

För den kommunala servicen visar prognosen att barn
i förskolan ligger på ungefär samma nivå. Däremot
säger prognosen att barn och ungdomar som befinner
sig i skolåldern ökar. Bedömningen är att delar av den
ökningen som visas i prognosen flyttas över till stadens
utvecklingsområden.
Behov av exempelvis skola bör bedömas gemensamt
med den centrumnära bebyggelsen och samordnas
med ett hela staden-perspektiv.

20 % av invånarna är
ensamstående utan
barn i hushållet.

Figur 11: Befolkningsprognos för övrig stadsmiljö utifrån olika åldersgrupper. Fakta från 2017
ligger som bas i prognosen. (Källa: Stadsledningskansliet ,Borås Stad., mend underlag från
SCB)

Råd till dig som bygger:
•

Bygg seniorbostäder och
trygghetsbostäder för att möjliggöra
kvarboende i närområdet. Placera
dem i första hand i närhet till
stadsdelstorg och kollektivtrafikståk
för att stärka service och
mötesplatser.

•

Komplettera bostadsområden med
nya bostads- och upplåtelseformer.

Figur 12: Den heldragna linjen visar befolkningsutveckling utifrån
prognos. Streckad linje visar en önskan av befolkningsutveckling
om översiktsplanens intentioner slår igenom. Den visar på
befolkningsutvecklingen utifrån nyproduktion av bostäder kommer vara
högre än vad som prognosen visar.
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Serviceorter
Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors är
kommunens större tätorter med vardera ca 3 000 –
5 000 invånare. De är samlingspunkter för service
och kollektivtrafik samt viktiga lokala mötesplatser
i ett omland av mindre orter och landsbygd.
Högstadieskola, vårdcentral, äldreboende och
detaljhandel är funktioner som möjliggör ett gott
vardagsliv nära natur och landsbygd.
Bebyggelsen är relativt likartad i de fyra orterna.
Varje ort har ett torg med offentlig och kommersiell
service som omges av flerbostadshus från olika
perioder under 1900-talet. Centrumbebyggelsen är
i regel omgiven av bostadsområden med småhus.
Generellt utgör villabebyggelse den dominerande
bostadsformen, vilket speglar att livet i serviceorterna
ofta är förknippat med eget boende, familj och närhet
till naturen. Lägenhetsbeståndet är till stor del upplåtet
med hyresrätt och ägs ofta av allmännyttan.
Enligt översiktsplanen är det önskvärt att öka andelen
flerbostadshus i centrala lägen, för att stärka serviceoch kollektivtrafikutbud. Även radhus och mindre
enheter med lägenheter kan vara ett positivt tillskott
som kan öka exploateringsgraden utan att påverka
skala och identitet negativt.

Trend

Befolkningsprognosen visar att invånarantalet
ligger i stort sett konstant under hela perioden. De
små barnen minskar något i antal medan barn i
skolåldern ökar. Troligen behöver bostadsefterfrågan
hos barnfamiljer som vill flytta till serviceorterna
tillgodoses.
Vi bedömer att befolkningen kommer att öka vilket
inte kommer fram i prognosen. Översiktsplanen
visar på serviceorternas viktiga funktion för att stärka
landsbygden. Utifrån tillgång till kommunal och
kommersiell service så bedömer vi att serviceorterna
kommer öka i attraktion för den äldre befolkningen
som bor i våra orter och på landsbygden. Utifrån det
är det av stor vikt att bygga bostäder som attraherar
just denna grupp.
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Bostadsbehov

Sannolikt vill många i den äldre generationen bo kvar
i serviceorten. På samma sätt är det troligt att många
söker stig tillbaka till sin barndomsort när man skaffar
familj. Detta kan ha sin grund i lokalkännedom,
föreningsliv och sociala kontakter och nätverk.
Dock försvåras lokala flyttkejor genom att det ofta
saknas alternativ till villan. Genom att komplettera
med mindre bostäder för äldre frigörs befintliga
småhus och tillgängliggörs för yngre generationer.
Ny villabeyggelse för familjer ska helst lokaliseras
inom befintlig tätortsgräns. Komplettera gärna
med bostadsrätter som idag finns i en väldigt liten
utsträckning och som stärker befolkningsunderlaget
för service. Radhus kan vara ett bra sätt för att uppnå
en högre expolateringsgrad än villabebyggelse.

