
 

 

Redovisning av anmälningsärenden på Fritids- och folkhälsonämnden  

2020-11-16 

1. Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2020-10-12 § 391 samt bilaga avseende 

Hantering av merkostnader Covid-19 2020 (2020-00184 1.2.4.0) 

 

2. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2020-10-15 § 143 samt bilagor 

avseende Revidering av regler för visselblåsarfunktionen (2020-00195 1.2.3.1) 

 

3. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2020-10-15 § 137 samt bilaga 

avseende Förlängning av styrdokument (2020-00194 1.2.2.0) 

 

4. Lokalförsörjningsnämnden: Anmälan av protokollsutdrag 2020-10-20 § 114 samt bilaga 

avseende Projekteringsframställan avseende ny skola Gässlösa (2020-00192 2.6.1.1) 

 

5. Förskolenämnden: Anmälan av protokollsutdrag 2020-10-22 § 108 samt bilaga avseende 

Revidering av Borås Stads program för föräldraskapsstöd (2020-00118 1.1.3.1) 

 

6. Miljö- och konsumentnämnden: Anmälan av protokollsutdrag 2020-10-20 § 255 samt 

bilaga avseende Miljörapport tertial 2 2020 Borås Stad (2020-00203 3.2.1.0) 

 

7. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden: Anmälan av protokollsutdrag 2020-10-27 § 

138 samt bilagor avseende Yttrande över remiss- Borås Stads program för 

föräldraskapsstöd (2020-00118 1.1.3.1) 

 

8. Kulturnämnden: Anmälan av protokollsutdrag 2020-10-19 § 128 samt bilagor avseende 

Utvecklingsplan för populärmusiken 2021-2024 (Musikutredning 2019) (2020-00193 

3.6.1.0) 

 

9. Arbetslivsförvaltningen: Anmälan av nulägesbild, Välfärdsbokslut 2018 2020-10-29 

(2020-00176 1.1.31) 

 

10. Stadsledningskansliet: Anmälan av Konsekvenser av EU-domstolens dom den 16 juli 

2020 rörande överföring av personuppgifter utanför EU/EES 2020-10-19 (2020-00196 

2.1.0.3) 

 

11. Stadsledningskansliet: Anmälan av Svar på Begäran om yttrande över förslag om lokala 

sjöfartsföreskrifter om fartbegränsning i Borås kommun, 258-38117-2020 (2020-00144 

3.6.7.25) 

 

12. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av minnesanteckningar från kommunala 

Fritidsrådet 2020-10-14 (2020-00044 3.6.7.25) 

 

13. Tekniska nämnden: Anmälan av protokollsutdrag 2020-10-28 § 122 samt bilagor 

avseende Kanotleder i Borås Stad (2020-00204 3.6.8.3) 

 

14.  Fritids och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Svar på enkäten Konsekvenser av Covid 

19-pandemin på folkhälsoarbetet 2020-10-15 (2020-00183 3.7.3.0) 



 

 

 

15. Kommunstyrelsen. Anmälan av uppdaterad rekommendation om närvaro för ledamöter i 

Kommunstyrelsen, nämnder och övriga bolag (2020-00206 1.1.3.0) 

 

16. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av svar från Servicekontoret 2020-11-05 

avseende Välfärdsbokslut 2018 (2020-00176 1.1.3.1) 

 

17. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av svar från Borås Energi och Miljö 2020-

11-05 avseende Välfärdsbokslut 2018 (2020-00176 1.1.3.1) 

 

18. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Budgetuppföljning, 10-dagars 

facknämnder oktober 2020 (2019-00206 1.2.4.1) 

 

19. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Protokoll från Fritids- och 

folkhälsoförvaltningens samverkansgrupp 2020-11-02 (2020-00089, 2.3.1.1) 

 

20.  Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2020-10-26 § 404 samt bilaga avseende 

Julgåva till anställda 2020 (2020-00209 2.3.1.0) 

 

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-12 
 

 

Kommunstyrelsen  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 391 Dnr KS 2020-00726 1.2.4.0 

Hantering av merkostnader Covid 19 år 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Upprättad skrivelse till Borås Stads nämnder och förvaltningar godkänns.        

Sammanfattning av ärendet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har gjort en hemställan till 
Kommunstyrelsen om ett förtydligande kring hur de ökade kostnaderna som 
orsakas av coronasituationen ska hanteras.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-24 att inköpskostnader för 
skyddsutrustning i Borås Stad i samband med coronapandemin hanteras 
centralt av Kommunstyrelsen för hela stadens verksamheter. Borås Stad har 
därefter ansökt hos Socialstyrelsen i en första omgång om att få kompensation 
för merkostnader inom vård- och omsorg på motsvarande 80 mnkr. Inga 
besked har getts ännu från Socialstyrelsen. Ansökan till Socialstyrelsen omfattar 
dock inte övriga merkostnader för Covid 19. Det finns därför ett behov att 
förtydliga och kommunicera hur dessa merkostnader som nämnderna haft och 
som beror på Covid 19 skall hanteras i Borås Stad. 
I Borås stads budget 2020 anges att de årliga resultaten balanseras över till 
nästkommande år. Detta gäller såväl över- som underskott. Beslut om resultat-
överföring fattas av Kommunfullmäktige vid behandlingen av årsredovisningen. 
Med merkostnader avses den nettokostnadsökning som har uppstått, dvs 
summan av uteblivna intäkter och ökade kostnader men även med hänsyn tagit 
till minskade kostnader och ev. ökade intäkter.  
 
I fallet med merkostnader för Covid 19 kommer det således ske en sedvanlig 
prövning i bokslutet för 2020 vilket resultat som respektive nämnd kommer att 
bära med sig in i 2021. Kommunstyrelsen vill ändå i detta läge kommunicera att 
man avser att se välvilligt på att motiverade merkostnader med anledning av 
Covid 19 skall undantas nämndernas ackumulerade resultat för 2020. Det är 
dock Kommunfullmäktige som slutligen beslutar om stadens årsredovisning 
däribland nämndernas utgående resultat.  
     
 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Roger Cardell 
Handläggare 
033-357040 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-10-12 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00726 1.2.4.0 

  

 

Hantering av merkostnader Covid 19 år 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Upprättad skrivelse till Borås Stads nämnder och förvaltningar godkänns.        

Ärendet i sin helhet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har gjort en hemställan till 
Kommunstyrelsen om ett förtydligande kring hur de ökade kostnaderna som 
orsakas av coronasituationen ska hanteras.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-24 att inköpskostnader för 

skyddsutrustning i Borås Stad i samband med coronapandemin hanteras 

centralt av Kommunstyrelsen för hela stadens verksamheter. Borås Stad har 

därefter ansökt hos Socialstyrelsen i en första omgång om att få kompensation 

för merkostnader inom vård- och omsorg på motsvarande 80 mnkr. Inga 

besked har getts ännu från Socialstyrelsen. Ansökan till Socialstyrelsen omfattar 

dock inte övriga merkostnader för Covid 19. Det finns därför ett behov att 

förtydliga och kommunicera hur dessa merkostnader som nämnderna haft och 

som beror på Covid 19 skall hanteras i Borås Stad. 

I Borås stads budget 2020 anges att de årliga resultaten balanseras över till 

nästkommande år. Detta gäller såväl över- som underskott. Beslut om resultat-

överföring fattas av Kommunfullmäktige vid behandlingen av årsredovisningen. 

Med merkostnader avses den nettokostnadsökning som har uppstått, dvs 

summan av uteblivna intäkter och ökade kostnader men även med hänsyn tagit 

till minskade kostnader och ev. ökade intäkter.  

I fallet med merkostnader för Covid 19 kommer det således ske en sedvanlig 

prövning i bokslutet för 2020 vilket resultat som respektive nämnd kommer att 

bära med sig in i 2021. Kommunstyrelsen vill ändå i detta läge kommunicera att 

man avser att se välvilligt på att motiverade merkostnader med anledning av 

Covid 19 skall undantas nämndernas ackumulerade resultat för 2020. Det är 

dock Kommunfullmäktige som slutligen beslutar om stadens årsredovisning 

däribland nämndernas utgående resultat. 
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Beslutet expedieras till 

1. Samtliga nämnder 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-15 
 

 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 143 Dnr KS 2020-00173 1.2.3.1 

Revidering av regler för visselblåsarfunktionen 

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2020, nr 96, sid B 2807) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 

Reviderade regler för visselblåsarfunktionen godkänns.      
 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Björn Qvarnström (SD), Crister Spets (SD), Olle 
Engström (SD),  Kristian Silbvers (SD), Andreas Exner (SD), Ann-Charlotte 
Blomqvist (SD), Eva Eriksson (SD), Jan Nilsson (SD), Maria Lindgren (SD), 
Leif Häggblom (SD) och Anders Alftberg (SD) till förmån för reservationen i 
Kommunstyrelsen.         

 
Protokollsanteckning  
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga.    
 
Kommunstyrelsens beslut 2020-09-21, § 376 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 
besluta: 
Reviderade regler för visselblåsarfunktionen godkänns      
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för sitt yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 
besluta: Reviderade regler för visselblåsarfunktionen godkänns och gäller fram 
till slutet av 2020. Reglerna ska därefter revideras beaktat resultatet från de 
politiska överläggningarna. 
 
Protokollsanteckning 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) lämnar en anteckning till 
protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

 Borås Stad införde en visselblåsfunktion under 2017 och de regler som gällt är 
från 2017-01-16.  

Det framtagna förslaget har ändrats framförallt vad gäller ärenden om 
arbetsmiljö och arbetsrätt, ärenden som avser förtroendevalda och politiska 
sekreterare samt återrapporteringsfrekvensen till Kommunstyrelsen.   



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 

2020-10-15 
 

 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Bifogat finns de reviderade reglerna samt reglerna från 2017-01-16.                          
 

Beslutsunderlag 
1. Regler för visselblåsarfunktionen 
2. Regler för visselblåsarfunktionen, 2014-01-16   
 

Yrkande 
Andreas Exner (SD) yrkar bifall till reservationen i Kommunstyrelsen. 
 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag 
och dels till reservationen i Kommunstyrelsen och finner förstnämnda 
proposition med övervägande ja bevarad. 



   2017-01-16 
 
 
 

 
 
 
 

Visselblåsarfunktion i Borås Stad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Visselblåsarfunktionen  
 
Visselblåsarfunktionen är en rapporteringskanal som syftar till att medarbetare och förtroen-
devalda i Borås Stad ska kunna anmäla allvarliga missförhållanden begångna av personer i 
ledande ställning, och känna sig trygga med att anmälningarna tas emot och hanteras på ett 
korrekt sätt.  
 
Syftet med funktionen är att synliggöra särskilt allvarliga oegentligheter, som av någon anled-
ning riskerar att inte nå fram till rätt adressat. En visselblåsarfunktion gör också att kommu-
nen blir mer öppen och transparant i myndighetsutövningen och förvaltning av skattepengar. 
 
 
När ska funktionen användas?  
 
Funktionen ska användas vid misstanke om allvarliga oegentligheter begångna av en person i 
ledande ställning när kommunens normala interna rapporteringskanaler inte bedöms vara möj-
liga eller lämpliga att använda.  
 
Den normala rutinen är att anställda ska anmäla misstanke om allvarliga oegentligheter eller 
andra fel som upptäcks till sin närmaste chef. Det kan dock finnas situationer eller fall där 
detta inte är möjligt. Det kan till exempel vara att misstankarna rör den egna chefen, eller att 
den personen som anmäler är rädd för att bestraffas för sin anmälan. Det är viktigt att poäng-
tera att det är först när dessa kanaler inte är möjliga att använda som visselblåsarfunktionen 
ska användas. En visselblåsarfunktion ska därför ses som ett komplement om den vanliga 
rutinen inte skulle fungera. 
 
 
Allvarliga oegentligheter  
 
Det är inte möjligt att uttömmande räkna upp vad som faller in under begreppet "allvarliga 
oegentligheter". Nedanstående punkter få därför ses som en exemplifiering.  
 

• Ekonomisk brottslighet såsom givande och tagande av muta, bedrägeri och förfalsk-
ning 

• Betydande brister i säkerheten på arbetsplatsen 
• Betydande överträdelser av miljöregler och förorening av miljön 
• Allvarliga former av diskriminering och trakasserier 
• Tjänstefel 
• Sekretessbrott 
• Grövre avvikelser mot interna regler och riktlinjer 
• Försök att täcka över något av ovanstående  
• Jäv i alla former av situationer 
• Andra situationer där någon får privat vinning av sin tjänsteställning 

 
 
 

 
 
 



Personer i ledande ställning  
 
Med person i ledande ställning avses exempelvis chefer inom förvaltningen eller kommunala 
bolag. Det kan också avse personer i ledningsgrupp, andra chefer och politiker.  Med nyckel-
person menas en anställd som har möjlighet att självständigt fatta avgörande beslut inom 
kommunen eller kommunkoncernen. Andra personer med självständig beslutanderätt kan ex-
empelvis vara tjänstemän med en delegation att fatta beslut. 
 
Brott eller allvarligt olämpligt beteende begångna av andra än personer i nyckelpositioner 
eller i ledande ställning inom koncernen ska inte rapporteras via visselblåsarfunktionen.  
 
Gällande lagstiftning  
 
Visselblåsarfunktionen måste förhålla sig till personuppgiftslagen 1998:204 (PUL), offentlig-
hets- och sekretesslagen 2009:400 (OSL) samt Datainspektions författningssamling DIFS 
2010:1. Utöver denna lagstiftning finns Datainspektionens föreskrifter att förhålla sig till.  
 
Den 1 januari 2017 trädde ny arbetsrättslig lagstiftning i kraft, lag (2016:749) om särskilt 
skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden. Lagen 
inskränker inte det skydd som kan gälla på annan grund.  
 
Vem kan anmäla? 
 
Anmälan till visselblåsarfunktionen kan göras av en anställd eller förtroendevald i Borås 
kommun och dess bolag.  
 
Hur gör man en anmälan?  
 
Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) på Stadsledningskansliet ansvarar för Borås Stads 
visselblåsarfunktion. Det är CKS som är mottagningsfunktion och hanterar alla visselblåsa-
rärenden.  
 
Det finns flera olika anmälningskanaler. 
 

• Personligt besök 
• Via brev märkt Visselblås, CKS, Stadsledningskansliet   
• Via särskilt telefonnummer, 033-35 70  85 
• E-post visselblas@boras.se 
• Via formuläret som kommer finnas på Borås Stads Intranät under rubriken oegentlig-

heter och korruption   
 
Efter att en anmälan är mottagen och registrerad, utreds den av en särskilt avgränsad utred-
ningsfunktion inom CKS. Den interna utredningens huvudsakliga syfte är att bedöma trovär-
dighet och sakriktighet samt de framförda uppgifterna/misstankarna i anmälan är befogad. 
Utredningen kan exempelvis komma att resultera i en polisanmälan, att ärendet läggs ned eller 
som en rekommendation till berörd nämnd.     
 
 
 
 



 
Blir en anmälan offentlig?  
 
En anmälan till visselblåsarfunktionen blir normalt sätt en allmän handling. Om det inte finns 
en tillämplig sekretessbestämmelse till exempel 19 kap. 9 § i offentlighets- och sekretesslagen 
blir handlingen offentlig.  
 
Såväl uppgifterna i anmälan som identiteten på uppgiftslämnaren omfattas av reglerna om 
offentlighet och sekretess och ett utlämnande måste prövas i varje enskilt fall i enlighet med 
reglerna i offentlighets- och sekretesslagen 2009:400 (OSL).  En person som vill vara anonym 
ska därför inte lämna några uppgifter som avslöjar personens identitet i samband med en an-
mälan. Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) kommer inte att göra några efterforskningar 
för att identifiera vem som lämnat en anonym anmälan. Borås Stad kan ändå inte garantera att 
en uppgiftslämnare förblir anonym beroende på lagstiftningen (OSL).       
 
 
Uppföljning och kontroll av visselblåsarfunktionen 
 
Antal inkomna ärenden samt beslut redovisas till Kommunstyrelsen två gånger per år.    
 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Mikael Petersson 
Handläggare 
033 357739 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-09-21 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00173 1.2.3.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Regler för visselblåsarfunktionen 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Reviderade regler för visselblåsarfunktionen godkänns.      

Reservationer 

Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD), se 

bilaga.        

Protokollsanteckning  

Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) lämnar en anteckning till 

protokollet, se bilaga.    

Ärendet i sin helhet 

 Borås Stad införde en visselblåsfunktion under 2017 och de regler som gällt är 

från 2017-01-16.  

Det framtagna förslaget har ändrats framförallt vad gäller ärenden om 

arbetsmiljö och arbetsrätt, ärenden som avser förtroendevalda och politiska 

sekreterare samt återrapporteringsfrekvensen till Kommunstyrelsen.   

Bifogat finns de reviderade reglerna samt reglerna från 2017-01-16.               

           

Beslutsunderlag 

1.  Regler för visselblåsarfunktionen, 2020-xx-xx 

2. Regler för visselblåsarfunktionen, 2014-01-16 

   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

Borås stads nämnder och bolag 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Peder Englund 

Avdelningschef 
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Fastställt av: Kommunstyrelsen
Datum: 2020 xx xx
För revideringen ansvarar: Kommunstyrelsen
Dnr:
Gäller för alla nämnder, förvaltningar, styrelser och bolag
Gäller till och med: 2023

Borås Stads 
styrdokument

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

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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Visselblåsarfunktionen 
Visselblåsarfunktionen är en rapporteringskanal som syftar till att medarbetare och förtroendevalda 
i Borås Stad ska kunna anmäla allvarliga missförhållanden begångna av personer i ledande 
ställning, och känna sig trygga med att anmälningarna tas emot och hanteras på ett korrekt sätt. 

Syftet med funktionen är att synliggöra särskilt allvarliga oegentligheter, som av någon anledning 
riskerar att inte nå fram till rätt adressat. En visselblåsarfunktion gör också att kommunen 
blir mer öppen och transparant i myndighetsutövningen och förvaltning av skattepengar.

När ska funktionen användas? 
Funktionen ska användas vid misstanke om allvarliga oegentligheter begångna av en person 
i ledande ställning när kommunens normala interna rapporteringskanaler inte bedöms vara 
möjliga eller lämpliga att använda. 

Den normala rutinen är att anställda ska anmäla misstanke om allvarliga oegentligheter eller 
andra fel som upptäcks till sin närmaste chef. Det kan dock finnas situationer eller fall där detta 
inte är möjligt. Det kan till exempel vara att misstankarna rör den egna chefen, eller att den 
personen som anmäler är rädd för att bestraffas för sin anmälan. Det är viktigt att poängtera 
att det är först när dessa kanaler inte är möjliga att använda som visselblåsarfunktionen ska 
användas. En visselblåsarfunktion ska därför ses som ett komplement om den vanliga rutinen 
inte skulle fungera.

Särskilt om ärenden avseende arbetsmiljö och/eller arbetsrätt
Syftet med en visselblåsutredning är att avgöra om det finns trovärdighet och sakriktighet i 
det som en visselblåsare anmäler, det vill säga om det finns skäl att misstänka att allvarliga 
oegentligheter begåtts av en person i ledande ställning. I normalfallet utgör anmälningar 
som avser arbetsmiljö och/eller arbetsrätt inte den typ av missförhållanden som ska utredas i 
visselblåsfunktionen. Dessa ärenden överlämnas därför som regel till Stadsledningskansliets 
Personal och förhandlingsavdelning för eventuell vidare åtgärd.

Förtroendevalda och politiska sekreterare
En anmälan avseende arbetsmiljö och/eller arbetsrätt som pekar ut förtroendevald ska, utan 
åtgärd från visselblåsfunktionen och efter beslut av stadsdirektör, överlämnas till det parti 
den förtroendevalde eller den politiska sekreteraren tillhör.

Om förtroendevald har en arbetsledande funktion för tjänsteperson och anmälan avser 
arbetsmiljö och/eller arbetsrätt ska, utan åtgärd från visselblåsarfunktionen och efter beslut 
av stadsdirektören, den utredas av stadsledningskansliets HR-avdelning.
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Allvarliga oegentligheter 
Det är inte möjligt att uttömmande räkna upp vad som faller in under begreppet ”allvarliga 
oegentligheter”. Nedanstående punkter få därför ses som en exemplifiering. 

• Ekonomisk brottslighet såsom givande och tagande av muta, bedrägeri och  
förfalskning

• Betydande brister i säkerheten på arbetsplatsen

• Betydande överträdelser av miljöregler och förorening av miljön

• Allvarliga former av diskriminering och trakasserier

• Tjänstefel

• Sekretessbrott

• Grövre avvikelser mot interna regler och riktlinjer

• Försök att täcka över något av ovanstående 

• Jäv i alla former av situationer

• Andra situationer där någon får privat vinning av sin tjänsteställning

Personer i ledande ställning 
Med person i ledande ställning avses exempelvis chefer inom förvaltningen eller kommunala 
bolag. Det kan också avse personer i ledningsgrupp, andra chefer och politiker.  Med nyckelperson 
menas en anställd som har möjlighet att självständigt fatta avgörande beslut inom kommunen 
eller kommunkoncernen. Andra personer med självständig beslutanderätt kan exempelvis vara 
tjänstemän med en delegation att fatta beslut.

Brott eller allvarligt olämpligt beteende begångna av andra än personer i nyckelpositioner eller 
i ledande ställning inom koncernen ska inte rapporteras via visselblåsarfunktionen. 

Gällande lagstiftning 
Visselblåsarfunktionen måste förhålla sig till dataskyddsförordningen (Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) 2016/679 - GDPR), offentlighets- och sekretesslagen 2009:400 
(OSL) samt Datainspektions föreskrifter och allmänna råd.

 Den 1 januari 2017 trädde ny arbetsrättslig lagstiftning i kraft, lag (2016:749) om särskilt 
skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden. Lagen 
inskränker inte det skydd som kan gälla på annan grund

Vem kan anmäla?
Anmälan till visselblåsarfunktionen kan göras av en anställd eller förtroendevald i Borås 
kommun och dess bolag. 
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Hur gör man en anmälan? 
Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) på Stadsledningskansliet ansvarar för Borås Stads 
visselblåsarfunktion. Det är CKS som är mottagningsfunktion och hanterar alla visselblåsarärenden. 

Det finns flera olika anmälningskanaler.

• Personligt besök

• Via brev märkt Visselblås, CKS, Stadsledningskansliet  

• Via särskilt telefonnummer, 033-35 70  85

• E-post visselblas@boras.se

• Via formuläret som kommer finnas på Borås Stads Intranät under rubriken 
oegentligheter och korruption  

Efter att en anmälan är mottagen och registrerad, utreds den av en särskilt avgränsad 
utredningsfunktion inom CKS. Den interna utredningens huvudsakliga syfte är att bedöma 
trovärdighet och sakriktighet samt de framförda uppgifterna/misstankarna i anmälan är 
befogad. Utredningen kan exempelvis komma att resultera i en polisanmälan, att ärendet 
läggs ned eller som en rekommendation till berörd nämnd.    

Blir en anmälan offentlig? 
En anmälan till visselblåsarfunktionen blir normalt sett en allmän handling. Om det inte finns 
en tillämplig sekretessbestämmelse till exempel 19 kap. 9 § i offentlighets- och sekretesslagen 
blir handlingen offentlig. 

Såväl uppgifterna i anmälan som identiteten på uppgiftslämnaren omfattas av reglerna om 
offentlighet och sekretess och ett utlämnande måste prövas i varje enskilt fall i enlighet med 
reglerna i offentlighets- och sekretesslagen 2009:400 (OSL).  En person som vill vara anonym ska 
därför inte lämna några uppgifter som avslöjar personens identitet i samband med en anmälan. 
Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) kommer inte att göra några efterforskningar för 
att identifiera vem som lämnat en anonym anmälan. Borås Stad kan ändå inte garantera att 
en uppgiftslämnare förblir anonym beroende på lagstiftningen (OSL).

Uppföljning och kontroll av visselblåsarfunktionen
Antal inkomna ärenden samt beslut redovisas till Kommunstyrelsen var tredje månad.   

mailto:visselblas@boras.se
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Bilaga
Ärendeflöde och hantering av visselblåsärenden i Borås Stad.
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Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 137 Dnr KS 2020-00630 1.2.2.0 

Förlängning av styrdokument 

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2020, nr 90, sid B 2632) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Följande styrdokument förlängs till och med 2021: 

- Handlingsplan 2018-2020 för ett tillgängligt samhälle 

- Program för ett tillgängligt samhälle 

- Program mot hemlöshet i Borås Stad 

- Styr-och ledningssystem  

- Riktlinjer för medborgardialog 

- Riktlinjer för styrdokument 

- Vision och strategi för Borås  

Kommunstyrelsens beslut 2020-09-21, § 355 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Följande styrdokument förlängs till och med 2021: 

- Handlingsplan 2018-2020 för ett tillgängligt samhälle 

- Program för ett tillgängligt samhälle 

- Program mot hemlöshet i Borås Stad 

- Styr-och ledningssystem 

- Riktlinjer för medborgardialog 

- Riktlinjer för styrdokument 

- Vision och strategi för Borås      

Sammanfattning av ärendet 

I och med coronapandemin har mycket av det arbete som planerats göras under 
våren blivit uppskjutet. Detta gäller också flera styrdokument som skulle 
revideras under 2020.   

De styrdokument som Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att 
förlänga till och med 2021 är styrdokument som ses över inom ramen för 
Tillitsresan och bland annat mänskliga rättigheters arbetet. Kommunstyrelsen 
gör bedömningen att de behöver förlängas ett år till för att beredas ordentligt 
och hinna remitteras till berörda instanser.  
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Kvalitetspolicyn och programmet för jämställdhetsintegreringen kommer att 
upphöra vid årsskiftet. Kvalitetspolicyn tas om hand i andra styrdokument och 
jämställdhetsfrågorna ingår i arbetet med att ta fram en plan för mänskliga 
rättigheter. Arbetet med jämställdhetsintegreringen följs upp i budgeten varje år 
oberoende av programmet.  

      

 

 

 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Kristina Sköld 
Handläggare 
033 357166 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-09-21 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00630 1.2.2.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Förlängning av styrdokument 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Följande styrdokument förlängs till och med 2021: 

- Handlingsplan 2018-2020 för ett tillgängligt samhälle 

- Program för ett tillgängligt samhälle 

- Program mot hemlöshet i Borås Stad 

- Styr-och ledningssystem  

- Riktlinjer för medborgardialog 

- Riktlinjer för styrdokument 

- Vision och strategi för Borås  
            

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

I och med coronapandemin har mycket av det arbete som planerats göras under 

våren blivit uppskjutet. Detta gäller också flera styrdokument som skulle 

revideras under 2020.   

De styrdokument som Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att 

förlänga till och med 2021 är styrdokument som ses över inom ramen för 

Tillitsresan och bland annat mänskliga rättigheters arbetet. Kommunstyrelsen 

gör bedömningen att de behöver förlängas ett år till för att beredas ordentligt 

och hinna remitteras till berörda instanser.  

Kvalitetspolicyn och programmet för jämställdhetsintegreringen kommer att 

upphöra vid årsskiftet. Kvalitetspolicyn tas om hand i andra styrdokument och 

jämställdhetsfrågorna ingår i arbetet med att ta fram en plan för mänskliga 

rättigheter. Arbetet med jämställdhetsintegreringen följs upp i budgeten varje år 

oberoende av programmet.  

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Alla nämnder och bolag 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Svante Stomberg 

   Stadsdirektör 
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§ 114 Dnr LFN 2020-00230 2.6.1.1 

Projekteringsframställan för Ny skola Gässlösa 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under 
förutsättning att Grundskolenämnden och Fritids- och folkhälsonämnden 
tillstyrker förslaget, att godkänna Lokalförsörjningsnämndens 
projekteringsframställan avseende nyproduktion av Ny skola Gässlösa, 
Gässlösa 5:15.  

Sammanfattning av ärendet 

Grundskolenämnden har i lokalresursplan 2018-2020 hemställt behovet av ny 
grundskola F-6 på Götaområdet. Fastigheten där det tidigare avloppsrenings-
verket ligger har bedömts som mest lämplig placering. Detta för att skapa 
grundskoleplatser inför kommande utbyggnad av stadsdelen Gässlösa samt 
närhet till Daltorpskolan varifrån verksamheterna F-6 flyttats.  
Lokalförsörjningsnämnden öppnade förstudiekonto 2019-10-22.  

Projektet har utökats i Grundskoleförvaltningens lokalbehovsplan till att även 
omfatta årskurs 7-9, grundsärskola och kommunikationsklass.  

Beslutsunderlag 

 1. Bilaga 1, Situationsplan, planritningar  
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Sammanträdesdatum 

2020-10-22 
 

 

Förskolenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 108 Dnr FN 2020-00134 1.2.3.1 

Revidering av Borås Stads program för 
föräldraskapsstöd 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker Borås Stads program för föräldraskapsstöd med 
nedan angivna förslag till ändringar och översänder svaret till Fritids- och 
folkhälsonämnden.   

Förskolenämnden föreslår även att följande tillägg görs under rubriken 
Gemensamt förhållningssätt: Alla beslut som rör barn ska utgå ifrån 
barnkonventionen och barns bästa.  

Reservationer/Protokollsanteckning 

Tilläggsyrkande 1 

Marie Fridén (M), Stefan Medin (M) och Gunilla Christoffersson (KD) 
reserverar sig emot beslutet till förmån för eget förslag.   

Leif Häggblom (SD) reserverar sig emot beslutet till förmån för Marie Fridéns 
(M) med fleras förslag. 

Alternativt förslag till beslut 

Marie Fridén (M), Stefan Medin (M) och Gunilla Christoffersson (KD) 
reserverar sig emot beslutet till förmån för eget förslag.   

Leif Häggblom (SD) reserverar sig emot beslutet till förmån för Marie Fridéns 
(M) med fleras förslag.  

Sammanfattning av ärendet 

Förskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över Program för 
föräldraskapsstöd. Programmet bygger på den nationella strategin för ett stärkt 
föräldraskapsstöd, vilken regeringen beslutade om 2018. Det nya programmet 
bygger tydligare på barnkonventionen än tidigare. Föräldraskapsstödet är en 
effektiv metod att främja hälsa, välbefinnande, jämställdhet och minskad 
ojämlikhet för barn och knyter an till flera målområden inom Agenda 2030.    

Förskolenämnden tillstyrker förslaget men lämnar synpunkter avseende 
tydligare formuleringar om ansvar hos olika aktörer samt på vilket sätt 
nämnderna ska stödja föräldrarna. Förskolenämnden föreslår även att 
formuleringen ”öppna förskolor med geografisk spridning” ändras då en 
geografisk spridning inte alltid gynnar de barn och familjer som behöver det 
mest.            
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Beslutsunderlag 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut från 2020-08-31 § 112.  

Revidering av Borås Stads program för föräldraskapsstöd                  

Moderaternas och Kristdemokraternas tilläggsyrkande 1 

Marie Fridén (M), Stefan Medin (M) och Gunilla Christoffersson (KD) yrkar på 
ett tillägg att under rubriken Gemensamt förhållningssätt lägga till texten: Vid 
hedersförtryck sätts dock familj och heder före barnets bästa. I de fallen är det 
snarare viktigt med ett arbetssätt som innebär att barnen skyddas från sina 
föräldrar. (bilaga 1 till protokollet).  

Ordföranden Andreas Ekström (S) ställer proposition på om tilläggsyrkande 1 
ska tillstyrkas eller avstyrkas och finner att nämnden avstyrker förslaget.  

Omröstning begärs. 

Propositionsordningar 

Förskolenämnden godkänner följande propositionsordning. 

JA innebär att tilläggsyrkande 1 avstyrks.  

NEJ innebär att Marie Friden (M) med fleras tilläggsyrkande 1 tillstyrks. 

Omröstningsresultat 

JA röstas av Andreas Ekström (S), Erik Johson (MP), Eva Andersson (S), Leif 
Johansson (S), Solveig Landegren (C), Linda Pålemo (L) och Anne Rapinoja 
(V).  

NEJ röstas av Marie Fridén (M), Stefan Medin (M), Gunilla Christoffersson 
(KD) och Leif Häggblom (SD). 

 Förskolenämnden beslutar med 7 röster mot 4 att tilläggsyrkande avstyrks. 

Reservationer/Protokollsanteckning 

Marie Fridén (M), Stefan Medin (M) och Gunilla Christoffersson (KD) 
reserverar sig emot beslutet till förmån för eget förslag.   

Leif Häggblom (SD) reserverar sig emot beslutet till förmån för Marie Fridéns 
(M) med fleras förslag. 

Mitt-S samverkans tilläggsyrkande 2 

Andreas Ekström (S), Erik Johson (MP), Eva Andersson (S), Leif Johansson 
(S), Solveig Landegren (C) och Linda Pålemo (L) yrkar på ett tillägg att under 
rubriken Gemensamt förhållningssätt lägga till texten: Alla beslut som rör barn 
ska utgå ifrån barnkonventionen och barns bästa. 

Ordföranden Andreas Ekström (S) frågar om Förskolenämnden beslutar att 
godkänna tilläggsyrkande 2 och finner att nämnden tillstyrker förslaget. 
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Moderaternas och Kristdemokraternas alternativa förslag till 
beslut 

Marie Fridén (M), Stefan Medin (M) och Gunilla Christoffersson (KD) har 
lämnat in ett alternativt förslag till beslut där de yrkar att skrivningen "öppna 
förskolor med geografisk spridning" lämnas orört i dokumentet (bilaga 2 till 
protokollet). 

Ordförande Andreas Ekström (S) ställer upprättat förslag till beslut med ovan 
tillägg mot Marie Fridéns (M) med fleras alternativa förslag till beslut och finner 
att nämnden beslutat i enlighet med upprättat förslag till beslut. 

Omröstning begärs. 

Propositionsordningar 

Förskolenämnden godkänner följande propositionsordning. 

JA innebär bifall till upprättat förslag till beslut. 

NEJ innebär bifall till Marie Fridéns (M) med fleras alternativa förslag till 
beslut. 

Omröstningsresultat 

JA röstas av Andreas Ekström (S), Erik Johson (MP), Eva Andersson (S), Leif 
Johansson (S), Solveig Landegren (C), Linda Pålemo (L) och Anne Rapinoja 
(V).  

NEJ röstas av Marie Fridén (M), Stefan Medin (M), Gunilla Christoffersson 
(KD) och Leif Häggblom (SD). 

Förskolenämnden beslutar med 7 röster mot 4 i enlighet med upprättat förslag 
till beslut.    

Reservationer/Protokollsanteckning 

Marie Fridén (M), Stefan Medin (M) och Gunilla Christoffersson (KD) 
reserverar sig emot beslutet till förmån för eget förslag. 

Leif Häggblom (SD) reserverar sig emot beslutet till förmån för Marie Fridéns 
(M) med fleras förslag. 

 



 

 

Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
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Förskolenämnden 
Dnr FN 2020-00134 1.2.3.1 
 

  

 

Revidering av Borås Stads program för 

föräldraskapsstöd 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker Borås Stads program för föräldraskapsstöd med 

nedan angivna förslag till ändringar och översänder svaret till Fritids- och 

folkhälsonämnden. 

Reservationer/Protokollsanteckning 

Tilläggsyrkande 1 

Marie Fridén (M), Stefan Medin (M) och Gunilla Christoffersson (KD) 

reserverar sig emot beslutet till förmån för eget förslag.   

Leif Häggblom (SD) reserverar sig emot beslutet till förmån för Marie Fridéns 

(M) med fleras förslag. 

Alternativt förslag till beslut 

Marie Fridén (M), Stefan Medin (M) och Gunilla Christoffersson (KD) 

reserverar sig emot beslutet till förmån för eget förslag.   

Leif Häggblom (SD) reserverar sig emot beslutet till förmån för Marie Fridéns 

(M) med fleras förslag.  

Sammanfattning 

Förskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över Program för 

föräldraskapsstöd. Programmet bygger på den nationella strategin för ett stärkt 

föräldraskapsstöd, vilken regeringen beslutade om 2018. Det nya programmet 

bygger tydligare på barnkonventionen än tidigare. Föräldraskapsstödet är en 

effektiv metod att främja hälsa, välbefinnande, jämställdhet och minskad 

ojämlikhet för barn och knyter an till flera målområden inom Agenda 2030.    

Förskolenämnden tillstyrker förslaget men anser att tydligare formuleringar 

behövs om ansvar hos olika aktörer samt på vilket sätt nämnderna ska stödja 

föräldrarna. Förskolenämnden föreslår även att formuleringen ”öppna 

förskolor med geografisk spridning” ändras då en geografisk spridning inte 

alltid gynnar de barn och familjer som behöver det mest.            
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Ärendet i sin helhet 

Förskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över Program för 

föräldraskapsstöd.    

Program för föräldraskapsstöd i Borås Stad gäller till och med 2020 och ska 

därför revideras. Programmet bygger på den nationella strategin för ett stärkt 

föräldraskapsstöd, vilken regeringen beslutade om 2018. Den 1 januari 2020 

blev barnkonventionen svensk lag och därför bygger det nya programmet 

tydligare på barnkonventionen än tidigare. Föräldraskapsstödet är en effektiv 

metod att främja hälsa, välbefinnande, jämställdhet och minskad ojämlikhet för 

barn och knyter an till flera målområden inom Agenda 2030. 

Borås Stad ska främja barn och ungas hälsa och utveckling genom att skapa 

goda uppväxtvillkor. Föräldrar och andra viktiga närstående till barnet har stor 

inverkan på barnets sociala, fysiska och psykiska hälsa och påverkar hur de 

klarar sin skolgång och vilka levnadsvanor de får som vuxna. Enligt 

barnkonventionen är alla individer upp till 18 år ett barn och föräldrar har 

huvudansvaret för barnets hälsa och utveckling, samt skyldighet att tillgodose 

barnets behov. Föräldrar har rätt till stöd från samhället och därför ska alla 

föräldrar i Borås Stad erbjudas stöd i sitt föräldraskap.  

Programmet tar upp flera olika inriktningar på arbetet, och de som främst rör 

Förskolenämndens verksamhet är att bibehålla och utveckla mötesplatser för 

hela familjen, öppna förskolor med geografisk spridning samt förskolan som 

arena för det generella föräldraskapsstödet.  

Gemensamt förhållningssätt och ansvarsfördelning 

Förskolenämnden instämmer i att alla förvaltningar inom Borås Stad som har i 

uppdrag att arbeta med barn och ungas utveckling ska stödja föräldrar. 

Förskolenämnden efterfrågar dock tydligare skrivningar om ansvarsfördelning 

och på vilket sätt de olika nämnderna ska stödja föräldrar. 

Alla beslut som rör barn ska utgå ifrån barnkonventionen och barns bästa. 

Förskolan har ett eget uppdrag i enlighet med de nationella styrdokumenten att 

samverka med vårdnadshavare. Hur föräldraskapsstödsprogrammet ska gå in i, 

komplettera och stödja det arbetet behöver tydliggöras. 

Varierat, sammanhållet och tillgängligt föräldraskapsstöd 

Förskolenämnden instämmer i att olika verksamheter behöver arbeta 

tillsammans och att ansvar hos olika aktörer behöver tydliggöras. 

Förskolenämnden anser att programmet för föräldraskapsstöd ska tydliggöra 

ansvar hos olika aktörer. 

Inriktning av arbetet 

Förskolenämnden föreslår att skrivningen ”öppna förskolor med geografisk 

spridning” bör ändras till allmänt öppna förskolor. Enbart en geografisk spridning 

gynnar inte alltid de barn och familjer som behöver det mest. 

De öppna förskolorna ligger under Förskolenämndens ansvarsområde och 

uppföljning görs inom det egna verksamhetsområdet. 
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Prövning av barns bästa 

Kommuner har i skyldighet att beakta barnets eller barnens bästa i beslut som 

rör barn. Förskolenämnden är inte beslutande instans då ärendet är ett yttrande 

på en remiss, men kan se att barnkonventionen har tagits med i arbetet av 

revideringen. En barnrättschecklista har därför inte upprättats som underlag för 

bedömning av hur beslutet förhåller sig till barnets eller barnens bästa. 

Beslutsunderlag 

1. Fritids- och folkhälsonämndens beslut från 2020-08-31 § 112.  

2. Revidering av Borås Stads program för föräldraskapsstöd                                

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 15 oktober 2020. 

Beslutet expedieras till 

1. Fritids- och folkhälsonämnden 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 
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Sammanträdesdatum Sida 

Miljö- och konsumentnämnden 
2020-10-20 1 (70) 

Miljö- och Konsumentnämnden, sammanträde 2020-10-20 
TID OCH PLATS 

Tisdagen den 20 Oktober 2020, kl. 17:00 -19.30, KS stora sal, Kungsgatan 55, våning 3,5 
Ajour 18.15 -18.35 
Omfattning §§ 235 -272 

Beslutande 
Karl-Eric Nilsson (C) Ordförande 
Per Månsson (M) 1 e vice ordförande 
Jan-Ake Carlsson (S) 
Catherine Tynes Kjellbergh (L) 
Katrine Andersson (M) 
Elvira Löwenadler (M) via Teams§§ 241 - 272 

Tjänstgörande ersättare 
J anna ben Maaouia (S) för Lena Sänd (S) 
Harry Kettil (S) för Cecilia Kochan (S) 
Helena Schicht (M) för Elvira Löwenadler (M) 
Lars-Erik Johansson (SD) för Robert Strömbom (SD) 

Närvarande ersättare 
J aana ben Maaouia (S) 
Harry Kettil (S) via Teams 
Alexander Andersson (C) via Teams 
Matti Oinas (MP) via Teams 

Tjänstemän och övriga 

Helena Schicht (M) 
Lars Lyborg (Iill) 
Lars-Erik Johansson (SD) 

Energi- och klimatsamordnare 
Lisa Nilsson 
Klimatanpassningssamordnare 

§§ 235- 239

David von Sydow §§ 235- 238
Livsmedelsinspektör Christina Källberg□  §§  240- 242 
MiljöutredareJohannaJohansson□ §§ 235- 240

Förvaltningschef Agneta Sander §§ 235- 272 
Avdelningschef Niclas Björkström□ §§ 235- 242 
AvdelningschefMirjam Keskifrantti□ §§ 235- 242 
Avdelningschef ElinJohnsson□ *    §§ 235- 272 
Avdelningschef Annelie Johansson□ §§  235- 246 
AvdelningschefLinda Gustafsson□* §§ 235- 272 
Fö1valtningsjuristJohanna Bäckström□§§ 235- 234 Kvalitets- och IT-samordnare 
□ Via Teams *ej med§§ 247-251 Andreas Zalewski 

Nämndsekreterare Anette Bergqvist 

Justering 
Jan-Åke Carlsson (S) utses att justera och Per Månsson (M)utses till justerarens ersättare. 
Protokollet justeras 2020-10-22 på Miljöförvaltningen. 

�-=::::::.__.::::::::::__z=_:::::::__-=:::::===:::::.._-=:::====-====5:::::__ ---

Justering tillkännages genom anslag den 2020-10-23 på kommunens webbaserade anslagstavla. Protokollet förvaras på 
rviiljöförvaltningen. 

§§ 235- 272
§§ 235- 272
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Inledning 

Borås stad som organisation har fortsatt stora möjligheter att påverka, vara förebild och agera drivande 
i miljöarbetet, både på lokal nivå och också på regional- och nationell nivå. 

Borås stads miljöarbete sker kontinuerligt över åren och det görs stora framsteg inom flera områden. 
Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för samordningen av rapporteringen. Vissa miljömål är mer 
övergripande inom staden, exempelvis etappmålet om ett Fossilfritt och energieffektivt Borås. 
Standardisering av inköp av vissa varor till staden har saknats tidigare år och är nu på plats. Ett 
gemensamt system för avfall som uppkommer i kommunal regi har tagits fram och börjat användas. 
Bisfenol A är i de flesta produkter helt utfasade eller förekommer i endast godkända doser. Andel av 
stadens kök som har kravcertifiering enligt nivå 2 är som 2019 fortfarande på noll och det beror 
troligen på fortsatta osäkerheter kring införandet av en distributionscentral på central nivå som angetts i 
2019 år uppföljning. Alla nämnder är 2020 miljöcertifierade. 