Övrigt planeringsbehov

Centrumpunkterna bör stärkas genom att bostäder,
samhällsfunktioner, handel, mötesplatser och
kollektivtrafik samordnas. För att serviceorterna ska
ska vara attraktiva för orten och dess omland ska
avstånd minskas och stråk stärkas.

12 % av invånarna är
ensamstående utan
barn i hushållet.

Figur 13: Befolkningsprognos för serviceorterna utifrån olika åldersgrupper. Fakta från 2017
ligger som bas i prognosen. (Källa: Stadsledningskansliet ,Borås Stad, med underlag från SCB.)

Råd till dig som bygger:
•

Bygg seniorbostäder och
trygghetsbostäder för att
möjliggöra kvarboende i
närområde.

•

Lokalisera villabebyggelse inom
befintlig tätortsgräns.

•

Komplettera med bostadsrätter

•

Radhus kan vara ett bra sätt för att
uppnå en högre exploateringsgrad
än villabebyggelse.

Figur 14: Den heldragna linjen visar befolkningsutveckling utifrån prognos.
Streckad linje visar en önskan av befolkningsutveckling om översiktsplanens
intentioner slår igenom. Den visar på befolkningsutvecklingen utifrån
nyproduktion av bostäder kommer vara högre än vad som prognosen visar.
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Övriga orter och landsbygd
Det här området omfattar kommunens alla tätorter
utöver staden och serviceorterna, samt omgivande
landsbygd. Invånarantalet varierar mellan ca 300 till
strax över 1 000 i de olika orterna. Serviceutbudet ser
därmed också olika ut i det här området. De flesta av
orterna har offentliga funktioner som förskola eller
skola och ibland finns inslag av småskalig handel
eller restauranger. Servicen är av stor betydelse
för boendemöjligheterna och orterna är viktiga
mötesplatser och identitetsbärare för civilsamhället
och den närmaste bygden. På landsbygden är
bostadsbebyggelsen oftast spridd som enskilda hus
eller mindre grupper.
Nya bostäder i orterna kan vara en förutsättning för
att t.ex. skolor och andra funktioner ska fungera, eller
för att ny service ska kunna utvecklas. Det kan också
vara avgörande för möjligheten att bo i omgivande
landsbygd. Bostadsformer som kompletterar det
befintliga utbudet är viktiga för att möjliggöra
kvarboende och bidra till fler åldersgrupper i orterna.

Bostadsbehov

Genom att stimulera flyttkedjor kan bostäder i
det befintliga bostadsbeståndet frigöras för yngre
generationer. Detta skulle kunna gynna exempelvis
inflyttning/återinflyttning. Om detta sker bedöms att
andelen familjer blir högre än vad prognosen visar.
För att gynna de mindre orterna är det viktigt att den
nya bebyggelsen placeras så att de nyinflyttade stärker
landsbygdsutvecklingen genom att kunna använda
mötesplatser, idrotts- och fritidsaktiviteter samt den
service som finns på orten så som ex skolor.

I regel byggs årligen ca 50 enskilda villor utanför
detaljplan, företrädesvis på ren landsbygd eller
i randzonen till mindre orter. Denna utveckling
förväntas fortsätta över tid.

För att motverka trenden att andelen äldre ökar
är det viktigt att kunna erbjuda seniorbostäder/
trygghetsbostäder. Dessa bostäder bör byggas i orterna
alternativt i den angränsande serviceorten för att dra
nytta av den service på nära håll som erbjuds och
underlättas i vardagen. Det är också ett sätt att hushålla
med offentliga resurser.