  

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 

1a) Alla förvaltningar och bolag med mer än tio anställda ska ha 
ett miljöledningssystem. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Har förvaltningen / bolaget ett 
certifierat miljöledningssystem? 

 Ja  Ja  Ja 
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Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Kommentar Gällande förvaltningar så har följande förvaltningar certifiering genom Svensk miljöbas: 
Revisorskollegiet, Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden, Miljö- och 
konsumentnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, Kulturnämnden, Förskolenämnden, 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt Vård- och äldrenämnden. 
 
Följande förvaltningar är certifierade genom ISO 14001 och ISO 9001: Lokalförsörjningsnämnden samt 
Servicenämnden. 
 
Gällande bolag så har följande bolag certifiering genom Svensk miljöbas: Borås djurpark, Borås 
kommuns parkering AB och Borås Borås AB (TME) 
 
Följande bolag har certifiering genom ISO 14001: Borås elnät AB, Borås energi och Miljö samt 
Viskaforshem/Stubo/Fribo är certifierade enligt ISO14001. 
 
 
 
 

Har förvaltningen / bolaget ett 
miljöledningssystem som inte är 
certifierat? 

 Nej  Nej  Nej 

Kommentar Följande förvaltningar har ett eget miljöledningssystem: Individ och 
familjeomsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden och sociala omsorgsnämnden.   
 
Följande bolag har ett eget miljöledningssystem: IBAB 
 
Följande förvaltningar saknar ett miljöledningssystem: Alla förvaltningar har ett miljöledningssystem. 
 
Följande bolag saknar ett miljöledningssystem: Ab Bostäder 
 
Följande bolag har färre än 10 anställda och saknar ett 
miljöledningssystem. Toarpshus/Sandhultsbostäder, Inkubator och Akademiplatsen i Borås AB.  

1b) Alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor ska ha 
system för arbetet med miljöfrågor, exempelvis Grön Flagg. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Andel förskolor, grundskolor och 
gymnasieskolor som har ett 
miljöledningssystem. 

84,6 83,6 86 

Kommentar Samtliga följande nämnder är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas. Förskolenämnden: 
Miljöarbetet tas omhand i förskolornas systematiska kvalitetsarbete och kommer från och med 2019 att 
redovisas i kvalitetsrapporten Naturvetenskap och Teknik. 4 av 73 förskolor arbetar med grön flagg. Att 
arbeta med miljöfrågor åligger förskolorna enligt statliga styrdokument. I Läroplanen finns uppdraget att 
arbeta med hållbar utveckling ur alla tre perspektiven, och det ekologiska perspektivet finns 
välrepresenterat i förskolornas undervisning mot hållbar utveckling. Minskningen innebär alltså inte att 
förskolorna inte har ett system för arbete med miljöfrågor. 
Grundskolenämnden: Det är ca 60 procent av skolorna som arbetar med Grön Flagg. Det är 25 av 42 
skolor som arbetar med grön flagg. 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden: Samtliga gymnasieskolor  och Vuxenutbildningen är 
Miljödiplomerade enligt Svensk miljöbas. 
 
Gul trots att alla utbildningsnämnder har ett certifierat miljöledningssystem. Det är på grund av att alla 
skolor ej arbetar med grön flagg.  
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1c) Borås Stads kök ska uppnå Krav-certifieringen enligt nivå 2 
eller liknande. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Andel av köken som har 
kravcertifiering enligt nivå 2 

 0  

Kommentar Kommunstyrelsen anger att noll av köken inom Borås stad har kravcertifiering enligt nivå 2. 
Troligen beror det fortsatt på osäkerheter kring införandet av en distributionscentral på central nivå som 
angetts i 2019 år uppföljning.  

Mål 2. Borås Stad bidrar till hållbar konsumtion 

2a) Minskad resursanvändning genom ökat återbruk och 
materialåtervinning. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Har inköpen standardiserats för att 
förbättra miljöprestanda på varor? Om 
ja, ange vilka varor. 

Bedömning ej gjord  Nej  Ja 

Kommentar Kommunstyrelsen: I hygien och städupphandlingen har engångsartiklar bytts ut till 
flergångsartiklar och engångsartiklar med miljömässigt bättre material. I livsmedelsavtalet har konserver i 
metallburkar valts bort och konserver i Bag-in-Box förpackningar samt Easy-bag förpackningar har 
prioriterats. 

Har ett gemensamt system för avfall 
som uppkommer i kommunal regi 
tagits fram? 

 Nej  Nej  Ja 

Kommentar Av kommentarerna att döma så har inte alla bolag vetskap om att det tagits fram ett centralt 
system för avfall. 
Borås djurpark: Ja. Merparten av de fraktioner av avfall vi genererar hämtas av Borås Energi & Miljö och 
Lövdalens åkeri. Sandhults bostäder och Toarpshus: Nej. Våra entreprenörer har det. Borås 
parkerings AB: Ja. Vi har en sorteringsanläggning i anslutning till kontoret. 
Inkubator: Nej. Vi jobbar löpande med återbruk på olika sätt. Exempel: Återanvända köksstommar vid 
köksrenovering. Återmontera hela och fungerande WC-stolar och handfat i samband med 
badrumsrenovering. Använda tapeter som möjliggör att byta enstaka tapetvåder istället för omtapetsering 
av hela rummet. Byta bara spishäll istället för hela spisen. Tvättmaskiner av hög kvalité som har utbytbara 
delar som möjliggör hållbara reparationer. Parkett som går att slipa många gånger.  Fristads bostäder: 
Nej. Borås elnät: Nej. Borås Borås AB TME: Ja. Borås TME har kärl för återvinning i bolagets lokaler, 
dessa töms av Borås Energi- & Miljö. Akademiplatsen: Nej. Bolaget generar inget avfall mer än 
kontorsavfall. Detta sorteras enligt Borås Stads anvisningar. 
 

Har arbete med funktionsupphandling 
som innebär att produkter hyrs istället 
för att köpas skett? Om ja, ge 
exempel. 

Bedömning ej gjord  Nej  Ja 

Kommentar Kommunstyrelsen: Ja, exempel datorer, mobiltelefoner, maskiner, liftar och ställningar samt 
bilar. 

Har ett system för återbrukande av 
kommunens inventarier upprättats? 

Bedömning ej gjord  Nej  Nej 

Kommentar Kommunstyrelsen: Arbete pågår. 
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2b) Minska användningen av kemikalier som kan skada hälsa 
och miljö. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Har ett övergripande 
kemikaliehanteringssystem, som 
innehåller listor över ämnen som är 
upptagna på ChemSec:s Sin-lista, 
köpts in? 

 Nej  Nej  Ja 

Kommentar Kommunstyrelsen: Upphandling av system är utförd och systemet är inköpt. 
Servicekontoret förvaltar systemet. 

Har livsmedelsförpackningar med det 
hormonstörande ämnet bisfenol A 
fasats ut? 

Bedömning ej gjord  Nej  Ja 

Kommentar Ja, Storhushållsförpackningar innehåller inte Bisfenol A. Konsumentförpackningar innehåller i 
vissa fall Bisfenol A, men endast i halter som är godkända enligt Livsmedelsverkets regler. 

 

  Lägesbeskrivning 

 Beskriv åtgärder som vidtagits sedan 2019 för att minska exponering av farliga kemikalier i 
förskolor. 

Kommentar Förskolenämnden: I verksamheten på förskolorna i Borås Stad byts befintligt material ut 
kontinuerligt för att minska exponering av farliga kemikalier. Vid nya inköp har förskolorna valt produkter 
som är giftfria. Alla madrasser är utbytta. Förvaltningen upplever att det är enkelt att välja rätt nu då 
många företag redovisar att produkterna är giftfria. Några förskolor har under 2019 gjort giftinventering och 
verksamheten ser inte att fler åtgärder behövs i dagsläget. 

2c) Livsmedel med palmolja ska successivt fasas ut och alla 
varor på livsmedelsavtal ska vara palmoljefria. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Är alla varor på livsmedelsavtal 
palmoljefria? 

Bedömning ej gjord  Nej  Nej 

Kommentar Nej, arbete pågår. Utfasningen kommer vara klart enligt uppdrag 2021. 

Hållbar samhällsplanering 
Beskrivning 
Borås Stad planerar för ett hållbart samhälle och arbetar för att invånare ska ha en hälsosam livsmiljö 
både i stad och på landsbygd. Nybyggnad sker i första hand genom förtätning i tätorter och nära 
kollektivtrafik. En hållbar stad är en tät och blandad stad där vi bygger på redan byggda ytor och på så 
sätt har kvar tillgången till gröna stråk, vattendrag och parker. Hållbar förtätning innebär att människor 
kan transportera sig på ett hållbart sätt. Avfallshanteringen är dessutom väl utbyggd för att underlätta 
för invånarna. 
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Mål 3. Borås Stad bygger hållbart och skapar förutsättningar 
för en hälsosam livsmiljö 

3a) Byggnationer och markentreprenader ska vara miljö- och 
hälsomässigt hållbara. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Andel kvalitetssäkrade nybyggda 
byggnader med särskild fokus på fukt, 
ljud och innemiljö. 

100% 100% 100% 

Kommentar Under 2020 har nybyggnad av Vildmarkens förskola slutförts, man har kvalitetssäkrat arbetet 
genom att arbeta med P-märkning i byggprojektet. 

 

  Lägesbeskrivning 

 Hur säkerställer ni att material är inom kategori A och B (i undantagsfall C) inom Sunda Hus 
databasen (eller motsvarande) i markentreprenader och byggnationer? 

Kommentar Lokalförsörjningsnämnden: LFF har rutinmässig användning av Sunda Hus miljödata. Om 
byggentreprenörer behöver hjälp med utbildning i användning av databasen, så ordnar vi detta, antingen 
genom att anlita Sunda Hus eller intern utbildning genom LFF. 
De flesta byggmaterial kan vi idag få enligt krav men det är svårare med el- och VVS-utrustning. Där hittar 
vi lösningar tillsammans med byggentreprenörerna och på så sätt är vi med och driver på en utveckling 
inom branschen. Borås djurpark: Vid större projekt, en del i upphandlingen. Mindre projekt i egen regi, 
ansvarig byggledare/miljösamordnare i bolaget. Sandhults bostäder: Genom att ställa dessa krav i 
upphandlingar. Toarpshus: Genom att ställa dessa krav i upphandlingar. Borås kommuns parkering 
AB: All upphandling av markentreprenader och byggnationer sker genom Koncerninköp i Borås Stad. 
Fristads bostäder: Vi har en egen upphandlingsrutin kring detta. Borås elnät AB: Vi använder oss inte 
av krav enligt Sunda hus i våra transformatorstationer. Vår markentreprenör är certifierad enligt ISO 
14001.  

3b) Ekosystemtjänster, grön- och blå infrastruktur värnas i 
översiktsplaner, detaljplaner och vägplaner. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Har verktyg för hur grön och blå 
infrastruktur kan beaktas i detaljplaner 
utvecklats? 

Bedömning ej gjord  Nej  Nej 

Kommentar Samhällsbyggnadsnämnden: Arbetet med dessa frågor pågår löpande i alla detaljplaner 
men det finns inga specifika verktyg framtagna. Tillsammans med andra förvaltningar arbetar 
samhällsbyggnadsförvaltningen aktivt med förslaget för parkstråket, "Staden vid parken". Detta är dock 
inget verktyg, men kommer ligga till grund för framtagande av framtida detaljplaner längs med stråket. 
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  Lägesbeskrivning 

 Beskriv hur grönytefaktorn används i fysisk planering. 

Kommentar Miljö- och konsumentnämnden: En förvaltningsövergripande arbetsgrupp har bildats för att 
komma fram till en praktisk handledning i frågan hur man kan arbeta med grönytefaktor som ett av flera 
verktyg inom fysisk planering. Sedan tidigare finns handledning för planhandläggare vad gäller ekologisk 
kompensation och ekosystemtjänster. I ett pågående Lona-projekt håller en utredning på att upphandlas. 
Fokus i analysen kommer vara att utvärdera de ekologiska kvaliteterna i stadens gröna infrastruktur och 
resultatet kommer att ligga till grund för kommande uppdatering av stadens grönområdesplan. 

3c) Den fysiska planeringen ska anpassas till framtidens klimat 
och väderfenomen. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Har framtida klimateffekter som 
beskriver risker inom 
dricksvattenförsörjning, hälsorisker, 
ras, skred och översvämningar 
kartlagts? 

 Nej  Nej  Nej 

Kommentar Miljö- och konsumentnämnden: Sedan tidigare finns karteringar av exempelvis, buller, 
skyddsavstånd till farligt gods, översvämningar mm. Övergripande kartläggningar kring skred och risker för 
ras finns tillgängliga från SGU, Vägverket mm. Vi saknar detaljerad kartläggning i stadens regi kring vissa 
frågor därav rött. 

 

  Lägesbeskrivning 

 Hur har klimatanpassningsarbetet etablerats i befintliga strukturer som exempelvis planarbete, 
miljötillsyn, bygglov och skötselplaner? 

Kommentar  Miljö- och konsumentnämnden: Arbetet kring dessa frågor bevakas regelbundet i alla fysisk 
planering genom förvaltningsövergripande arbete. En klimatstrategi för staden kommer att gå ut på remiss 
i dagarna. 

Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås 
Beskrivning 
Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till transporter, 
uppvärmning och el. Genom resurssnålhet, hållbara transportlösningar och inspiration till 
miljömedvetna resvanor når vi det hållbara samhället. 

Mål 4. Borås Stad arbetar för att bli fossiloberoende 

4a) Användning av fossilt fordonsbränsle i kommunkoncernen 
ska minska med 60 % från 2015. 
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  Lägesbeskrivning 

 Beskriv hur ni har arbetat med att effektivisera transporterna genom ruttplanering. 

Kommentar Tekniska nämnden: Inom särskoleskjutsen som vi har i egen regi med 13 fordon arbetar vi 
dagligen med planering och ruttoptimering för att få så effektiv körning som möjligt med de 135 elever vi 
har. Inom den vanliga skolskjutsen så har vi samarbete med de bussbolag som har trafiken för att det ska 
bli en effektiv rutt med fordonen. Även gällande de barn som åker taxi har vi ett samarbete med berörda 
bolag och då läggs eleverna in i en körslinga för att minimera antalet fordon. Det är över 4000 elever som 
åker skolskjuts i någon form, antingen linjetrafik, upphandlad busstrafik eller taxi. Inom färdtjänsten så gör 
planeringsprogrammet ständigt nya planeringar för att det ska bli så effektiva körningar som möjligt med 
samåkningar där det är möjligt, samt att vi har en trafikledning som ser över detta dagligen. Sociala 
omsorgsnämnden: Viss ruttplanering sker sedan tidigare i syfte att exempelvis minska kringtid i 
verksamheternas transporter, något som får anses vara positivt även ur miljösynpunkt. Avsikten är framåt 
att i mer strukturerad form utreda hur förvaltningen kan arbeta med en mer effektiv ruttplanering. 
Förutsättningarna i förvaltningens verksamheter är dock sådana att vissa transporter är svåra att 
effektivisera ytterligare. Förvaltningen efterlyser därför en helhetssyn på övergripande nivå i Borås Stad, 
där man skulle kunna utreda möjligheterna till samordning av transporter i stadens olika verksamheter, för 
att effektivisera dem ytterligare. Arbetslivsnämnden: Återbruks verksamhet Fixartjänst är fortsatt 
Arbetslivsförvaltningens enda verksamhet där vi kan planera arbetet efter ruttplanering. I möjligaste mån 
planeras rutterna utifrån område där tjänsterna ska utföras. Vård- och äldrenämnden: Vård- och 
äldreförvaltningen planerar alla resor till brukare och patienter i IT-systemet TES, där effektiva och 
smartast körsträckor eftersträvas. Samåkning tillämpas i den grad det är möjligt. Det som kan skapa 
omvägar är att det idag inte finns tankstationer för miljöbränsle inom den naturliga rutten för många av de 
bilburna verksamheterna. Verksamheterna har under hösten 2020 inplanerade möten med 
Lokalförsörjningsförvaltningen samt Borås Miljö och Energi, som rör installation av laddningsstationer för 
el-bilar. Målsättningen är att några enheter inom hemtjänsten, larm- och nattorganisationen samt 
hemsjukvården har laddningsstationer före årsskiftet 2020/2021.  Inför sommaren 2020 planerades 
cykelscheman så långt det var möjligt i hemtjänsten för att undvika bilkörning. Ett hemtjänstområde har 
köpt in en el-bike för att prova ett alternativ till fossila bränslen. Om el-bikes fungerar i verksamheten 
kommer sannolikt fler köpas in. De flesta vårdplaneringar sker via Skype, istället för resor till Södra 
Älvsborgs sjukhus. Överlag sker fler möten via Skype/Teams vilket har lett till färre resor. Teknisk 
utrustning har köpts in till verksamheterna för att underlätta genomförandet av digitala möten. Borås 
djurpark: Samtliga fordon inom företaget kör numera på miljödiesel (ecopar) eller miljöbensin (Aspen). 
Borås djurpark och camping AB har även bytt ut flera fossildrivna fordon till eldrivna som laddas med Bra 
miljöval-EL. Djurparkens traktor har i sin nya funktion minskat sin bränsleförbrukning med 21 % jämfört 
med tidigare. Detta i god marginal mot vårt mål att minska det med 15 %. Bränsleförbrukningen minskade 
i helhet med ca 13 % 2019 jämfört med 2018. Sandhult bostäder: Genom samåkning samt att undvika 
onödiga resor. Toarpshus: Genom samåkning samt att undvika onödiga resor. Borås kommuns 
parkerings AB: Varje morgon planeras parkeringsvärdarnas rutter, vi kan också följa dessa. Vi använder 
cykel i möjligaste mån för övervakningen inom citykärnan. Fristads bostäder:  Förbrända liter bensin och 
diesel för FRIBO:s bilar så låg siffran på 1641 liter år 2015. Motsvarande siffra 2019 låg på 830 liter vilket 
ger en minskning på i stort sett 50%. Borås elnät AB: Vi har ingen ruttplanering i vår verksamhet. Borås 
Borås AB TME: Har väldigt få transporter. Material som ska levereras till centrala Infopoints sker med 
bolagets lastcykel eller till fots. I vissa fall behövs transport ske med bil och då används Borås Stads 
bilpool. Transport till Infopoints sker i en förväg utsedd rutt för att minimera körsträckan. 

Hållbar natur 
Beskrivning 
Borås Stad värnar sina naturresurser. Vi arbetar för att stärka förutsättningarna och trygga platser för 
såväl friluftslivet som växt- och djurlivet. En rik biologisk mångfald är en förutsättning för fungerande 
ekosystem som bland annat renar vatten och luft och pollinerar våra grödor. Naturen har även ett stort 
värde för vår fysiska och psykiska hälsa, som en plats för rekreation och källa till välbefinnande. 
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Mål 5. Tillgänglig och rik natur för människor, växter och djur 

5a) Skapa en samlad bild av den gröna och blå strukturen i 
kommunen och värna viktiga korridorer. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Har kartläggning av kommunens blå 
och gröna infrastruktur gjorts? 

Bedömning ej gjord  Ja  Ja 

Kommentar Miljö och konsumentnämnden: Tidigare genomförda utredningar skall kompletteras, 
utvärderas samt utökas med ny kunskap genom pågående upphandling av analys av grönstråk. 

 

  Lägesbeskrivning 

 Hur säkerställs strategiska markköp eller avtal för särskilt viktiga områden i den gröna och blå 
strukturen? 

Kommentar Kommunstyrelsen: Borås Stad har genom KF (2016) antagit ”Riktlinjer för förvärv och 
försäljning av mark”. I riktlinjerna anges olika syften med kommunalt markägande, ex naturvård, 
rekreation/friluftsliv. 
En naturvårdsgrupp med representanter från olika förvaltningskompetenser samråder kontinuerligt kring 
förändringar i markanvändning och bland annat kring upprättandet av föreskrifter och skötselplaner. 
Miljöförvaltningen och naturvårdsgruppen kan förslå områden som bör köpas in av strategiska skäl. Miljö- 
och konsumentnämnden har initierat skriftliga förslag till Kommunstyrelsen på inköp av mark som 
stadsledningskansliet bevakar och eventuellt köper om det går och förslag har även initierats 
tjänstepersoner emellan om att byta till sig mark för att säkra natur- och friluftsvärden. Det finns ett mycket 
bra samarbete och kontakter mellan olika förvaltningar, främst Miljöförvaltningen och 
Stadsledningskansliets Mark och exploateringsavdelning i dessa frågor.  Mark- och 
exploateringsavdelningen ingår i naturvårdsgruppen och där diskuteras eventuella inköp med 
tjänstepersoner på naturvårdssidan om de tycker det är värt att köpa eller byta till sig olika objekt. 
 
Mark- och exploateringsavdelningen är också representerad i kommunens förvaltningsövergripande 
vattengrupp, som samråder om olika vattenfrågor. 

5b) Stärka det variationsrika och artrika mosaiklandskapet. 

  Lägesbeskrivning 

 Beskriv vilka åtgärder som gjorts för att skapa säkra passager och bättre spridningsmöjligheter, 
samt ange för vilka arter. 

Kommentar Miljö- och konsumentnämnden: Samarbete pågår i projekt med Länsstyrelsen för bättre 
spridningsmöjligheter för hotade vildbin vid Bråt. Miljöförvaltningens naturvårdsprojekt om större 
vattensalamander har vi tillsammans med privata markägare anlagt nya salamanderdammar. Med fler 
dammar minskar avståndet mellan lämpliga lekdammar och artens spridningsmöjlighet förbättras. 

 Beskriv vilka åtgärder som gjorts för att öka kunskapen om biologisk värdefulla områden hos 
organisationer och markägare. 

Kommentar Miljö- och konsumentnämnden: Information om Borås Stads Naturvårdsfond har skickats 
ut till byalag och hembygdsföreningar. Under 2019 hölls en guidad tur till två nyanlagda dammar där 
deltagare informerades om större vattensalamander och kommunens pågående naturvårdsprojekt. 
Information om arten samt antal noterade större vattensalamandrar har skickats ut till de fastighetsägare 
som äger dammar där större vattensalamander noterades under vårens inventering. Vandring i på 
kommunens nyinköpta fastighet Gåshult genomfördes den 22 maj i samarbetet med 
naturskyddsföreningen. På fastigheten finns en stor mångfalt av arter och området planeras bli 
naturreservat. 
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  Lägesbeskrivning 

 Beskriv vilka åtgärder som gjorts för att kartlägga och förbättra livsmiljöer för strikt skyddade arter. 

Kommentar Tekniska nämnden: Tekniska förvaltningen förvaltar kommunens skogar och är certifierade 
(FSC och PEFC). Skötselplanerna för Lindåsabäckens- och Älmås naturreservat reviderades 2019  och 
de har antagits av Kommunstyrelsen 2020. Miljöförvaltningen är ansvarig för detta uppdrag i samarbete 
med Tekniska förvaltningen.  Miljö- och konsumentnämnden: I naturvårdsprojektet om större 
vattensalamander jobbar vi med inventering, skapa nya dammar samt restaurera befintliga dammar och 
närmiljöer. 
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Protokollsanteckning till ärende Yttrande över remiss- Revidering 
av Borås Stads program för föräldraskapsstöd 

 
 
Kristdemokraterna och Moderaterna håller med om att föräldraskapsstödet på ett långsiktigt plan 
bör hanteras inom ramen för uppdraget Socialt hållbart Borås. Vi håller även med om att 
nuvarande program för föräldraskapsstöd inte tydligt beskriver hur man ska ta sig an de nationella 
strategierna och delmål. Borås Stad har även alltför många styrdokument utan tydligt innehåll och 
styrdokumenten behöver bli mer konkreta och minska i antal, vilket bör ske snarast. Dock för 
uppdraget Socialt hållbart Borås finns i dagsläget endast en ”Handlingsplan 2019-2021”, ett 
”Strategiskt inriktningsdokument Socialt hållbart Borås- vi tar ansvar för barn och unga” samt 
”Målbild för Socialt hållbart Borås”. Det finns inget styrande program-dokument där 
verksamheter och metoder för att nå målen anges. Dokumentet ”Målbild för Socialt hållbart 
Borås” tar upp många bra saker men är dock inget styrdokument enligt Borås Stads riktlinjer för 
styrdokument. Det kan även mer tydligt framgå i handlingsplanen,  inriktningsdokumentet och 
målbilden hur arbetet med föräldraskapsstöd ska ske och att arbetet bygger på barnkonventionen. 
Synpunkterna som Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden anger i remissvaret för Borås Stads program för 
föräldraskapsstöd bör därför snarast arbetas in i dokumentet ”Målbild för Socialt hållbart Borås”.  
 
 
 
 
 
 
För Allianspartierna i Borås 
 
Oliver Öberg Björn-Ola Kronander Lisa Berglund  
Moderaterna Moderaterna Kristdemokraterna  
    
Daniel Nikolov Rasmus Kivinen Alexandra Florén  
Moderaterna Moderaterna Kristdemokraterna  
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§ 138 Dnr GVUN 2020-00173 1.1.3.1 

Yttrande över remiss - Revidering av Borås Stads program 
för föräldraskapsstöd 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstyrker remiss: Program för 
föräldraskapsstöd till förmån för att detta hanteras inom ramen för det långsiktiga 
projektet Socialt hållbart Borås.        

Protokollsanteckning 

Oliver Öberg (M), Björn-Ola Kronander (M) och Lisa Berglund (KD) lämnar en 
protokollsanteckning i ärendet (bilaga 1 till protokollet).    

Sammanfattning av ärendet 

Programmet bygger på den nationella strategin för ett stärkt föräldraskapsstöd, vilken 
regeringen beslutade om 2018. Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag 
och därav bygger det nya programmet tydligare på barnkonventionen än tidigare. 
Borås Stads program för föräldraskapsstöd är ett uttryck för hur staden ska tillgodose 
föräldrar stöd i föräldraskapet och gäller för samtliga nämnder som har i uppdrag att 
arbeta med barn och ungas utveckling. Det nya programmet ska gälla under 2021-
2024.  

Socialt hållbart Borås är stadens långsiktiga satsning som syftar till att minska 
skillnaderna i livsvillkor och hälsa mellan olika geografiska områden och olika sociala 
grupper. Detta genom att stärka kärnverksamheten och samverkan mellan olika 
aktörer i staden. Ett av målområden rör barn och unga; Att skapa god start i livet och 
goda uppväxtvillkor. För att kunna nå målet har man ett antal strategier som också är 
kopplade till en handlingsplan. I handlingsplanen har man bland annat pekat ut 
föräldraskapsstöd som en av de viktiga komponenterna i arbetet mot att minska 
skillnader i livsvillkor och hälsa. Precis som man beskriver i remissen: Program för 
föräldraskapsstöd är det en viktig faktor som syftar till att stärka vuxna kring barn och 
bidra till goda uppväxtvillkor. 

Utifrån arbetet i Socialt hållbart Borås anser inte Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden att ett program för föräldraskapsstöd behöver finnas. 
Istället bör fokus ligga på att operationalisera de nationella strategierna. Det kan man 
göra genom att ta fram ett föräldraskapsstöd för staden övergripande som beskriver 
hur vi realiserar de nationella strategierna.  

Beslutsunderlag 

1. Remiss - Revidering av Borås Stads program för föräldraskapsstöd                  
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Yrkanden 

Lisa Berglund (KD) yrkar att andra stycket i skrivelsen ”Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden är överraskad över att denna remiss kommer när det 
samtidigt pågår ett utvecklingsarbete inom Socialt hållbart Borås” stryks, samt att 
nämnden påtalar i yttrandet att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är 
felbenämnd i remissunderlaget där det står Utbildningsnämnden.  

Niklas Hallberg (SD), Oliver Öberg (M), Björn-Ola Kronander (M), Andreas Cerny 
(L), Anethe Tolfsson (S), Anders Jonsson (S), Johan Hallin (S) och Håkan 
Torstensson (C) tillstyrker Lisa Berglunds (KD) yrkande. 

Ordföranden finner att nämnden bifaller förslaget.      

 



 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
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boras.se 
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Telefon 

033-35 70 00 vxl 
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Yttrande över remiss - Revidering av Borås Stads 

program för föräldraskapsstöd 

Fritid- och folkhälsonämnden Dnr FOFN 2020-00118 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstyrker remiss: Program för 

föräldraskapsstöd till förmån för att föräldraskapsstöd hanteras inom ramen för 

det långsiktiga uppdraget Socialt hållbart Borås. 

 

Protokollsanteckning 

Oliver Öberg (M), Björn-Ola Kronander (M) och Lisa Berglund (KD) lämnar 

en protokollsanteckning i ärendet. 

        

Ärendet i sin helhet 

 Fritid- och folkhälsonämnend har skickat ut remiss: Program för 

föräldraskapsstöd med bakgrunden att ”Program för föräldraskapsstöd i Borås 

Stad” gäller till och med 2020 och ska därför revideras. Programmet bygger på 

den nationella strategin för ett stärkt föräldraskapsstöd, vilken regeringen 

beslutade om 2018. Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag och 

därav bygger det nya programmet tydligare på barnkonventionen än tidigare. 

Borås Stads program för föräldraskapsstöd är ett uttryck för hur staden ska 

tillgodose föräldrar stöd i föräldraskapet och gäller för samtliga nämnder som 

har i uppdrag att arbeta med barn och ungas utveckling. Det nya programmet 

ska gälla under 2021-2024.  

Socialt hållbart Borås är stadens långsiktiga satsning som syftar till att minska 

skillnaderna i livsvillkor och hälsa mellan olika geografiska områden och olika 

sociala grupper. Detta genom att stärka kärnverksamheten och samverkan 

mellan olika aktörer i staden. Ett av målområden rör barn och unga; Att skapa 

god start i livet och goda uppväxtvillkor. För att kunna nå målet har man ett 

antal strategier som också är kopplade till en handlingsplan. I handlingsplanen 

har man bland annat pekat ut föräldraskapsstöd som en av de viktiga 

komponenterna i arbetet mot att minska skillnader i livsvillkor och hälsa. Precis 

som man beskriver i remissen: Program för föräldraskapsstöd är det en viktig 
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faktor som syftar till att stärka vuxna kring barn och bidra till goda 

uppväxtvillkor. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ser inte att man tydligt beskriver 

syftet med ett program för föräldraskapsstöd.  

Den nationella strategin för föräldraskapsstöd innehåller tre delmål: 

1. Ökad samverkan kring föräldrastöd mellan olika aktörer 

2. Ökat antal hälsofrämjande arenor och mötesplatser för vårdnadshavare 

3. Ökat antal föräldrastödsaktörer med utbildning i hälsofrämjande och 

generella evidensbaserade föräldrastödsprogram 

Dessa delmål lyfts också i Borås Stads program för föräldraskapsstöd. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ser inte i programmet hur man i 

Borås Stad tar sig an dessa strategier. Man skriver i Borås stads program för 

föräldraskapsstöd att ”Stadens föräldraskapsstöd syftar till att stärka föräldrars 

förmåga att utveckla goda relationer med sina barn genom att erbjuda både 

generella och riktade insatser” men det finns inte ett framtaget 

föräldraskapsstöd mer än i form av program för föräldraskapsstöd. 

Utifrån arbetet i Socialt hållbart Borås anser inte gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden att ett program för föräldraskapsstöd behöver 

finnas. Istället bör fokus ligga på att operationalisera de nationella strategierna. 

Det kan man göra genom att ta fram ett föräldraskapsstöd för staden 

övergripande som beskriver hur vi realiserar de nationella strategierna.  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ser att våra verksamheter behöver 

stöd med att skapa de strukturella förutsättningarna för ett samordnat 

föräldrastöd i staden. Det finns ett behov av att öka kunskapen om hur ett 

målgruppsanpassat föräldraskapsstöd bör se ut för att nå föräldrar med olika 

bakgrund. För att alla föräldrar ska nås finns även ett fortsatt behov av att göra 

stödet mer tillgängligt, t.ex. genom att stödet erbjuds på fler och nya arenor 

samt att det utvecklas fler former av stödinsatser jämfört med i dag. Det finns 

också behov av att utveckla nya och anpassa befintliga program till barn och 

föräldrar som har särskilda behov. På samma sätt kan stöd till föräldrar med 

olika funktionsnedsättningar behöva anpassas för att kompensera olika 

svårigheter.   

Föräldraskapsstödet behöver också utvecklas och inkluderas med ett 

normmedvetet och intersektionellt förhållningssätt för att kunna nå grupper 

som staden idag har svårt att nå.  Framför allt handlar det om att tillgängliggöra 

föräldraskapsstöd till alla familjer, samt säkerställa att stödet når de familjer som 

behöver det mest. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen arbetar idag med stöd till 

föräldrar i form av information när eleverna börjar i Åk1. Denna ser olika ut 

beroende på vilket program eleven läser och vilket behov som finns med 

kontakt med vårdnadshavare. För elever som läser på 

introduktionsprogrammen och andra elever som har svårigheter i skolan finns 
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en tätare kontakt. Fram till att eleven fyller 18 år så kallas vårdnadshavare till 

utvecklingssamtal och man kan följa sitt barns utveckling i lärplattformen.  

Exempel på förstärkt stöd som arbetats med är inför skolstart höstterminen 

2020 då det tillsammans med Individ och familjeomsorgsförvaltningen och 

fritid och folkhälsoförvaltningen genomfördes en informationskampanj kring 

kritiska datum där föräldrar bland annat genom filmer informerades om vad 

som händer vid inspark.  

Ett utvecklingsområde som Gymnasie och vuxenutbildningsförvaltningen 

identifierat är att hantera informationsövergång från grundskola till 

gymnasieskola för vårdnadshavare som under tiden i grundskolan får mer 

information än vad de får när eleverna går på gymnasiet. Den lägre 

informationsmängden gör att det kan bli svårare för föräldrar att stödja sina 

barn i kunskapsutveckling. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden vill påtala att nämnden är 

felbenämnd i utskickat remissunderlag, där det står angivet 

”Utbildningsnämnden”.  

         

Beslutsunderlag 

1. Borås Stads program för föräldraskapsstöd                                

Samverkan 

FSG 201021 

Beslutet expedieras till 

1. FF.diarium@boras.se 

 

 
 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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§ 128 Dnr KUN 2018-00137 3.6.1.0 

Utvecklingsplan för populärmusiken 2021-2024 
(Musikutredning 2019) 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att godkänna Aktivitetsplan, utveckling av 
populärmusiken i Borås 2021-2024 samt att meddela övriga berörda nämnder 
om önskemålet om samverkan i musikfrågan. Vidare att ge Kulturförvaltningen 
i uppdrag att fortsatt utveckla dialogen med Borås musikaktörer, berörda 
förvaltningar och organisationer samt att återrapportera aktivitetsplanen för år 
2021 senast i december samma år.       

Sammanfattning av ärendet 

I juni 2020 beslöt Kulturnämnden att godkänna rapporten Musikutredning 
2019 samt att ge Kulturförvaltningen i uppdrag att ta fram utvecklingsplan för 
populärmusikområdet för åren 2021-2024 – inklusive uppdraget att undersöka 
möjligheterna att utveckla en fysisk musikscen för populärmusik i Borås.  

Kulturförvaltningen har tagit fram en aktivitetsplan som beskriver aktiviteter 
inom fyra fokusområden, med målsättningen att uppnå ett levande och 
genrebrett musikliv som präglas av delaktighet och har en fungerande återväxt 
av utövare, arrangörer och publik:  

- Musiklivets återväxt – ungas möjligheter att utöva musik, arrangera och 
forma gemenskaper  

- Professionella och ideella arrangörers förutsättningar  

- Musiklivets (i betydelsen kulturfält) förutsättningar att verka och 
utvecklas i Borås  

- Angelägenhetsgrad lokalt, (del-)regionalt, nationellt och internationellt  

Aktiviteterna är fokuserade kring att stärka dialog, samverkan och 
kunskapsproduktion förvaltningsövergripande samt mellan stadens berörda 
aktörer. Vidare betonas vikten av ett regionalt och delregionalt perspektiv. 

Beslutsunderlag 

1. Bilaga: Aktivitetsplan, utveckling av populärmusiken i Borås 2021-2024.  
2: Musikutredning 2019, Dnr KUN 2018-00137 3.6.1.0 
3. Kulturprogram 2020 – 2023 med framåtblick – styrdokument för kulturen i 
Borås Stad, i samverkan med det lokala kulturlivet, dnr 2019-00126               
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Vid protokollet 

 
Evelina Lövnord  Eva-Lotta Franzén 
Nämndsekreterare                       Kulturchef   

 
Justeras 

 
Sara Andersson (S)  Valter Kotsalainen (SD) 
Ordförande    
     
Justeringen tillkännagiven på Borås Stads anslagstavla den 23 oktober 2020 

 
Evelina Lövnord    
Nämndsekreterare 

    
Rätt utdraget betygar 
   
Evelina Lövnord 
 



 

 

 

Postadress 

Borås Stad 
501 80 Borås 

Besöksadress 

Stadshuset 
Kungsgatan 55 

Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vx 

 

 

Emma Gerdien, 033-35 70 42 
emma.gerdien@boras.se 
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Aktivitetsplan, utveckling av populärmusiken i Borås 
2021-2024 

  

2021  
Mål: etablera dialog och utforska Borås som musikstad 

Detta år etableras grundläggande dialogformer och möjligheter till samverkan 
utforskas. Vilka möjligheter finns att lyfta musikfrågan förvaltningsövergripande 
och att arbeta med musiken som faktor inom olika områden där målsättningar 
inom olika nämnder samverkar? Vidare bör det delregionala och regionala 
perspektivet lyftas och definieras för populärmusikområdet.  

I slutet av året utvärderas aktiviteterna och förslag på justeringar av kommande 
års aktivitetsplan presenteras för Kulturnämnden (senast) under december 
månads sammanträde.  

Aktiviteter: 

• Stämma av utformad aktivitetsplan med engagerade aktörer i Borås 
musikliv, Borås Kulturnämnd, Västra Götalandsregionens Förvaltning 
för Kulturutveckling, Boråsregionen samt andra berörda förvaltningar. 
Besluta vilka frågor som är prioriterade i samråd med stadens musikliv. 
 

Musiklivets återväxt (KuF, FoF, VGR) 

• Samverkan och dialog med Fritids- och Folkhälsoförvaltningen kring 
barn och ungas musikutövande, samt arrangörskap och scentillgång för 
olika genrer. Kulturskolans genomlysning av verksamheten (som 
genomförs under 2020) vägs in i fortsatt dialog med Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen. Exempelvis:  

- tillgång till studio 

- gemensam kunskapsinhämtning kring olika musikuttryck för 
unga idag 

- dialog med unga kring önskemål på verksamhet och stöd 
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• Ett förslag på ett nytt arbetsstipendium är under utveckling inför 2021. 
Det ska vara öppet för alla konst- och kulturutövare och bedöms vara 
relevant även för musiker.  
 

Professionella och ideella arrangörers förutsättningar (KuF, VGR, 
Näringsliv, BKF, Borås City, Borås TME) 

• Undersöka önskemålen om en fysisk scen och skapa en arbetsgrupp med 
de aktörer som vill engagera sig i denna fråga.  

• Söka bidragsmedel för arbetet att ta fram mötesplats/scen eller andra 
resurser i dialog med musiklivet, med målet att stärka Borås som 
delregional/regional nod för populärmusiken. 

 

Musiklivets förutsättningar att verka och utvecklas i Borås (SBF, 
KuF, Näringsliv)  

• Kulturförvaltningen kontaktar övriga berörda förvaltningar och 
undersöker i vilken form dialog kan upprättas dem emellan samt tidsplan. 
Exempelvis genom: 

- Dialog om stadsutveckling och musik i den nya dialogytan 
Stadsrummet i Kulturhuset som Samhällsbyggnadsförvaltningen och 
Kulturförvaltningen gemensamt driver. Urban Talks är också en aktör 
som kan involveras i detta arbete.  

- Musikforum i samverkan med Creative Cluster (Näringsliv) för att 
lyfta näringslivsaspekterna av musiklivet och främja dialog och 
kunskapsproduktion mellan näringslivet och musiklivets olika 
intressenter 

• Konstbiennalen genomförs av Borås Konstmuseum, och här finns 
möjligheter att utforska nya platser i staden för musiken (även möjlighet 
för dialog med Samhällsbyggnadsförvaltningen).  

 

Angelägenhetsgrad lokalt, (del-)regionalt, nationellt och 
internationellt (VGR, Westside Music, Boråsregionen) 

• Inleda dialog med regionala och delregionala aktörer och undersöka 
samarbetsmöjligheter och vilka stödformer och insatser som riktar sig 
mot lokala arrangörer och aktörer. 

• Utveckla dialogformen Musikforum till mötesplats för berörda aktörer 
samt plats för kunskapsutveckling och inspiration genom föredrag och 
inbjudna gäster kring olika fokusfrågor.  
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2022 
Mål: stärka kunskaperna kring musiklivets förutsättningar  

Inför följande år ska en färdig idé kring utveckling av musikscen(er) vara klar och 
presenteras för Kulturnämnden. I slutet av året utvärderas aktiviteterna och 
förslag på justeringar av kommande års aktivitetsplan presenteras för 
Kulturnämnden (senast) under december månads sammanträde.  

 

Aktiviteter: 

Musiklivets återväxt  

• Fortsatt fokus på ungas arrangörskap, delaktighet och möjligheter till 
musikutövande, i samverkan med Fritids- och folkhälsoförvaltningen, 
kultursekreterare unga och Kulturskolan.  

 

Professionella och ideella arrangörers förutsättningar  

• Utveckla gemensam kunskapsproduktion och dialog mellan musiklivets 
aktörer och Borås Stad genom exempelvis Musikforum med inbjudna 
gäster/föreläsare kring fokusområden som bestäms i dialog med 
musiklivet.  

• Arrangörsutveckling med stöd av Västra Götalandsregionen. 
(Exempelvis motsvarande den tidigare satsningen ”Arrangörslyftet”) 

 

Musiklivets förutsättningar att verka och utvecklas i Borås  

• Kunskapsinhämtning för politiker och tjänstemän i syfte att öka 
förståelsen för musikområdet i relation till stads- och ekonomisk 
utveckling. Till exempel:  

- Armkroksresa för politiker och tjänstemän med stöd av VGR, 
alternativt fortbildning med besökande expertis. (Till exempel genom 
konsulter från Sound Diplomacy eller annan handledande organisation). 
Aktivitetens innehåll bestäms i dialog mellan Näringsliv, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och Kulturförvaltningen.  

• Publikutveckling – hur stärka publikens engagemang i musiklivet? 
Undersöka möjligheterna för samverkan mellan studieförbund, 
föreningslivet och Borås Stad för att lyfta ”osynliga” genrer och 
publikgrupper.  

 

Angelägenhetsgrad lokalt, (del-)regionalt, nationellt och 
internationellt 

• Undersöka ambitionerna och möjligheterna för ett större 
musikarrangemang i Borås som även engagerar lokala aktörer.  
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2023 
Mål: stärka Borås som (del-)regional nod för populärmusik 

I slutet av året utvärderas aktiviteterna och förslag på justeringar av kommande 
års aktivitetsplan presenteras för Kulturnämnden (senast) under december 
sammanträde.  

• Stärka kontakter med övriga musikstäder i Västra Götalandsregionen och 
nationellt.  

 

2024 
Mål: Etablera nationella och internationella nätverk – sätta 
Borås på musikkartan 

I slutet av året utvärderas aktiviteterna och utvecklingsplanen slutrapporteras i 
sin helhet vid Kulturnämndens sammanträde i februari 2025.   