Trend

Övrigt planeringsbehov

Ett 20-tal mindre orter ingår i denna prognos liksom
den rena landsbygden utanför tätort.
Här ser vi att de riktigt små barnen inte ökar medan
skolbarnen ligger relativt konstant. Vår tolkning av
prognosen är att små barn minskar i antal på grund av
att familjer flyttar till en mindre ort eller landsbygden
senare i livet än vad som är fallet idag. Detta kan
ha med livstilsförändringar att göra, där exempelvis
centralt boende lockar allt fler. Urbaniseringstrenden
och högre utbildning påverkar också. Det innebär att
fler flyttar till Borås men även till andra städer med
högre utbildning.
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Det kan också noteras att åldersgrupperna 55 år och
uppåt ligger konstant eller ökar vilket visar att många
bor kvar under lång tid. Att hitta möjliga alternativ
för dem kan innebära att fler barnfamiljer kan berika
landsbygden.

Det är viktigt att värna om lokala initiativ för
utveckling och attraktivitet i mindre orter och
landsbygd. Det är en viktig del i att göra landsbygden
livskraftig och stärka viljan att bo och verka i
hela kommunen. Kommunen, det lokala näringsoch föreningslivet är viktiga aktörer i det här
sammanhanget.

8 % av invånarna är
ensamstående utan
barn i hushållet.

Figur 15: Befolkningsprognos för övriga orter och landsbygd utifrån olika åldersgrupper. Fakta
från 2017 ligger som bas i prognosen. (Källa: Stadsledningskansliet ,Borås Stad, med underlag
från SCB)

Råd till dig som bygger:
•

Bygg seniorbostäder och
trygghetsbostäder för att möjliggöra
kvarboende i närområde.

•

Värna om lokal service genom att
samordna den med nya bostäder.

•

Stötta lokala initiativ för utveckling
och livskraft på landsbygden.

Figur 16: Den heldragna linjen visar befolkningsutveckling utifrån prognos.
Streckad linje visar en önskan av befolkningsutveckling om översiktsplanens intentioner slår igenom. Den visar på befolkningsutvecklingen utifrån
nyproduktion av bostäder kommer vara högre än vad som prognosen visar.
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1 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.
I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och avslutade synpunkter för
perioden 1 januari till 31 december 2018, samt fördelning över verksamhetsområden och kriterier.
Nämnden redovisar också eventuella åtgärder och förbättringar som synpunkterna resulterat i.
Antalet inkomna synpunkter till Kulturförvaltningen har minskat, 12 inlämnade synpunkter under 2018
mot 25 motsvarande period 2017.

2 Antal inkomna synpunkter januari –
december 2018
Verksamhetsområde

Antal

Vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten

Borås Stadsteater

0

Biblioteken i Borås

2

Klagomål på höjd avgift för kopiering, samt förslag om att
göra Göta bibliotek till "Mötesplats" med bokcafé

Textilmuseet

2

Beröm för utställning samt arrangemang

Borås Museum

0

Borås Konstmuseum

3

Klagomål på skulptur, skadegörelse på skulptur samt
slocknad lampa på neonljusinstallation

Borås Kulturskola

1

Klagomål på bemötande

Kulturkontoret

4

Klagomål på skyltars konstruktion, extra kostnad vid köp
av biljetter via nätet, samt för få biljetter till arrangemang

Totalt för förvaltningen

12

3 Fördelning kommungemensamma kriterier
3.1 Fördelning kommungemensamma kriterier
Verksamhetsmått

Beröm 2018

Fråga 2018

Förslag
2018

Bemötande
Fysisk miljö

2

1

1

Klagomål
2018

Totalt 2018

1

1

4

8

3

3

Information
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Verksamhetsmått
Totalt