• Genomföra ett större musikinriktat arrangemang med fokus på att stärka 
musiklivet i Borås. 

• Utvärdering tillsammans med berörda aktörer.  

 

 

 

 

 

Emma Gerdien 
kultursekreterare unga 

Eva-Lotta Franzén 
Förvaltningschef  

 



Borås Kulturförvaltning med stöd av Förvaltningen för kulturutveckling, Västra Götalandsregionen

Foto: Emma Gerdien

Musikutredning  2019
En genomlysning av Borås musikliv 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Kartläggning av genrer

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

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

• Kartläggning av behov – vad upplever lokala aktörer

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

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

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

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

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

Scener

Bakgrund: Klubbdöden och Popmusikens 
pyramid 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Borås scener

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

Scener/scenrum i stadskärnan

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

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

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

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

Scener i föreningslivet

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

Kommunala scener

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

Stadsdelsscener

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

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

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

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

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

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

Slutsatser

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

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

Genrer

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

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

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

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

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

Arrangörer

Förstudien KICK – arrangörer i Västra 
Götaland

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Medlemsklubb med bandbokningar – hos RFSL 
Sjuhärad.

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

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

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

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

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

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

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

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

• Sommartorsdagarna – utomhuskonserter (sommartid) 
av Borås City. 

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

• Livekarusellen – musiktävling i arrangemang av 
Studiefrämjandet på Brygghuset.

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

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

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

Studioverksamhet för unga

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Privata Kontakt

Bmaster (Hos Medborgarskolan)

Light On Hill Studio (Pingstkyrkan)

Ljudverkstan ljudverkstan.se (Hos Studieförbundet Vuxenskolan)

NPT Music Studios nptmusic.se

Tower Music towermusic.se

Melodine Music melodinamusic.se

Get Music Productions getmusic.se

Studio PGA

Musiklagret musiklagret.se

Föreningar

Kulturföreningen Tåget taget.se

Offentligt finansierade

Brygghuset brygghuset.boras.se Öppen Ungdomsverksamhet

Hässlehuset boras.se/kulturskolan Kulturskolan

Norrbyhuset Öppen ungdomsverksamhet

Kulturskolan, Simonsland boras.se/kulturskolan 

Studioförbund

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

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

Repande band i Borås

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ABF har en enklare studio för sin ungdomsverksamhet ABF 
Blackline.  

Hos ABF syns en ny verksamhet som tycks svara till ungas 
behov inom det som refereras till som förortskultur. Även om 
det i Borås inte finns förorter på samma sätt som i exempelvis 
Stockholm eller Göteborg så finns det stadsdelar som mot-
svarar förorter i stigmatisering, demografi och kulturuttryck. 
Här nämns oftast Norrby, Hulta och Hässleholmen. Här bor 
också många barn och unga med stort intresse och kompe-
tens inom musik. ABF har under de senaste åren startat två 
projekt som är centrerade kring kulturuttryck som omfattar 
ungas musik. Först ut var gruppen Urban Views som leddes 
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Musikutredning 2019av Khadija “Bibi” Dawod och som samlade unga med intresse 
för sång, rap, musik, konst och dans. 

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

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

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

Kommunala musikverksamheter

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

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

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

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

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

Kulturskolan

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

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

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

Föreningsdrivna verksamheter

Kulturföreningen Tåget

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Borås som del av något större 

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

Ur detta perspektiv är inte bara Borås scener en fråga för den 
lokala publiken, utan även för bokare och band över hela 
Sverige. Det finns förutsättningar för Borås att stärka sin posi-
tion som musikstad om rätt insatser och planering genomförs. 
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Omvärldsanalys – exempel på 
verksamheter och stöd
Inom ramen för Musikutredning 2019 har ett par andra stä-
der och dess verksamheter besökts eller intervjuats för att ge 
en referens till det underlag som samlats ihop i Borås. Olika 
verksamheter i Göteborg har ofta nämnts som goda exempel 
i de diskussioner som förts under årets Musikforum. Även 
Örebro har nämnts i dessa sammanhang, och är intressant 
som musikstad då den trots att den har liknande demografis-
ka förutsättningar som Borås, har intagit en helt annorlunda 
strategi när det kommer till stadens musikliv. 

Göteborg – musikhus och scener

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

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

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

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

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

Örebro

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

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

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

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

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

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

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

Scenit – studieförbundssamverkan i Örebro

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

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

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

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

Slutsatser

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

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

Lokala stöd

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

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

Regionala stöd 

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

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

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

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

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

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

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

Sammanfattningsvis för musiken (alla genrer) skrivs att:

Prioriteringar inom musik är att 

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

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

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

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

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

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

Statliga stöd

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

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

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

EU-stöd

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

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

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

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

Slutsatser

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

19  Music Moves Europe 

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

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

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

Generationsperspektiv på musiklivet

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

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

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

• Att det ska finnas en musikscen i Borås. 

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

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

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

Varför en scen till i Borås? 

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

En idealisk mötesplats

I enlighet med de exempel som tas upp i omvärldsbevakningen 

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

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

För att skapa en musikscen i Borås behövs en dialog mellan 
Borås Stad och de intressenter som är villiga att samverka för 
att skapa en sådan plats. Oavsett om placeringen av den skulle 
vara Villa Solbacken eller en annan lokal behöver förstås möjlig 
finansiering, drift och ägandeskap arbetas fram i samverkan. 



Sida 26 Sida 27

Musikutredning 2019

Förslag till utvecklingsområden 
och åtgärder utifrån 
Musikutredning 2019
Nedan följer ett antal förslag på åtgärder och fortsatta ut-
vecklingsområden utifrån vad som framkommit i musikut-
redningen. Sammanställningen bör i första hand ses som ett 
diskussionsunderlag, som kan användas i dialog med berörda 
aktörer för att rikta in arbetet framöver. 

1: Förslag på grundläggande strukturel-
la åtgärder 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

För detta önskemål finns flera scenarier. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Sida 30 Sida 31

Musikutredning 2019

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

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

Privata Kontakt

Bmaster (Hos Medborgarskolan)

Light On Hill Studio (Pingstkyrkan)

Ljudverkstan ljudverkstan.se (Hos Studieförbundet Vuxenskolan)

NPT Music Studios nptmusic.se

Tower Music towermusic.se

Melodine Music melodinamusic.se

Get Music Productions getmusic.se

Studio PGA

Musiklagret musiklagret.se

Föreningar

Kulturföreningen Tåget taget.se

Offentligt finansierade

Brygghuset brygghuset.boras.se Öppen Ungdomsverksamhet

Hässlehuset boras.se/kulturskolan Kulturskolan

Norrbyhuset Öppen ungdomsverksamhet

Kulturskolan, Simonsland boras.se/kulturskolan 

Studioförbund

ABF Blackline abf.se ABF Sjuhärad

http://www.livemusiksverige.se/wp-content/uploads/2016/08/Musikrapport-Vi-fortsätter-spela-pop.pdf
http://www.livemusiksverige.se/wp-content/uploads/2016/08/Musikrapport-Vi-fortsätter-spela-pop.pdf
http://www.livemusiksverige.se/wp-content/uploads/2016/08/Musikrapport-Vi-fortsätter-spela-pop.pdf
https://gaffa.e-pages.pub/titles/gaffa/9521/publications/742
https://gaffa.e-pages.pub/titles/gaffa/9521/publications/742
http://www.Boras.se/kraftsamlingsjobo%20Hämtad%202020-05-22
http://www.Boras.se/kraftsamlingsjobo%20Hämtad%202020-05-22
http://arrkick.se/wordpress/wp-content/uploads/2020/03/KICK-Arrang%C3%B6rer-i-V%C3%A4stra-G%C3%B6taland-rapport-f%C3%B6rstudie.pdf
http://arrkick.se/wordpress/wp-content/uploads/2020/03/KICK-Arrang%C3%B6rer-i-V%C3%A4stra-G%C3%B6taland-rapport-f%C3%B6rstudie.pdf
http://arrkick.se/wordpress/wp-content/uploads/2020/03/KICK-Arrang%C3%B6rer-i-V%C3%A4stra-G%C3%B6taland-rapport-f%C3%B6rstudie.pdf
http://arrkick.se/wordpress/wp-content/uploads/2020/03/KICK-Arrang%C3%B6rer-i-V%C3%A4stra-G%C3%B6taland-rapport-f%C3%B6rstudie.pdf
https://www.boras.se/download/18.6abcf492162dd31af5d64b31/1525083815649/Befolkningsprognos%202018%20text%20inkl%20delomr%C3%A5desprognos.pdf
https://www.boras.se/download/18.6abcf492162dd31af5d64b31/1525083815649/Befolkningsprognos%202018%20text%20inkl%20delomr%C3%A5desprognos.pdf
https://www.boras.se/download/18.6abcf492162dd31af5d64b31/1525083815649/Befolkningsprognos%202018%20text%20inkl%20delomr%C3%A5desprognos.pdf
https://www.boras.se/download/18.6abcf492162dd31af5d64b31/1525083815649/Befolkningsprognos%202018%20text%20inkl%20delomr%C3%A5desprognos.pdf
https://www.kulturivast.se/kultur-turism-och-stadsattraktivitet-kultur-som-attraktion-och-vardeskapare%20Publicerad%202015-09-16
https://www.kulturivast.se/kultur-turism-och-stadsattraktivitet-kultur-som-attraktion-och-vardeskapare%20Publicerad%202015-09-16
https://www.kulturivast.se/kultur-turism-och-stadsattraktivitet-kultur-som-attraktion-och-vardeskapare
https://www.kulturivast.se/kultur-turism-och-stadsattraktivitet-kultur-som-attraktion-och-vardeskapare
https://www.kulturivast.se/kultur-turism-och-stadsattraktivitet-kultur-som-attraktion-och-vardeskapare
https://www.boras.se/download/18.2d58374716d61f9a5cf15bf/1569333538898/Verksamhetsber%C3%A4ttelse%202018.pdf
https://www.boras.se/download/18.2d58374716d61f9a5cf15bf/1569333538898/Verksamhetsber%C3%A4ttelse%202018.pdf
https://www.boras.se/download/18.2d58374716d61f9a5cf15bf/1569333538898/Verksamhetsber%C3%A4ttelse%202018.pdf
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/c084d262-4712-4399-b71f-c6c152d99178/VGR_Kulturstrategi_2020_2023.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/c084d262-4712-4399-b71f-c6c152d99178/VGR_Kulturstrategi_2020_2023.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/c084d262-4712-4399-b71f-c6c152d99178/VGR_Kulturstrategi_2020_2023.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/c084d262-4712-4399-b71f-c6c152d99178/VGR_Kulturstrategi_2020_2023.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/c084d262-4712-4399-b71f-c6c152d99178/VGR_Kulturstrategi_2020_2023.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/c084d262-4712-4399-b71f-c6c152d99178/VGR_Kulturstrategi_2020_2023.pdf?a=false&guest=true
https://www.svenskjazz.se/sv/senaste-nytt/nyheter/196-nyheter-allm%C3%A4nt/1112-ett-dr%C3%A5pslag-f%C3%B6r-jazzen-och-f%C3%B6reningar-p%C3%A5-mindre-orter?fbclid=IwAR3verPoSNzfuRpNAykc57lgkT3X47vXqCtOgXi0RfTQDJEOwZiR2muUTWQ
https://www.svenskjazz.se/sv/senaste-nytt/nyheter/196-nyheter-allm%C3%A4nt/1112-ett-dr%C3%A5pslag-f%C3%B6r-jazzen-och-f%C3%B6reningar-p%C3%A5-mindre-orter?fbclid=IwAR3verPoSNzfuRpNAykc57lgkT3X47vXqCtOgXi0RfTQDJEOwZiR2muUTWQ
https://www.svenskjazz.se/sv/senaste-nytt/nyheter/196-nyheter-allm%C3%A4nt/1112-ett-dr%C3%A5pslag-f%C3%B6r-jazzen-och-f%C3%B6reningar-p%C3%A5-mindre-orter?fbclid=IwAR3verPoSNzfuRpNAykc57lgkT3X47vXqCtOgXi0RfTQDJEOwZiR2muUTWQ
https://www.svenskjazz.se/sv/senaste-nytt/nyheter/196-nyheter-allm%C3%A4nt/1112-ett-dr%C3%A5pslag-f%C3%B6r-jazzen-och-f%C3%B6reningar-p%C3%A5-mindre-orter?fbclid=IwAR3verPoSNzfuRpNAykc57lgkT3X47vXqCtOgXi0RfTQDJEOwZiR2muUTWQ
https://www.svenskjazz.se/sv/senaste-nytt/nyheter/196-nyheter-allm%C3%A4nt/1112-ett-dr%C3%A5pslag-f%C3%B6r-jazzen-och-f%C3%B6reningar-p%C3%A5-mindre-orter?fbclid=IwAR3verPoSNzfuRpNAykc57lgkT3X47vXqCtOgXi0RfTQDJEOwZiR2muUTWQ
https://www.svenskjazz.se/sv/senaste-nytt/nyheter/196-nyheter-allm%C3%A4nt/1112-ett-dr%C3%A5pslag-f%C3%B6r-jazzen-och-f%C3%B6reningar-p%C3%A5-mindre-orter?fbclid=IwAR3verPoSNzfuRpNAykc57lgkT3X47vXqCtOgXi0RfTQDJEOwZiR2muUTWQ
https://www.svenskjazz.se/sv/senaste-nytt/nyheter/196-nyheter-allm%C3%A4nt/1112-ett-dr%C3%A5pslag-f%C3%B6r-jazzen-och-f%C3%B6reningar-p%C3%A5-mindre-orter?fbclid=IwAR3verPoSNzfuRpNAykc57lgkT3X47vXqCtOgXi0RfTQDJEOwZiR2muUTWQ
https://www.svenskjazz.se/sv/senaste-nytt/nyheter/196-nyheter-allm%C3%A4nt/1112-ett-dr%C3%A5pslag-f%C3%B6r-jazzen-och-f%C3%B6reningar-p%C3%A5-mindre-orter?fbclid=IwAR3verPoSNzfuRpNAykc57lgkT3X47vXqCtOgXi0RfTQDJEOwZiR2muUTWQ
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Musikutredning 2019

Bilaga 1, Scener i Borås 2019

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

Kommunala/regionala scener

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

Stadsdelsscener

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

Ideella verksamheter

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

Kommersiella scener

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

Sommar/utomhusscener

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

För fler scener se: www.scenrum.nu

Kyrkor är ej inventerade 

Inaktiva scener

Trägårn
Rockborgen
Puls/Swing
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Musikutredning 2019

Bilaga 2, Resurser på Öppen Ungdomsverksamhet 2019

Sjöbo Norrbyhuset Sandared Hulta Kristineberg Hässlehuset Brämhult Viskafors Dalsjöfors Fristad

Scen

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

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

Vi saknar behovet av en scen.

Replokaler

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

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

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

Studios

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

Vi har musikinstrument för inspelning, men 
saknar inspelningsmöjligheter.

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

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

Fungerande verksamhet
Behoven finns. Vissa hinder finns för att skapa verksamhet och aktivitet
Saknar behov av scen, studios och replokaler.
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Kulturprogram – Kultur för alla
2020 – 2023 med framåtblick
Inledning
Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som 
grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. 

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

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

Kulturnämnden ska genom sin kulturpolitik

• Stimulera boråsarens lust och motivation att ta del av kultur

• Främja delaktighet och stimulera till eget skapande

• Utmana invanda mönster och stimulera nya tankesätt

• Erbjuda demokratiska arenor för samhällsdebatt och kultur

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

• Verka för att bevara och utveckla kulturarvet

• Bidra till att öka den sociala hållbarheten

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

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

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

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

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

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

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

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

Biblioteken i Borås ska vara trygga och tillgängliga mötesplatser dit alla är välkomna utan motkrav 
på konsumtion eller prestation, biblioteken förblir ett av samhällets få öppna rum. Biblioteken 
ska öka den digitala delaktigheten och stärker boråsarnas medie- och informationskunnighet. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uppföljning
Uppföljning sker årligen i Kulturnämnden.



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

mailto:boras.stad%40boras.se?subject=
https://www.boras.se


 

 

Kulturnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kulturkontoret, P A Halls 
Terrass 2 

Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Emma Gerdien 
Handläggare 
033 357042 

SKRIVELSE 
Sida 

1(8) 

Datum 

2020-10-19 
Instans 

Kulturnämnden 
Dnr KUN 2018-00137 3.6.1.0 
 

  

 

Utvecklingsplan för populärmusiken 2021-2024 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att godkänna Aktivitetsplan, utveckling av populärmusiken i 

Borås 2021-2024 samt att meddela övriga berörda nämnder om önskemålet om 

samverkan i musikfrågan. Vidare att ge Kulturförvaltningen i uppdrag att 

fortsatt utveckla dialogen med Borås musikaktörer, berörda förvaltningar och 

organisationer samt att återrapportera aktivitetsplanen för år 2021 senast i 

december samma år.       

Sammanfattning  

I juni 2020 beslöt Kulturnämnden att godkänna rapporten Musikutredning 2019 

samt att ge Kulturförvaltningen i uppdrag att ta fram utvecklingsplan för 

populärmusikområdet för åren 2021-2024 – inklusive uppdraget att undersöka 

möjligheterna att utveckla en fysisk musikscen för populärmusik i Borås.  

Kulturförvaltningen har tagit fram en aktivitetsplan som beskriver aktiviteter 

inom fyra fokusområden, med målsättningen att uppnå ett levande, genrebrett 

musikliv som präglas av delaktighet och har en fungerande återväxt av utövare, arrangörer 

och publik:  

 Musiklivets återväxt – ungas möjligheter att utöva musik, 

arrangera och forma gemenskaper  

 Professionella och ideella arrangörers förutsättningar  

 Musiklivets (i betydelsen kulturfält) förutsättningar att verka och 

utvecklas i Borås  

 Angelägenhetsgrad lokalt, (del-)regionalt, nationellt och 

internationellt  

Aktiviteterna är fokuserade kring att stärka dialog, samverkan och 

kunskapsproduktion förvaltningsövergripande samt mellan stadens berörda 

aktörer. Vidare betonas vikten av ett regionalt och delregionalt perspektiv. 
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Ärendet i sin helhet 

Bakgrund 

Musikutredning 2019 var ett uppdrag från Borås Kulturnämnd till 

Kulturförvaltningen att sammanställa stadens resurser, behov och 

utvecklingsområden på populärmusikområdet. Sammanställningen visar att 

Borås musikliv består av aktörer från olika generationer med olika musikformer 

och behov av mötesplatser och stöd. I utredningen lyftes också musiklivets 

önskemål om en scen – både i betydelsen fysisk scen och sammanhang.  

I juni 2020 beslöt Kulturnämnden att godkänna rapporten Musikutredning 

2019 samt att uppdra till Kulturförvaltningen att ta fram utvecklingsplan för 

populärmusikområdet för åren 2021-2024 – inklusive uppdraget att undersöka 

möjligheterna att utveckla en fysisk musikscen för populärmusik i Borås.  

I augusti 2020 beslutade Kulturnämnden att överlämna fastigheten Villa 

Solbacken (”Rockborgen”) till Lokalförsörjningsförvaltningens lokalbank.  

 

Förutsättningar 

Omgivande tendenser att förhålla sig till är processer av individualisering, 

globalisering samt minskat engagemang i föreningsform och förändringar i 

ekonomiska förutsättningar för musiklivets aktörer.  

Musikfältet uppvisar också tendenser av genreöverskridande – mötesformerna 

kring musik blir fler, musiken finns ”överallt” och är tillgänglig i nya former 

(digitalt), men också i kombination med andra kulturformer. Livemusiken 

förlorar många av sina tidigare fora (festivaler, rockklubbar) och tvingas hitta 

nya platser och former.  

Borås är en växande stad med starka visioner. I diskussioner om stadens 

utveckling bör även stadens förhållandevis stora resurs av kompetens och 

aktörer inom musikområdet ingå. Musiklivet har varit och kan fortsätta vara en 

viktig del av stadens identitet.  

Musikens effekter och centrala plats i människors liv behöver diskuteras i 

relation till utvecklingen av Borås som (kultur)stad. Vad föder och göder 

kreativitet, välmående och mångfald av uttryck hos invånarna?  

Musiken tar idag plats i nya rum runt om i Sverige och världen. I Borås finns 

stora möjligheter att utveckla platser för musik i dialog mellan stadens många 

aktörer.  
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Vision  

Musikutredning 2019 sammanfattar musiklivets vision i tre punkter: 

 Att det ska finnas en musikscen i Borås. (Både i betydelsen fysisk scen 

och sammanhang) 

 Att fler grupper och gemenskaper kan presentera sin musik publikt och 

kan bjuda in fler att ta del av den.  

 Att unga musiker och arrangörer i Borås uppmuntras och att de kan få 

stöd i att avancera i sina karriärer – om de vill det. 

 

 

  

Hur kan Borås utvecklas på populärmusikområdet? 

Målet är att uppnå ett levande, genrebrett musikliv som präglas av delaktighet 

och har en fungerande återväxt av utövare, arrangörer och publik.  

Beståndsdelar i ett levande musikliv är scener och andra resurser, arrangörer 

samt utövare i olika grad av professionalisering. Men framför allt: publik.  

För att uppnå ett rikt musikliv i Borås där fler genrer blir synliga, arrangörers 

villkor förbättras och där barn och unga har likvärdiga förutsättningar att 

utveckla sitt musikintresse krävs utveckling inom flera olika områden som berör 

musiklivet.   

Med utgångspunkt i musiklivets vision och övrigt underlag från Musikutredning 

2019 kan fyra fokusområden ringas in:  

 Musiklivets återväxt – ungas möjligheter att utöva musik, 

arrangera och forma gemenskaper  

 Professionella och ideella arrangörers förutsättningar  

 Musiklivets (i betydelsen kulturfält) förutsättningar att verka och 

utvecklas i Borås  

 Angelägenhetsgrad lokalt, (del-)regionalt, nationellt och 

internationellt  

 

Metoder som föreslås för att stärka dessa områden är: 

 Samordning och dialog inom kommunen – musiken som faktor 

behöver lyftas i fler sammanhang och förvaltningsövergripande. 

 

 Att lyfta musiken och samverkande kulturyttringar ur 

stadsutvecklingsperspektiv:  
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- Bygga långsiktiga och dynamiska strukturer där även musiken får 

ta plats utan att vara på undantag eller vara underordnad annan 

verksamhet.  

- Utveckla kreativa och fria miljöer/(mötes)platser där 

kulturformer och gemenskaper kan utvecklas 

 

 Samverkan och dialog mellan staden, privata aktörer, studieförbund och 

eldsjälar/ideella krafter 

 

 Delaktighet och inflytande från de målgrupper som berörs – unga, 

musiklivets aktörer och publik  

 

 Utveckla stödsystem och stödfunktioner som är relevanta för och 

används av aktörer inom populärmusikområdet.  

 

 Delregional och regionalt perspektiv och dialog – att sätta in Borås i ett 

större sammanhang.  

 

 

  

Berörda målgrupper och aktörer 

Inom Borås Stad och regionalt  

En central utgångspunkt är att utveckla samverkan och dialog inom kommunen 

för att lyfta musiklivets förutsättningar och hur detta fält kan vara del i att stärka 

kulturpolitiska, sociala, ekonomiska och stadsutvecklande aspekter i Borås.  

Samhällsbyggnadsnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden och 

Näringslivsenheten är viktiga aktörer, liksom Borås TME och Borås City som 

företräder stadens företagare och har en viktig roll i att kommunicera stadens 

identitet.  

I ett stadsutvecklingsperspektiv är det relevant att diskutera var musiken får ta 

plats i staden. Exempelvis kan en gemensam analys göras med 

Samhällsbyggnadsförvaltningen om möjliga platser där musiken kan få ta plats 

och mötesplatser utvecklas på sina villkor.  

I samverkan med Näringslivsenheten, Borås City och Borås TME finns 

möjlighet att skapa dialog mellan musik- och näringsliv och arbeta för åtgärder 

som bidrar till ett vitalt musikliv som främjar både närings- och kulturliv. I 

samverkan kan hinder och utvecklingsområden identifieras, och 

publikengagemanget för livemusiken stärkas.  
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Här finns också möjlighet att föra en dialog kring att bjuda in större 

arrangemang till Borås som bedöms stärka både musiklivet och näringslivet. 

Just nu upplever stadskärnan utmaningar på grund av förändrade 

förutsättningar för handelsverksamhet. Kan samverkan på musikområdet vara 

en del i framtida lösningar?   

Borås Stad ingår också i ett regionalt och nationellt sammanhang på 

musikområdet. Regionalt finns stöd, nätverk och kunskaper att ta del av från av 

Västra Götalandsregionen och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund. 

Andra regionala aktörer som arbetar med att utveckla och stödja musiklivet ur 

regionalt perspektiv är KulturUngdom och Westside Music.  

 

Utövare 

I Borås finns utövare i alla åldrar. Kulturnämnden har ett särskilt ansvar för 

ungas rätt till att utöva musik genom Kulturskolan. Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen ansvarar för öppen ungdomsverksamhet samt 

Brygghuset och stadens studieförbund har stor betydelse för unga och vuxnas 

tillgång till replokaler och fortbildning.  

Kulturskolan genomför under 2020 en genomlysning av verksamheten. Denna 

rapport blir ett viktigt underlag i det fortsatta arbetet att stärka ungas rättighet 

till likvärdiga förutsättningar att utveckla sitt musikintresse, med utgångspunkt i 

barnkonventionen och arbetet inom satsningen Socialt hållbart Borås.  

Både Kulturskolan och stadens mötesplatser möter viktiga frågor kring barn 

och ungas rätt att uppleva, utöva och mötas kring musikaliska gemenskaper. En 

viktig fråga för framtidens musikliv är hur tillväxten av musikutövare och 

arrangörer ser ut. Numera ser dessa utmaningar annorlunda ut, då både 

mötesformerna kring musik och former för ungas musicerande är under 

förändring. Här finns möjlighet att skapa dialog mellan Kulturförvaltningens 

(Kulturskolan) och Fritids- och folkhälsoförvaltningens verksamheter för unga 

för att stärka kvalitet och ungas rättighet till fritid, att delta fritt i kulturlivet på 

sina egna villkor.   

I samband med detta är det också prioriterat att följa DIY-arenan Brygghusets 

utveckling då Fritids- och folkhälsoförvaltningen utreder ett förslag att flytta 

den ideella verksamheten Kulturföreningen Tåget till samma byggnad på 

Bryggaregatan. Dessa verksamheter bildar tillsammans med Kulturskolan tre 

centrala platser i staden för ungas musik. Hur kan dessa aktörer samverka kring 

ung kultur, och stärka musikfältet för unga genom kulturpolitiska, 

folkhälsopolitiska och barnrättsliga målsättningar? 

Tillgången av replokaler, studios och mötesplatser för både unga och vuxna 

behöver följas upp under fyraårsperioden, och frågan om i vilken utsträckning 

olika genrer och gemenskaper får ta plats och på vilka villkor behöver utredas 

vidare.  
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Arrangörer 

En viktig utmaning är att förbättra villkoren för Borås musikarrangörer. Här 

finns flera aspekter att utveckla – resurser, publikunderlag samt stödfunktioner. 

Arrangörer finns i varierande antal - unga, ideella och professionella. Alla med 

olika förutsättningar och behov av stöd. Som redskap finns exempelvis 

stödsystem, kunskapsförmedlande insatser och regionala och nationella nätverk.  

Hos gruppen unga arrangörer tycks antalet musikrelaterade arrangemang 

minska, och här behöver olika gemensamma insatser göras för att stärka det 

musikintresse som finns och stötta för att hitta arrangemangsformer som passar 

unga idag och uppmuntra till egna arrangemang.  

Ideella och professionella arrangörer har möjlighet att söka olika stöd för sin 

verksamhet. Här kan riktad information om de lokala, regionala och nationella 

stödformerna underlätta både för dessa och andra arrangörer.   

Ett tydligt önskemål från musiklivet under 2019 har varit att det ska finnas en 

scen anpassad för populärmusik. En målsättning är därför att utveckla en (eller 

flera) populärmusikscen(er) och relevant mötesplats(er) i Borås. Det finns 

möjlighet att arbeta med både informella och formella scener och med olika 

publikgrupper och generationer. I detta arbete ingår att samla intressenter för 

en sådan scen och separat analysera hur den ska komplettera befintligt musikliv 

och hur den kan utformas:  

- Kan medel sökas för en förstudie?  

- Vilken plats (se ovan, om stadsutveckling) 

- Vad inbegriper det för investeringar? 

- Finns ideella och/eller professionella aktörer som vill samarbeta kring 

en sådan plats?  

- Vilka investeringar har staden möjlighet att göra?  

 

Publik 

Publik är en grundläggande förutsättning för ett levande musikliv. Hur kan 

staden främja en intresserad och engagerad publik från hela regionen att besöka 

Borås musikscener? Attraktiva mötesplatser kring musik behöver utvecklas i 

samverkan med arrangörer, föreningar och publiken själv. I samverkan med 

ideella och privata aktörer kan plats för fler olika genrer utvecklas i relation till 

publikarbetet. 

 

Det finns flera genrer och publikgrupper som inte ”syns” i Borås. 

Musikutredningen lyfter behovet av att synliggöra fler genrer – inte minst de 

som lever inom föreningslivet. Kulturförvaltningens Publika möten som har ett 

publikutvecklande uppdrag, Fritids- och folkhälsoförvaltningen som ansvarar 
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för föreningar och ungas fritid, samt studieförbunden kan i samverkan 

synliggöra och stärka fler genrer och gemenskaper.  

 

Aktivitetsplan, utveckling av populärmusiken 2021-2024 

En förutsättning för aktivitetsplanen är att dialog mellan kommunala 

förvaltningar upprättas och att det skapas möjlighet för samverkan. 

Utvecklingsplanens inriktning är också beroende av vilka aktörer inom 

musiklivet som vill och har möjlighet att engagera sig i dialog och 

utvecklingsarbetet, och aktiviteterna kan därför komma att kastas om i tid eller 

viktas olika inom olika frågor under arbetets gång.  

Det är viktigt att betona att utredningsarbetet och utvecklingsplanen har utgått 

från populärmusikens förutsättningar, men att det fortsatta arbetet inte utesluter 

samarbeten med, eller insatser som stärker, även fler genrefält och 

kulturformer.  

Aktivitetsplanen beskriver en övergripande plan för utveckling under 

fyraårsperioden med föreslagna aktiviteter. En mer detaljerad plan för 

respektive år behöver arbetas fram i dialog med berörda parter samt årligen 

stämmas av mot de målsättningar som formuleras i samråd med musiklivet och 

berörda målgrupper. Flera av utvecklingsområdena överlappar varandra, och 

uppdelningen över de fyra fokusområdena är en ansats att synliggöra insatserna 

och vilka samverkansparter som är centrala. 

Inför 2021 ska Borås Kulturförvaltning återkoppla till Västra 

Götalandsregionen inom vilka frågor som stöd i form av till exempel 

processtöd önskas av Västra Götalandsregionen, Förvaltningen för 

kulturutveckling.    

Aktivitetsplanen redovisas i bilagan Aktivitetsplan, utveckling av populärmusiken i 

Borås 2021-2024.  
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Beslutsunderlag 

1. Bilaga: Aktivitetsplan, utveckling av populärmusiken i Borås 2021-2024.  

2: Musikutredning 2019, Dnr KUN 2018-00137 3.6.1.0 

3. Kulturprogram 2020 – 2023 med framåtblick – styrdokument för kulturen i Borås 

Stad, i samverkan med det lokala kulturlivet, dnr 2019-00126                             

Samverkan 

FSG 2020-10-13 

Beslutet expedieras till 

1. Fritids- och folkhälsonämnden 

2. Samhällsbyggnadsnämnden 

3. Stadsledningskansliet, Näringsliv 

4. Borås TME 

 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 

 



 

 

Arbetslivsförvaltningen 
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501 80 Borås 
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033-35 70 00 vxl 
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Välfärdsbokslut 2018 
Arbetslivsförvaltningen har i sitt uppdrag att vara samordnade för hela stadens 
integrationsarbete och arbete med nationella minoriteter, gott stöd i och 
samverkan med Fritids och Folkhälsoförvaltningen. I vår samverkan kan vi 
hämta stöd i och hänvisa till välfärdsbokslutet, som en viktig del i vårt arbete. 

Välfärdsbokslutet finns med när vi jobbar med stadens sociala hållbarhet, där vi 
nu i samverkan tre förvaltningar byggt upp en enhet som ska jobba med det 
kommunala aktivitetsansvaret för 16-19 åringar som ej går i gymnasiet. 

När vi byggt upp vår verksamhet med Trygghetsinsatser/stadsdelsvärdar, så har 
vi även där tagit in delar i Välfärdsbokslutet, som visat på vad barn upplever 
som otrygga miljöer.              

 

 

Hans Johansson 
Verksamhetschef 
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Borås Stad 
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 Förvaltningar/bolag i Borås Stad 

 

Konsekvenser av EU-domstolens dom den 16 juli 2020 

rörande överföring av personuppgifter utanför EU/EES 

Förändrade förutsättningar för överföring av personuppgifter till USA  

Enligt Dataskyddsförordningen gäller särskilda krav för att 

överföring/behandling av personuppgifter utanför EU/EES ska vara tillåtet. 

Tidigare har den personuppgiftsansvarige kunnat hänvisa till Privacy Shield, 

som är ett rättsligt ramverk för överföring av personuppgifter till USA. 

Ramverket skulle säkra att behandling av personuppgifter ges ett likvärdigt 

skydd i USA som inom EU/EES. 

Den 16 juli meddelade EU-domstolen sin dom i det mål som kallas för Schrems 

II. I domen ogiltigförklaras Privacy Shield.  

Bakgrunden till domen är en lång process där österrikaren Maximilian Schrems 

drivit ett klagomål mot Facebook för att personuppgifter om 

Facebookanvändare inom EU överförs helt eller delvis till servrar tillhörande 

Facebook Inc. i USA. Schrems menar att USA inte säkerställer en tillräcklig 

skyddsnivå för personuppgifter som överförs dit. 

EU-domstolen bedömer att USA:s rättsordning har sådana betydande brister 

gällande skyddet av personuppgifter att skyddsnivån inte är likvärdig den som 

finns inom EU/EES. Framförallt på grund av de statliga övervakningsprogram 

som gör det möjligt för amerikanska myndigheter att i vissa fall få tillgång till 

EU-medborgares personuppgifter.  

Det står helt klart efter EU-domstolens utslag att personuppgifter inte kan 

överföras med stöd av Privacy Shield. Härutöver finns emellertid möjligheten 

att använda standardklausuler (s.k. SCC), men även här menar domstolen att 

dessa inte kan kompensera för bristerna i amerikansk lagstiftning och att det 

därför krävs ytterligare åtgärder för att komplettera skyddet. I dagsläget är det 

oklart vilka ytterligare skyddsåtgärder som kan bedömas som tillfredsställande. 

För att komma tillrätta med problematiken och möjligheten för en ny 

överenskommelse anser flera experter att det krävs förändringar i USA:s 

säkerhetslagstiftning, något som kan ta flera år. Viss vägledning i frågan kan 

dock väntas från Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) i mer närtid. 
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En överföring av personuppgifter kan bestå av att uppgifter lagras i USA (t.ex. 

i OneDrive, Google Docs, Dropbox), att personuppgifter skickas till USA via 

e-post, chatt, messenger eller någon annan typ av elektronisk kommunikation 

(t.ex. Exchange for Office 365, Teams, Zoom, medieplattformar såsom 

Facebook etc.), att en person som befinner sig i USA ges elektronisk åtkomst 

till personuppgifter som lagras i EU/EES (t.ex. en supportmedarbetare som 

befinner sig i USA får åtkomst till data på en server som befinner sig i Europa) 

eller att överföring av personuppgifter till USA sker på något annat sätt.  

 

Vad behöver ni som personuppgiftsansvariga göra i nuläget? 

 

Personuppgiftsansvariga nämnder, styrelser och bolag kan inte invänta en 

lösning på den ogiltigförklarade Privacy Shield utan måste agera själva redan nu, 

något som både Datainspektionen1 och SKR är tydliga med. Mot bakgrund av 

att domen ställer högre krav på nationella tillsynsmyndigheter att agera är ett 

tuffare förhållningssätt med utökad tillsyn att förvänta från Datainspektionen. 

Stadsledningskansliet har samrått med dataskyddsombuden i frågan, och med 

anledning av ovanstående uppmanas personuppgiftsansvariga i Borås Stad 

följande; 

 Att inventera vilka behandlingar som innebär överföring av 

personuppgifter till USA/tredjeland. Använd Draftit och se till att ha 

uppdaterade registerförteckningar över alla de behandlingar som finns 

inom nämndens/styrelsens verksamhet där det ska framgå vilka 

tredjelandsöverföringar som sker. OBS! Säkerställ om leverantörer i 

Sverige och inom EU har underleverantörer i USA/tredjeland. Titta på 

nuvarande avtal och biträdesavtal där det ska framgå. Det är en bra idé 

att begära in en uppdaterad lista över de eventuella underleverantörer 

som finns. 

 Att i den mån det är möjligt kontakta berörda leverantörer 

(personuppgiftsbiträden) och fråga hur de tänkt hantera 

konsekvenserna av domen. Som nedan anges finns hjälp och stöd att få, 

inte minst för att ställa rätt frågor i den här delen. 

 Att samråda med jurist eller annan sakkunnig innan eventuell påskrift av 

nya/reviderade avtal som inkommer från leverantörer. 

 Att vara uppmärksamma på och analysera planerade införanden av nya 

IT-lösningar/system som kan innebära tredjelandsöverföringar av 

personuppgifter. Vid tveksamhet, överväg att pausa införanden, till dess 

att Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) kommer med sin 

vägledning. 

                                                      
1 Fr.o.m. den 1 januari 2021 Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) 
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 Att bedöma riskerna och prioritera arbetet utifrån de överföringar som 

innebär högst risk för enskilda. Ta gärna hjälp av dataskyddsombuden 

för konsekvensbedömningar (s.k. DPIA). 

 Att dokumentera ställningstaganden och genomförda åtgärder. 

Avslutning 

Har ni frågor kring detta är ni välkomna att kontakta stadsjurist Åke 

Marmander, informationssäkerhetsansvarig Stefan Fransson, eller kommunens 

dataskyddsombud Dan Bodin och Magnus Blomqvist. Det finns i nuläget inte 

några självklara svar eller lösningar på den uppkomna situationen. Mer 

information finns på www.datainspektionen.se. Där kan man också läsa domen 

i sin helhet och ett pressmeddelande från EU-domstolen.  

 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

Åke Marmander 

Stadsjurist 

  

 

http://www.datainspektionen.se/
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Svar på Begäran om yttrande över förslag om lokala 
sjöfartsföreskrifter om fartbegränsning i Borås 
kommun, 258-38117-2020 
Länsstyrelsen har begärt yttrande om deras förslag att inför lokala 
sjöfartsföreskrifter i Stora och Lilla Dalsjön. Med denna skrivelse vill vi 
meddela lokala förutsättningar, men tar inte ställning till eventuella 
sjöfartsföreskrifter.  

Vid Stora Dalsjöns norra strand finns en kommunal badplats som är lätt 
tillgänglig med både bil och kollektivtrafik. Sjöarna är relativt små till ytan. I 
både stora och lilla Dalsjön finns den fridlysta fågeln Storlom. I genomsnitt får 
det häckande paret i Dalsjön 0,45 ungar per år som blir stora, en något längre 
siffra än lommar i genomsnitt.  

I Lilla Dalsjön häckar storlom. Storlommen födosöker sedan i Stora Dalsjön 
och tar även med sig sina ungar över dit. Lilla Dalsjön är alltså bra för själva 
häckningen, medan stora Dalsjön har de kvalifikationer som lommarna 
behöver.  

Enligt de som bevakar storlommen i Dalsjön så har lommen ofta problem med 
att landa för födosök i stora Dalsjön när det körs med snabba båtor och skotrar 
där långa stunder varje dag.  

Stora Dalsjön är även en sjö med möjligheter till fiske och fiskevårdsområden 
bör få inkomma med synpunkter vid en eventuell hastighetsbegränsning. 

 
 
 
Mia Magnusson 
Strategisk samhällsplanerare 
033-357098 
mia.magnusson@boras.se 



Minnesanteckningar Kommunala Fritidsrådet – nr 16. 

Närvarande; Håkan Eriksson, Magnus Sjödahl (på länk) Ronny Svensson, Jan Nilsson, Berit 
Hallqvist, Tage Carlsson (på länk) Anita Zetterman, Ulf Carlsson samt Tommy Jingfors.   
Besök av Hans Andersson p 1 samt Martina Lindberg p 2. 
 
Tid; 2020-10-14, kl 15.30 – 16.35 

Välkommen 

Ordförande Håkan Eriksson hälsar välkommen och förklarar mötet för öppnat. 

1) Kompensation till föreningslivet utifrån pandemin 
 
Hans Andersson redogör för ett förslag till kompensation som kommer att behandlas på 
nämndens nästa möte, den 19/10. Vi startade tidigt i våras med en föreningsenkät för att 
efterfråga konsekvenser. Nu, ca ett halvår, senare börjar bilden klarna lite tydligare. En del 
föreningar har klarat sig bättre än andra, vissa föreningar har avstått verksamhet på grund 
av Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 
 
Våra föreningsbidrag ”släpar” efter ca ett år, vilket innebär att 2020 års verksamhet får 
effekt först 2021. Vårt förslag till nämnden är att ge pensionärsföreningar och 
funktionshinderföreningar samma bidrag som de hade 2019. En motsvarande princip kan 
gälla för kampsport- och dansföreningar. Övriga föreningar som är speciellt drabbade 
kommer att behandlas ”individuellt” utifrån var och ens förutsättningar.  
 

2) Övernattning i kommunens skollokaler 
 
Martina Lindbergh informerar om ett arbete som har pågått under de två senaste åren 
tillsammans med olika berörda förvaltningar i Borås Stad samt Räddningstjänsten. Målet 
är att föreningar lättare ska kunna nyttja kommunens skollokaler i samband med 
arrangemang och tävlingar som kräver övernattning. FOF fungerar som en samordnande 
länk och ”en väg in” för föreningslivet.  
 
Anita uttrycker sin stora glädje, utifrån sin erfarenhet med stora arrangemang, att det kan 
bli lättare för föreningslivet att arrangera olika tävlingar och evenemang. 
 

3) Frågor från Fritidsrådet  
 
Borås 400 år 
- hur kommer föreningslivet att synas i Borås?  
 
Revidering av Bors Stads vision 
- Borås 2025, revidering av nuvarande visionsplan. Civilsamhället är inbjudna den 17/11. 
 
 
 



Beslut; 
att bjuda in Borås TME:s projektledare till Kommunala fritidsrådets första möte 2021 för 
att diskutera firandet av Borås 400 år. 
 
 

      4)   Överenskommelsen och FRÖ-möten 

- stormöte 26 november med tema ”under och efter coronapandemin” 

       

      5)   Nästa möte 

Onsdag den 24 februari kl. 15.30 på FOF:s kontor.  
samt 
Onsdag den 19 maj kl 15.30 på FOF:s kontor. 

      

      6)   Avslutning 

Håkan tackar för konstruktiva diskussioner och avslutar mötet. 

 

För anteckningarna/Tommy Jingfors 

Sändlista; Borås Stad; Håkan Eriksson, Magnus Sjödahl, Ronny Svensson, Mona Nordqvist, Jan 
Nilsson och Lennart Brännmar. Föreningsrådet; Tage Carlsson, Berit Hallqvist, Anita Zetterman 
och Ulf Carlsson. 
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§ 122 Dnr TEN 2020-00663 3.2.1.4 

Kanotleder i Borås 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att Park- och skogsavdelningen får i uppdrag att ta 
fram en plan för att utveckla Bosjöområdet som ett kanotområde, samt 
ansöka om LONA-pengar för projektet ”Paddla i Bosjöområdet”.  