Beröm 2018

Fråga 2018

Förslag
2018

Klagomål
2018

Totalt 2018

2

1

1

8

12

4 Ständiga förbättringar
Till Biblioteken i Borås har det inkommit klagomål på höjd avgift för kopiering, från 2 kr/kopia till 3
kr/kopia. Biblioteken i Borås följer det beslut som fattats av Kommunfullmäktige. Synpunktslämnaren
vill inte ha svar.
Synpunktslämnare har klagomål på skulpturen Pinocchio och vill att den flyttas till Lusharpan där
synpunktslämnaren anser att den hör hemma. Synpunktslämnaren vill inte ha svar.
Till Textilmuseet har det inkommit två beröm, ett där synpunktslämnaren tackar för omtanken att
skapa trivsel i samband med utställning, samt ett där synpunktslämnaren tackar för professionellt
samarbete i samband med arrangemanget Cat Walk. Synpunktslämnarna vill inte ha svar.
På Stora torget, Sandwalls plats och järnvägsstationen står det skyltar för evenemanget
Skulpturbiennalen. Dessa är en fara för synskadade då det inte finns någon list i nederkant som de kan
känna av utan riskerar att gå rakt in i skyltarna. Det bör sättas upp lister längst ner som kan kännas av.
Ärendet åtgärdades omgående av Servicekontore. Synpunktslämnaren har fått svar.
Till Borås Konstmuseum har det inkommit en synpunkt om skadegörelse i form av klotter på
skulpturen House of Knowledge. De målade bokstäverna ANTI har tagits bort av fastighetsskötaren på
Skaraborgsvägen 3. Borås Konstmuseum är tacksamma för att fastighetsskötaren har tagit bort klottret
på eget initiativ. Synpunktslämnaren har fått svar.
Synpunktlämnare har klagomål på den extra kostnad som uppstår vid köp av biljett på nätet till
Tisdagkvällar på Kulturhuset. "Varför blir det dyrare när kunden gör jobbet"? Synpunktslämnaren har
fått svar om att den så kallade serviceavgiften är den avgift som biljettsystemet
(Venuepoint/Biljettforum) tar för att kunden ska kunna boka biljett via deras websida. Det är för att
täcka kostnader för teknisk support, kundtjänst, drift och kortbetalningssystem. Det är inte Borås
Stadsteater eller Kulturförvaltningen som får den avgiften. Om biljetten köps via biljettkassan i
Kulturhuset betalar kunden ingen serviceavgift. Synpunktslämnaren har fått svar.
Synpunktslämnare har klagomål på arrangemanget "Öppet Hus" på Borås Kulturskola i Simonsland
som är riktat till barn. Arrangemanget avbryts av en invigningsceremoni där synpunktslämnaren
upplevde en arrogans från politiker mot barnen och deras tid för prova-på aktiviteter. "Skäms politiker
för att ni bara vill framhäva er själva". Synpunktslämnaren vill inte ha svar.
Synpunktslämnare har klagomål på att neonljusinstallationen "Det allseende ögat" på skorstenen i
Simonsland har slocknat. Borås Konstmuseum har kontaktat Servicekontoret för åtgärd.
Synpunktslämnaren vill inte ha svar.
Synpunktslämnare har klagomål på att det inte finns tillräckligt med platser för alla som tar del av
Tisdagar på Kulturhuset på Lilla scenen. Under hösten 2018 har det inte varit möjligt att välja Stora
scen eftersom den har varit stängd på grund av ombyggnation. Synpunktlämnaren har fått svar.
Synpunktslämnare har förslag på att göra Göta bibliotek till "Mötesplats" med bokcafé. Det är politiska
beslut som avgör vilken verksamhet som bedrivs i Borås Stad och hur resurser ska fördelas. Biblioteket
erbjuder biblioteksverksamhet och ordnar aktiviteter för alla grupper inom de ramar som politiken
beslutar. Synpunktslämnaren har fått svar.
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5 Avslutade synpunktsärenden
Totalt antal avslutade ärenden

Totalt antal ej avslutade
ärenden

Totalt antal synpunkter som
inkom under perioden januari –
december 2018

12

0

12

6 Synpunktsrutinen
Förvaltningen har under året
följt synpunktsrutinen

Status

Kommentar

Fullt ut

Kulturförvaltningen har följt rutinen fullt ut.

7 Vidarebefordrade ärenden
Antal vidarebefordrade synpunkter till externa organisationer, föreningar
eller bolag.
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