Sammanfattning av ärendet 

Tekniska nämnden och Fritids- och folkhälsonämnden beslutade 2016 om 
”Åtgärdsplan spår och leder 2016-2020”. Ett av Tekniska förvaltningens 
uppdrag är att utreda förutsättningar för att utveckla kanotverksamhet i 
kommunen. Tekniska förvaltningen redovisar uppdraget i sin utredning 
”Kanotleder i Borås”.  

Utredningen har undersökt olika möjliga alternativ och Bosjöområdet har 
identifierats som det lämpligaste området. Flera av sjöarna pekas ut i 
översiktsplanen för Borås som sjöar med höga friluftsvärden. Kommunen äger 
en stor andel av marken i det här området. Åtgärder för att skapa en kanotled 
gynnar även de som hyr båtar eller har egna båtar och kanoter. På sikt kan vissa 
av rastplatserna även komma att knytas ihop med vandringsleder. De kan också 
utnyttjas av de som åker långfärdsskridskor.  

Beslutsunderlag 

1. Kanotleder i Borås 

2. Lominventering för Borås Stad år 2017-2019 

3. Översiktsplan för Borås 
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Kanotleder i borås
Utredning om förutsättningar för kanotled 

i kommunal regi i Borås StadUTKAST
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Fastställd av Tekniska nämnden 2020-10-28

I arbetsgruppen har ingått:

Kjell Johansson, naturvårdskonsulent
Kent Claesson, enhetschef
 
Foto: Kjell Johansson
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1. SAMMANFATTNING
Ett av Tekniska förvaltningens uppdrag i ”Åtgärdsplan spår och leder 2016-2020” är att utreda 
förutsättningar för att utveckla kanotverksamhet i kommunen. Kommunen har många fina vatten 
men möjligheterna för allmänheten att på ett enkelt sätt finna bra paddlingsmöjligheter är dålig. 

Utredningen har undersökt olika möjliga alternativ och Bosjön/Västersjön med intilliggande sjöar 
har identifierats som det lämpligaste området. Flera av sjöarna pekas ut i Översiktsplan för Borås som 
sjöar med höga friluftsvärden. Kommunen äger en stor andel av marken i det här området. Åtgärder 
för att skapa en” kanotled” gynnar även de som hyr båtar eller har egna båtar och kanoter. På sikt 
kan vissa av rastplatserna även komma att knytas ihop med vandringsleder. De kan också utnyttjas 
av de som åker långfärdsskridskor.

2. UPPDRAG 
2.1 Bakgrund

I Borås finns ingen friluftsplan. Många frågor ligger idag inte inom ramarna för nämndernas 
uppdrag. Under arbetet med den plan för spår och leder som tagits fram gemensamt av Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen och Tekniska förvaltningen pekades flera områden ut där kommunen behöver 
ha ett bättre kunskapsläge för att kunna agera på ett bra sätt. 

En sådan fråga berör friluftslivet i våra vatten. Ett aktivt friluftsliv kopplat till vatten är en dimension 
som ytterligare skulle kunna stärka Borås attraktionskraft. Idag är möjligheten att komma ut på våra 
sjöar starkt begränsad för de flesta. Informationen är bristfällig och det finns inte många alternativ 
för den som vill hyra kanot eller båt. Det finns inte några platser förberedda för att möta behovet. 

Fritids- och folkhälsonämnden och Tekniska nämnden godkände i maj 2016 den plan för Spår och 
leder som berörda förvaltningar gemensamt tagit fram. 

UTKAST
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2.2 Uppdragets formulering 

I ”Åtgärdsplan spår och leder 2016-2020” fastslås att Tekniska förvaltningen skall utreda förutsättningarna 
för kanotleder. Utredningen skall vara klar senast 2020.

2.3 Uppdragets förutsättningar

Det finns många fina vatten i Borås. Målsättningen är att ta reda på om det finns potentiellt lämpliga 
områden att iordningställa som ”kanotled”. Målet är att skapa ett attraktivt friluftsalternativ som 
idag i stort sett saknas i kommunen. Ett annat mål är också att ge ökade möjligheter för personer 
med funktionshinder att komma ut i naturen. Följande kriterier har använts:
  
• För att vara säker på att verksamheten skall kunna vara långsiktig ska (åtminstone i startskedet) 

bara kommunens egen mark användas. Det finns alltid en risk för slitage, nedskräpning och 
skadegörelse. Därför har bara kommunal mark inventerats. 

• Där det är möjligt ska åtgärder göras för att underlätta för personer med funktionshinder att delta.
• Hänsyn skall tas till de naturvärden som finns.
• Tanken är att det skall gå att hyra kanot till ett lågt pris och att det skall vara kostnadsfritt att 

använda sig av grillplatser och lägerplatser. 

Det är viktigt att det finns resurser att sköta driften när verksamheten är igång. Ett förslag är därför 
att Tekniska förvaltningen är huvudansvarig för att förvalta kanotlederna. Tekniska förvaltningen 
förvaltar redan idag skog och sköter markerade spår och leder, fiskevatten och båtuthyrning. Går det 
att få till stånd ett samarbete med lokala föreningar som till exempel berörd fiskevårdsområdesförening 
när det gäller tillsyn och andra frågor kan det ge bra lösningar. 

2.4 Projektgruppens sammansättning

Inventeringen har utförts av Kent Claesson och Kjell Johansson på Tekniska förvaltningens Park- och 
skogsavdelning. Kjell Johansson har skrivit rapporten.

3. NULÄGESBESKRIVNING
I kommunen finns idag en begränsad möjlighet att hyra kanot och båt. Kanotuthyrning finns i Bosjön, 
Viskan (Saltemad och Seglora) och i Öresjö. Båtuthyrning finns i Bosjön, Rammsjön, Storsjön, Stora 
Transåssjön, Viaredssjön, Viskan (Rydboholm och Seglora) och Västersjön. 

UTKAST
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Rang-
ord-
ning

Sjösystem Andel 
kommunal 
mark

Nuvarande möjligheter Kommentarer

1 Bosjön med 
flera vatten.

335 Mer än 50 % Intressant sjösystem med 
flera större och mindre sjöar. 
Sjöarna är flikiga. Kanot- och 
båtuthyrning finns.

Uppsalen är 84 ha stor är inte 
medräknad.
Vattnen ingår i Bosjöns 
fiskevårdsområde.

2 Viaredssjön 400 Cirka 50 % Stor sjö som inte är flikig. 
Båtuthyrning finns.

Tre kommunala badplatser 
finns. Sjön ingår i Viaredssjöns 
fiskevårdsområde.

3 Storsjön 143 100 % Medelstor sjö som är flikig. 
Sjön ligger i ett naturreservat. 
Båtuthyrning finns.

Vandringsled med flera grillplatser 
runt Storsjön. En kommunal 
badplats finns. Storsjön ingår i 
Storsjöns fiskevårdsområde.

4 Viskan 
nedströms 
Öresjö

Ej 
beräknad

Mer än 50 % Flera mil lång sträcka. Flera 
hinder gör att det inte går att 
ta sig fram utan att behöva 
lyfta kanot/båt. Båt och 
kanotuthyrning finns.

Försök med kanotled har tidigare 
misslyckats på den här sträckan. 
Fyra fiskevårdsområden berörs: 
Viskan i Borås, Viskan vid Osdal, 
Viskan vid Rydboholm och Seglora

5 Öresjö 647 Mer än 25 % Stor sjö som inte är flikig. 
Kanotuthyrning finns.

Grillplatser finns på flera platser vid 
sjön.
Sex kommunala badplatser finns. 
Öresjö ingår i ÖBorås-Öresjö 
fiskevårdsområde.

- Stora- och 
Lilla Dalsjön

67 Mer än 50 % Två mindre sjöar som inte är 
flikiga.

Vandringsled med flera grillplatser 
runt Stora Dalsjön. En kommunal 
badplats finns. Sjöarna ttillhör 
Stora- och Lilla Dalsjöns 
fiskevårdsområde.

- Frisjön 680 Liten Stor flikig sjö. Kommunen äger endast lite 
mark vid utloppet och här finns 
en iordningställd grillplats och 
vindskydd. Frisjön tillhör Frisjöns 
fiskevårdsområde.

- Rammsjön 55 Liten Medelstor sjö som inte är 
flikig. Båtuthyrning finns.

En kommunal badplats finns. 
Rammsjön tillhör Rammsjöns 
fiskevårdsområde.

5. VAL AV OMRÅDE
Bosjöns område bedöms sammantaget ha de bästa förutsättningarna. Här finns ett flertal större och 
mindre sjöar som det går att paddla mellan. Viaredssjön och Öresjö är större men eftersom de inte alls 
är så flikiga som Bosjösystemet blir upplevelsen ändå att Bosjösystemet upplevs större. Bosjösystemet har 
också en helt annan vildmarkskänsla. Kommunen äger mycket mark i dessa områden. I Översiktsplan 
för Borås pekas följande sjöar ut med höga friluftsvärden: Bolingen, Björken, Bosjön och Äktasjön. 

4. TÄNKBARA OMRÅDEN
Det finns många vatten i kommunen som går att paddla i. I tabellen listas endast de vatten där 
kommunen äger mark. Vattnens storlek påverkar lämpligheten men flikigheten är ännu viktigare. 
Bebyggelse påverkar vildmarkskänslan negativt. Hänsyn ska tas till naturvärden. Finns det redan 
väl fungerande uthyrningsverksamhet finns det ingen anledning att prioritera ett sådant område. 

UTKAST
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6. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BOSJÖOMRÅDET
6.1 Inventering i fält

Hösten 2016 inventerades Åstjärn, Västersjön, Bolingen, Björken, Bosjön och Äktasjön med båt. 
Kompletterande inventering har skett med kanot 2017. Avsikten var att leta efter platser på kommunal 
mark som skulle vara lämpliga för grillplatser, vindskydd och camping. Inventeringen visade att det 
finns ett stort antal lämpliga platser: 24 grillplatser, 7 vindskydd och 7 campingytor. Däremot är det 
inte utrett vilka av dessa som är mest lämpliga utifrån andra aspekter som påverkan av skyddsvärd 
natur eller underhållsmöjligheter.  Kompletterande åtgärder behövs dessutom i många fall för att det 
ska bli lättare och säkrare att gå i land och förankra kanot/båt.

6.2 Naturvärden

Sjönamn Naturvärdesklass Kommentarer

Västersjön Klass II - mycket högt naturvärde Sjö med häckande storlom samt lokaler för klockgentiana 
och strandlummer.

Bolingen Klass II - mycket högt naturvärde Lokal för strandlummer.

Björken Klass II - mycket högt naturvärde Lokal för strandlummer.

Uppsalen Klass III - högt naturvärde Möjlig häckningslokal för storlom. Fiskgjuse (2001)

Bosjön Klass III - högt naturvärde Ett par storlom brukar årligen häcka i Bosjön/Äktasjön.

Äktasjön Klass III - högt naturvärde Ett par storlom brukar årligen häcka i Bosjön/Äktasjön.

Uppgifter från kommunens naturdatabas visar att området inte har så höga naturvärden att det är 
olämpligt för en ”kanotled”. Självklart ska hänsyn tas till de naturvärden som finns.

För att få ett säkrare underlag om de ornitologiska värdena i området har Borås Fågelgrupp (underavdelning 
till Naturskyddsföreningen i Borås) på uppdrag av Tekniska förvaltningen inventerat förekomsten av 
Storlom 2017-2019. Deras bedömning är att det häckar 5-7 par totalt i sjösystemet. De verkar flytta 
sina boplatser från år till år. Häckningsframgången var dålig under den här treårsperioden. Ungar 
har setts endast i Bosjön. Det är inte klarlagt vilka orsaker det beror på men sjöreglering, störning 
(människor) eller predation är några möjliga faktorer. Sammanfattningsvis anser Borås Fågelgrupp 
att sjöområdet är viktigt för storlommen i kommunen.

6.3 Nulägesbeskrivning

Sjöarna regleras via dammen vid Äktasjön. I vattendomen finns inga krav på minimitappning och 
vattennivån får ha en nivåskillnad på två meter. Efter kontakt med fallrättsägarna som reglerar 

UTKAST
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dammen har en frivillig minimitappning skett till Bålån. Trots att det inte är så mycket bebyggelse 
vid sjöarna finns en del åretruntboende och sommarboende i närheten till sjöarna. Många av de 
platser som besöktes under inventeringen hade spontangrillplatser. 
Fiskevårdsområdesföreningens medlemmar fiskar själva och upplåter fiske till allmänheten. I genomsnitt 
säljs 50 årskort, 25 månadskort och 320 dagkort. Fiske med kommunfiskekortet är också tillåtet här 
men hur mycket det utnyttjas går inte att veta.
Fiskevårdsområdesföreningen hyr också ut båtar 130 gånger/år. De flesta hyr båt i Västersjön men 
det går också att hyra båt i Bosjön.
Svenska kyrkan har en lägergård vid Bosjön och de hyr även ut kanoter till de som nyttjar lägergården. 
Borås vattenskidklubb har verksamhet i Björken.

7. SLUTSATSER
Bosjöområdet har fina förutsättningar att bli ett trevligt paddlingsvatten och det kräver inte så 
stora insatser att förverkliga det. Flera faktorer gör det till det mest lämpliga området i kommunen. 
Bosjöområdet ligger bara några kilometer från centrala Borås och det går att åka kollektivt hit. 
Sjöarna är flikiga och har inte så stora öppna vattenytor. Det gör att det blir roligare och säkrare att 
paddla här. Störningarna minimeras också och det finns många fina platser att stanna till vid. En stor 
fördel med tillrättalagda platser på kommunens egen mark är att de besökande inte behöver känna 
någon osäkerhet var de kan stanna till. Det är önskvärt att få till stånd någon plats som underlättar 
för personer med funktionshinder att ta del av detta vackra område men någon sådan given plats 
påträffades inte vid inventeringen. Genom att göra iordning bra platser för övernattning och stopp kan 
besökande kanaliseras till områden av sjöar och vattendrag där påverkan på flora och fauna minimeras. 
Informationsmaterial bör lämpligen tryckas på svenska, engelska och tyska och bör även informera 
om vilka hänsyn de besökande skall ta. Många praktiska frågor återstår. Den här utredningen vill 
bara understryka att förutsättningarna finns.

8. FÖRSLAG PÅ HUR PROJEKTET SKA FORTSÄTTA
Projektet kan gå vidare om Tekniska nämnden beslutar att Park- och skogsavdelningen ska få i uppdrag 
att ta fram en detaljplan och sedan arbeta vidare med det praktiska. För att lösa finansieringen föreslås 
att projektet ansöker om LONA-pengar. LONA-projekt har normalt en tidplan på 4 år. Projektet 
beräknas kosta 800 000 kronor. LONA finansierar 50 % och resterande medel ryms inom nuvarande 
verksamhetsram för Natur- och rekreationsleder. Kostnad för eget arbete får räknas upp till 50 % 
av totalkostnaden. 
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Lominventering för Borås Stad år 2017-2019 

Borås Fågelgrupp (fristående underavdelning av Naturskyddsföreningen i Borås) har under 

åren 2017-2019 åtagit sig att inventera förekomsten av framför allt storlom i sjöar väster om 

Borås. De sjöar som omfattats av inventeringen är Bosjön, Björken, Bolingen, Kvarnsjön, 

Västersjön, Äktasjön och Uppsalen (se karta).  

 

 

Detta är sjöar som passar storlom bra, men däremot mindre bra för smålom. Smålommen 

kräver ju skogstjärnar, men fiskar däremot i större sjöar med förekomst av siklöja (till 

exempel Öresjö och Viaredssjön). ). I syfte att kartlägga förekomsten av storlom och 

eventuella häckningar i dessa sjöar har: 

- Borås Fågelgrupp och medlemmar av denna, besökt sjöarna vid upprepade tillfällen under 

de tre åren. Inventeringen har i huvudsak skett från land, men även med hjälp av kajak 

(framförd av Claes Persson).  

- Information har insamlats från medlemmar i gruppen ”Fåglar i Borås” på Facebook (ca 300 

personer). 

- Information har dessutom inhämtats från personer boende vid dessa sjöar.  

- Som komplement har dessutom Artportalen använts. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

Västersjön 



 
 

3 
 

 
Här följer en genomgång av de olika sjöarna i sjösystemet och förekomsten av storlom under 
våra inventeringar där: 
 
Bosjön:  
Bosjön tycks vara hemvist för minst två par storlom.  Ett par verkar ha haft boet på Näsets 
sydvästra sida; nära bron mot Äktasjön. Ett annat par kan mycket väl häcka på den lilla ön i 
Funningsviken. Åtminstone det senare paret lyckades med häckningen år 2019, då två större 
ungar noterades tillsammans med föräldrafåglarna i augusti.  
 
Björken:  
Par har observerats i sjön vid flera tillfällen vart och ett av de tre åren, men inte under 
omständigheter som pekar på häckning. Troligtvis rör det sig om de lommar som häckar i 
angränsande sjön (Bolingen), som regelbundet fiskar i Björken. Då Björken är hemvist för 
Borås Vattenskidklubb är häckning inte möjlig. Störningen av snabbgående motorbåtar är 
frekvent och påtaglig. 
 
Bolingen:   
Under våra inventeringar har inga lommar noterats, men boende vid sjön rapporterar ett till 
två par. Häckplatserna har inte kunnat lokaliseras. Hur häckningsframgången varit är inte 
heller känt. 
 
Kvarnsjön: 
Inga lommar har noterats under omständigheter som pekar mot något annat än tillfälliga 
fiskebesök. 
 
Västersjön:  
Ett par häckade 2017 på ön Gåsesten. Det är oklart om de fick ut ungar. Dock sågs ruvande 
fågel där.  
År 2018 häckade troligen två par i den västligaste änden av Västersjön (öster om 
bäckmynningen från Uppsalen). Var bona var placerade är dock oklart. 
2019 noterades vaktande lom utanför den lilla ön utanför Boda nabbe. Även vid Björnös 
östra sida mot Insjön noterades ett par. Således häckade troligtvis två par i Västersjön. Dock 
noterades inga ungar vid senare besök. 
 

Uppsalen:  
I denna sjö har två par noterats. Ett par har uppehållit sig i den södra delen av sjön, utanför 
Yttre Näs och ett söder om Store nabb. Ingen boplats har kunnat lokaliseras. Inga ungar har 
heller setts. 
 

Äktasjön:  
Lom har noterats i sjön vid flera tillfällen, men vi tolkar det som att det är lommar häckande i 
Bosjön som gör fisketurer in i Äktasjön. Således ingen trolig häckning här. 
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Uppskattning av beståndet av häckande lommar i ovan nämnda sjöar åren 2017-19: 

 

Bosjön: 2 par  

Björken: -  

Bolingen: 1 par  

Kvarnsjön: -  

Västersjön: 1-2 par  

Uppsalen: 1-2 par  

Äktasjön: -  

 

Totalt: 5-7 par  
 

 

Häckningsframgång: 

Häckningsframgången tycks vara mycket sparsam under åren 2017-19. Under dessa år ses 

juvenila fåglar bara i Bosjön. Detta kan givetvis bero på att ungarna kommit ut senare än 

våra inventeringar. Men det är, bland initierade, ett allmänt känt faktum att 

häckningsframgången hos Västsveriges storlomspopulation är låg. Nu handlar det om en 

fågel som ofta blir 15-20 år (i sällsynta fall runt 25 år), och därmed räcker det kanske att en 

unge når flygg ålder vartannat år per par. Dödligheten är ju också, i likhet med de flesta 

andra fåglar, hög under det första levnadsåret. Detta beroende på hård konkurrens, 

sjukdomar och predatorer. Risken är att våra storlommar inte lyckas producera tillräckligt 

med ungar för att säkra beståndet för framtiden…  

Under åren har vi fastslagit att det är svårt att förutsäga var storlommen lägger sitt bo, då 

detta är helt beroende av vattennivån vid tillfället för äggläggning. Således ändras boets 

placering år från år. Dock är det uppenbart att boet placeras mycket nära vattenbrynet; inte 

minst beroende av föräldrafåglarnas oförmåga att röra sig längre sträckor på land. Vi har 

bara kunnat se ruvande lommar vid något tillfälle under våra inventeringar. Vaktande 

lommar ses oftare. Med detta avses lommar som ligger stilla en liten bit från land och vakar. 

En ruvande lom ligger då ofta gömd i vegetationen i vattenbrynet inom 50-75 meter från den 

vaktande partnern.  

 

Enligt BirdLife Sveriges årsskrift ”Fågelåret 2018” bör storlommen ha 0,37 till 0,47 stora 

ungar per par och år för att säkerställa överlevnad på sikt. (Nilsson 1977.) Med stora ungar 

avses att de uppnått storleksklass III eller IV, vilket betyder att de hunnit växa till minst halva 

den vuxna fågelns längd. 0,37 – 0,47 är vi en bit ifrån, men bara tre år och inte full bevakning 

är kanske lite tunt för att bedöma häckningsframgången. 
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Störning: 

Vi har pratat med några boende vid Uppsalen, Västersjön och Bosjön, som verkar bry sig om 

lommarna. Ingen upplever att det är mycket snabbgående båttrafik i sjöarna, och menar att 

vattenskidåkning sker sällan. En boende hade då de upptäckt vattenskotrar i Äktasjön bett 

dem flytta sig därifrån.  

En annan störning är troligtvis fiskare, då det går att hyra båt i Västersjön och Bosjön. Dessa 

fiskare kan av ren okunskap hamna för nära ruvande lom. En tredje störningsrisk för ruvande 

lom är att vattnet går att reglera i Bosjön och Äktasjön, men om detta sker under den 

känsliga ruvningstiden har vi inte kunskap om. Däremot är det ett välkänt problem för 

lommarna om vattennivån fluktuerar. Stiger vattennivån riskerar boet att dränkas och sänks 

nivån får lommen, som har svårt att röra sig på land, svårt att ta sig till och från boet vid 

ruvningsbyte. 
 

Åtgärder: 

Som vi ser det finns det några saker man kan göra för att göra livet lättare för storlommen i 

våra sjöar, både nu och på sikt: 

 

1. Begränsa tiden då det är tillåtet att framföra snabbare båtar i dessa sjöar! Vi föreslår 

att en lämplig tid med begränsad hastighet är 15 april-30 juni. Då bör lommarna 

hunnit kläcka sina ägg och ungarna blivit mer rörliga. 

 

2. Upprätthåll ett totalförbud av Jetskis/vattenskotrar! Som det är nu verkar det som 

att de är tillåtna – även om de inte är det (eller hur det nu är). Oklarheter måste 

rätas ut, förbud upprätthållas och överträdelser beivras. 

 

3. Inrätta temporära fågelskyddsområden! Dessa måste vara uppdaterade år från år, så 

att man verkligen skyddar det område där lommen har sitt bo ett givet år. Detta 

område bör markeras både med infoskyltar på bojar i vattnet och på land. Vi föreslår 

ett skyddsområde ca 100 meter från stranden. Informera också vid de ställen man 

hyr båt; då man hyr båt får man veta var fågelskyddsområdena är. 

 

4. Avsätt områden i sjöarna där man inte alls får köra med snabbgående båtar! Detta 

för att skapa frizoner dit lommarna kan ta sin tillflykt när båttrafiken blir allt för 

påfrestande. 

 

 

Sammanfattningsvis är detta sjöområde ett starkt fäste för storlommen i Borås stad, och 

därför bör skyddet utformas så att lommarna har en fortsatt bra möjlighet att leva och 

fortplanta sig i detta sjösystem! 
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För Borås Fågelgrupp; Borås 2020-10-07  

 

Claes Persson och Niklas Tellbe  

Claes Persson:  

e-post: gavia@telia.com  

mobil: 070-610 50 06  

 

Niklas Tellbe:  

e-post: niklas.tellbe@gmail.com  

mobil: 073-433 80 32 

 

mailto:gavia@telia.com
mailto:niklas.tellbe@gmail.com
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Kanotleder i Borås 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att Park- och skogsavdelningen får i uppdrag att ta 

fram en plan för att utveckla Bosjöområdet som ett kanotområde, samt 

ansöka om LONA-pengar för projektet ”Paddla i Bosjöområdet”.         

Ärendet i sin helhet 

Tekniska nämnden och Fritids- och folkhälsonämnden beslutade 2016 om 

”Åtgärdsplan spår och leder 2016-2020”. Ett av Tekniska förvaltningens 

uppdrag är att utreda förutsättningar för att utveckla kanotverksamhet i 

kommunen. Tekniska förvaltningen redovisar uppdraget i sin utredning 

”Kanotleder i Borås”.  

 

Utredningen har undersökt olika möjliga alternativ och Bosjöområdet har 

identifierats som det lämpligaste området. Flera av sjöarna pekas ut i 

översiktsplanen för Borås som sjöar med höga friluftsvärden. Kommunen äger 

en stor andel av marken i det här området. Åtgärder för att skapa en kanotled 

gynnar även de som hyr båtar eller har egna båtar och kanoter. På sikt kan vissa 

av rastplatserna även komma att knytas ihop med vandringsleder. De kan också 

utnyttjas av de som åker långfärdsskridskor.  

               

Beslutsunderlag 

1. Kanotleder i Borås 

2. Lominventering för Borås Stad år 2017-2019  

3. Översiktsplan för Borås                               

Beslutet expedieras till 

1. Fritid- och folkhälsonämnden 

 

Jan Idehed 

Ordförande 

Magnus Palm 

Förvaltningschef 

 



Från: Susanne Karlsson 
Skickat: den 15 oktober 2020 08:41 
Till: karin.guldbrandsson@folkhalsomyndigheten.se 
Kopia: Fritids- och folkhälsonämnden Diarium; Tommy Jingfors 
Ämne: VB: covid-19 och folkhälsoarbete på lokal och regional nivå 
Bifogade filer: 201014 Konsekvenser av covid-19-pandemin på folkhälsoarbetet Borås Stad 

till FHM.docx 
 
Hej Karin! 
 
Här kommer Borås Stads svar på enkäten Konsekvenser av Covid 19-pandemin på folkhälsoarbetet. 
Vi har fått enkäten till oss via både SKR-nätverket för folkhälsostrateger och Healthy Cities-nätverket. 
 
Ha det fint! 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
Susanne Carlsson 
verksamhetschef  
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Borås Stad - Fritids- och folkhälsoförvaltningen 
Sturegatan 38, 501 80 Borås 
033-35 82 97 
0768-88 82 97 
boras.se 
facebook.com/fritidfolkhalsa 
 

  
 
 

 
Från: Johanna Linnarsson <Johanna.Linnarsson@trollhattan.se>  
Skickat: den 5 oktober 2020 08:29 
Till: Anna Linders <Anna.linders@regionostergotland.se>; Anna Lindskog 
<Anna.Lindskog@regionhalland.se>; Annika Larsson <Annika.Larsson@regionostergotland.se>; Barbro 
Müller <barbro.muller@lulea.se>; Catarina Åsberg <catarina.asberg@vgregion.se>; Cecilia Berg 
<cecilia.berg@falun.se>; Elin Turesson <Elin.turesson@helsingborg.se>; Ellen Kristiansson 
<ellen.kristiansson@ostersund.se>; Elvira Ekström <Elvira.ekstrom@norrkoping.se>; Emma Franzén 
<emma.franzen@folkhalsomyndigheten.se>; Emma Hevelius <Emma.Hevelius@vara.se>; Filippa 
Myrbäck <filippa.myrback@skl.se>; Frida Hansdotter Pilgaard <frida.pilgaard@malmo.se>; Hanna 
Stenfelt Lejondahl <Hanna.StenfeltLejondahl@linkoping.se>; Ingela Hagström 
<Ingela.Hagstrom@uppsala.se>; Janet Harrysson <Janet.Harrysson@regionhalland.se>; Jörgen 
Gustavsson-Blommendahl <jorgen.gustavssonblommendahl@vaxjo.se>; Lisa Gunnefur 
<lisa.gunnefur@lund.se>; Mia Norberg Nguyen <mia.norbergnguyen@helsingborg.se>; Pernilla 
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tel:033-35%2082%2097
tel:0768-88%2082%2097
http://boras.se/
http://facebook.com/fritidfolkhalsa
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Thornberg Berner <pernilla.thornberg-berner@halmstad.se>; Ulf Peter Erik Götblad 
<Peter.Gothblad@trollhattan.se>; Rebecka Thilén <rebecka.thilen@skovde.se>; Sara Birgersson 
<sara.birgersson@norrkoping.se>; Susanne Karlsson <Susanne.Carlsson@boras.se>; Yvonne Savert 
<yvonne.savert@huddinge.se> 
Kopia: 'karin.guldbrandsson@folkhalsomyndigheten.se' 
<karin.guldbrandsson@folkhalsomyndigheten.se> 
Ämne: VB: covid-19 och folkhälsoarbete på lokal och regional nivå 
 
Hej! Vi har fått en fråga från Folkhälsomyndigheten om vi i Healthy Cities-nätverket kan vara behjälpliga 
med att besvara några frågor om hur pandemin har påverkat folkhälsoarbetet på lokal och regional nivå. 
Jag skickar ut frågorna till er och hoppas att ni har möjlighet att besvara dessa. Frågorna besvaras av var 
och en för att sedan skickas in direkt till myndigheten via mailadress i dokumentet. Dessa frågor har även 
gått ut i flera nätverk så det kan hända att några av er redan har fått det.  
 
 
Med vänlig hälsning / Kind regards 
 
Johanna Linnarsson 
Koordinator / Coordinator 

 
Nationella Healthy Cities nätverket 
0730-67 65 00 
Johanna.Linnarsson@trollhattan.se 
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Konsekvenser av covid-19-pandemin på 
folkhälsoarbetet 
Vid Folkhälsomyndigheten bedriver vi projektet ”Konsekvenser av covid-19-
pandemin på folkhälsoarbetet”. Syftet är att belysa om folkhälsorelevanta insatser 
har behövt nedprioriteras eller förändras under den tid som pandemin hittills har 
pågått. I just detta projekt undersöker vi alltså inte konsekvenser på folkhälsan. 

För att få svar på hur covid-19-pandemin har påverkat folkhälsoarbetet på lokal och 
regional nivå vänder vi oss till er och hoppas att ni vill hjälpa oss genom att svara 
på nedanstående tre frågor. 

 

 
 

  

Med folkhälsorelevanta insatser menar vi målinriktade 
och organiserade insatser för att främja hälsa och 
förebygga sjukdomar och skador 
(folkhälsoarbete). Vi är intresserade av insatser som 
bedrivs på lokal eller regional nivå, till exempel inom vård 
och omsorg, skola och förskola, socialtjänst, ideella 
organisationer m.fl. 
 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/
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Här kommer tre frågor som handlar om ifall folkhälsoarbetet i din kommun, region 
eller på annan arena har minskat, ökat eller på annat sätt förändrats under covid-
19-pandemin. 

1. Minskning av folkhälsorelevanta insatser 
Verksamheter kan ha dragit ner på eller helt stoppat vissa insatser. Målgrupper kan 
ha valt bort eller inte haft möjlighet att ta del av olika insatser till följd av 
pandemin.  

Fråga 1 

Finns det några folkhälsorelevanta insatser i din kommun/region/arena som 
har minskat till följd av covid-19-pandemin?  

Ja ☒ 

Nej ☐ 

Kan inte bedöma ☐ 

Vet inte ☐ 

Om ja, uppge några exempel på insatser där minskning har skett pga pandemin. 
Beskriv också gärna kort på vilket sätt denna minskning har skett. 

Insats Minskning och orsak till minskning 

Ex. Drop-in ungdomsmottagningen Stängt pga att antalet besökare inte 
kan kontrolleras på en drop-in-
mottagning. Rekommendationerna till 
följd av covid-19 kan alltså inte följas.  

Öppna mötesplatser och träffpunkter 
riktade till seniorer och personer med 
funktionsvariationer. 

Alla verksamheter stängdes under 
tiden mars t o m september då de i 
första hand riktades till riskgrupper.  

  

 

Öppna mötesplatser för föräldrar med 
barn och unga, t ex familjecentralerna 
stängde initialt men flyttade sedan ut 
verksamheten istället.  

De stängde pga risk för smittspridning 
men öppnade utomhus enligt 
rekommendationer från FHM. 

Föräldraskapsstöd i kursform Kurserna stängdes ner och ersattes 
delvis av digital verksamhet. 

Simskola för kvinnor Har ställts in under hösten 20 pga att 
undervisningen inte är säker ur ett 
smittrisksperspektiv.  

http://www.folkhalsomyndigheten.se/
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Övriga kommentarer: 

 
 

2. Ökning av folkhälsorelevanta insatser 
Insatser kan ha tillkommit, utökats eller besökts i ökad utsträckning till följd av 
pandemin.  

Fråga 2 

Finns det några folkhälsorelevanta insatser i din kommun/region/arena som 
har ökat till följd av covid-19-pandemin?  

Ja ☒ 

Nej ☐ 

Kan inte bedöma ☐ 

Vet inte ☐ 

 Om ja, uppge några exempel på insatser som tillkommit eller utökats pga 
pandemin. Beskriv också gärna kort på vilket sätt denna ökning har skett. 

Insats Ökning och orsak till ökning 

Ex. Stödlinje psykisk hälsa i samarbete 
med idéburen sektor 

Utökade öppettider och högre 
bemanning på telefonlinjen eftersom 
de fysiska träffarna har ställts in, dels i 
linje med de allmänna råden för att 
bromsa smittspridning och dels pga 
besökarnas oro för smitta. 

Stödlinjen Då allt avstannade i mars kom en idé 
om att starta en stödlinje. 
Verksamheterna gick samman och 
stödlinjen startade inom fyra dagar. 
Stödlinjen har varit en väg in för 
oroliga och hjälpbehövande i 
riskgruppen personer över 70 år. De 
har kunnat få hjälp med stödsamtal, 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/
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praktisk hjälp med apoteksärenden och 
inköp av matvaror.  

Insatserna har genomförts med hjälp 
av kommunala verksamheter, 
idéburna, civilsamhället och frivilliga 
medBoråsare. 

medBoråsare Frivilliga boråsare som anmält sig för 
att hjälpa till under coronapandemin. 
De anmäler sig via nätet och blir sedan 
intervjuade och får uppdrag via 
Stödlinjen. Förhoppningen är att de 
230 medBoråsarna ska vara 
intresserade av uppdrag även efter 
coronapandemin. 

  

  

  

  

  

  

Övriga kommentarer:  

3. Förändrat genomförande av folkhälsorelevanta 
insatser 

Det praktiska genomförandet av folkhälsorelevanta insatser kan ha förändrats till 
följd av pandemin. 

Fråga 3 

Finns det några folkhälsorelevanta insatser i din kommun/region/arena som 
har förändrats till följd av covid-19-pandemin?  

Ja ☒ 

Nej ☐ 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/
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Kan inte bedöma ☐ 

Vet inte ☐ 

 Om ja, uppge några exempel på insatser som förändrats pga pandemin. Beskriv 
också gärna kort på vilket sätt denna förändring har skett. 

Insats Förändring och orsak till förändring 

Ex. Föräldraskapsstöd i grupp på 
familjecentralen  

Föräldraskapsstödet genomförs 
fortfarande i grupp, men digitalt 
eftersom fysiska möten bedöms öka 
risken för trängsel och smittspridning 

Öppna mötesplatser riktade till 
seniorer. 

Under hösten har mötesplatser för 
seniorer haft aktiviteter utomhus med 
uppsökande verksamheter på olika 
platser. 

 

Träffpunkt Simonsland – en öppen 
mötesplats för enskilda besökare, 
grupper, föreningar med flera. 
Besökarna är mestadels seniorer och 
personer med funktionsvariationer. 

Från oktober startar verksamheten 
igång i mindre skala än tidigare med 
hänsyn taget till rådande 
rekommendationer. 

Föreningslivet med fokus på 
funktionsrättsföreningar och 
seniorföreningar har tagit olika beslut 
om huruvida de på grund av 
restriktionerna vill ha sin verksamhet 
igång eller inte. 

Caféet hålls öppet medan kommunala 
gruppaktiviteter fortsatt begränsas. 

Öppna mötesplatser i geografiska 
områden. 

De bedömdes som samhällsviktiga 
verksamheter av Borås Stads 
krisledning, vilket gjorde att de deras 
verksamhet och öppettider 
prioriterades. De blev viktiga noder för 
att möta våra invånare, informera om 
läget och ge stöd och hjälp.  

Mer verksamhet hölls utomhus. 

 

Öppen ungdomsverksamhet och 
fritidsgårdar 

Även de bedömdes som samhällsviktig 
verksamhet. Aktiviteterna bedrevs mer 
utomhus. Trots att medel i år inte 
beviljades av MUCF för 
sommaraktiviteter gjordes satsningar 
på sommarlovsverksamhet för barn i 
åldrarna 7-16 år.  

http://www.folkhalsomyndigheten.se/
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Feriearbeten Trots att kommunala verksamheter 
såsom förskolor och äldreomsorg inte 
kunde ta emot feriearbetare p g a 
coronapandemin gjordes stora insatser 
för att ge möjligheter till feriearbete 
för unga i åldrarna 15-18 år. Här var 
även föreningslivet en viktig aktör. 

Föräldraskapsstöd Ersattes delvis av digital verksamhet 

  

  

Övriga kommentarer: 

 

Ange gärna en kontaktperson som vi kan höra av oss till om vi har några ytterligare 
frågor. 

Namn:  

E-post: 

 

När du har besvarat frågorna, kopiera dokumentet och maila det till: 
karin.guldbrandsson@folkhalsomyndigheten.se, helst senast den 23 oktober. 

 

Stort tack! 
Karin Guldbrandsson 

Folkhälsomyndigheten 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/
mailto:karin.guldbrandsson@folkhalsomyndigheten.se
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Uppdaterad rekommendation om närvaro för ledamöter 

i Kommunstyrelsen, övriga nämnder samt i 

bolagsstyrelser i Borås Stad med anledning av 

Coronapandemin 

Den 18 mars 2020 kom partierna i Borås Stad överens om att minska antalet 

personer på sammanträden, 27 augusti 2020 kom en ny rekommendation. Den 

innebar då att sammanträden ska genomföras men utifrån 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Nu har pandemin tagit ny fart och nya rekommendationer finns, vilket gör att 

följande bör gälla för framtida sammanträden för Kommunstyrelsen, nämnder 

och bolagsstyrelserna. 

Sammanträden  

Sammanträden ska i första hand ske helt digitalt.  

Digitalt 

Sammanträdes hålls helt digitalt med undantag för en representant från 

presidiet (förslagsvis ordförande) och en justeringsperson samt de 

tjänstepersoner som krävs. Fackliga företrädare bör ges möjlighet att närvara 

digitalt. 

I andra hands ska sammanträden genomföras i en kombination av fysiskt- och 

digital närvaro. 

Hybrid 

Sammanträda med ledarmöten/ersättare på plats samt ledarmöten/ersättare på 

distans. Salen för mötet bör garantera att avstånd kan hållas för de som är på 

plats. Närvaron från tjänstepersoner på sammanträdena ska också begränsas 

och i första hand ske digitalt. Fackliga företrädare bör dock ges möjlighet att 

närvara. 

Nämnden/bolaget ska besluta om hur sammanträden ska hållas utifrån de 

rekommendationer som finns. 

Nämnder/bolag uppmanas fortsatt samverka kring lokaler som är anpassade 

för distanssammanträden. 
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Närvaro via Teams 

Förtroendevalda som ansluter till ett sammanträde via Teams ska göra detta 

med sitt konto tillhandahållet av Borås Stad. Ansluter man till mötet som ”gäst” 

eller på annat sätt som gör att hela namnet, för och efternamn, inte syns ska 

personen plockas bort från sammanträdet. 

Digitala möten  

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har givit ut en promemoria för 

”Sammanträden med fullmäktige, nämnder och styrelser m.m. i kommun, 

region och kommunalförbund under spridningen av det virus som orsakar 

sjukdomen covid-19”. SKRs rekommendation för digitala möten ska följas i så 

hög utsträckning som möjligt. Distansdeltagande ska ske genom ljud- och 

bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och 

höra varandra och delta på lika villkor. 

Deltagande på distans bör ses som ett komplement till fysiskt deltagande i 

fysiska möten, oavsett vilket organ det gäller. I nuvarande situation kan det 

däremot anses motiverat att använda möjligheten mer än i ett normalläge  

Det är inte rättsligt prövat om alla deltagare i ett nämnd- eller 

styrelsesammanträde kan delta på distans samtidigt. Den som leder 

sammanträdet måste däremot alltid finnas på plats i lokalen där det fysiska 

mötet äger rum, ett nämndsammanträde kan sägas äga rum på den fysiska 

platsen varifrån ordföranden leder sammanträdet, även om samtliga ledamöter 

deltar på distans. 

För kommunala bolag  

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har givit ut ”Beslutsfattande utan 

fysiska möten i kommunala bolag med anledning av covid-19”. SKRs 

rekommendation för digitala möten ska följas i så hög utsträckning som möjligt. 

En bolagsstyrelse är som huvudregel beslutför om mer än hälften av hela 

antalet styrelseledamöter är närvarande.  

Styrelsen får som huvudregel inte fatta beslut i ett ärende om inte samtliga 

styrelseledamöter har fått tillfälle att delta i ärendets behandling och fått ett 

tillfredsställande underlag för att avgöra ärendet. I brådskande fall kan styrelsen 

dock fatta beslut trots att alla styrelseledamöter inte har hunnit involveras i 

ärendet.  

Bolagsstyrelserna avgör själva om sammanträden ska hållas som fysiska möten 

eller på distans (t.ex. som telefonmöte eller videokonferens). Ska man hålla 

distansmöte torde alla som har rätt att delta i mötet behöva gå med på formerna 

för mötet.  

Om samtliga styrelseledamöter är överens om förfarandet kan styrelsen fatta 

beslut utan att något sammanträde hålls. Besluten tas då in i ett protokoll som 

anger att besluten har tagits utan sammanträde (per capsulam) och samtliga 

styrelseledamöter skriver under protokollet.  

https://skr.se/download/18.5e325b9d171dad3b5791b265/1588595578021/Kommunala-sammantraden.pdf
https://skr.se/download/18.5e325b9d171dad3b5791b265/1588595578021/Kommunala-sammantraden.pdf
https://skr.se/download/18.5e325b9d171dad3b5791b265/1588595578021/Kommunala-sammantraden.pdf
https://skr.se/covid19ochdetnyacoronaviruset/beslutsfattandeikommunalabolag.32446.html
https://skr.se/covid19ochdetnyacoronaviruset/beslutsfattandeikommunalabolag.32446.html
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En bolagsstämma kan på samma sätt som ett styrelsemöte genomföras på 

distans eller per capsulam förutsatt att alla aktieägare är överens. 

Vett och etikett vid digitala möten  

När du som förtroendevald är med på digitala möten ska du uppträda som om 

du vore på plats på mötet fysiskt.  

Testa din utrustning  

Se till att testa din utrustning i god tid innan mötet kommer att ske. Om du t.ex. 

vill använda headset så testa genom att ringa upp någon kollega dagen innan för 

att säkerställa att det fungerar. 

Använd din webbkamera 

Det lagkrav på att man ska se den som har ordet. Dessutom är kroppsspråk och 

ansiktsuttryck en stor del i vår kommunikation så därför är det viktigt att vi kan 

se varandra.  

Välj rätt miljö  

Du bör välja en lugn och behaglig miljö för att genomföra ett onlinemöte. Att 

vara på resande fot fungerar inte om du ska ha ett aktivt deltagande. Sitter du på 

ditt kontor bör du signalera till dina kollegor att du inte ska bli störd för att inte 

bli avbruten.   

Se till att minimera allt eventuellt buller och att platsen du sitter på har en bra 

belysning. Du ska inte sitta med störande ljud i bakgrunden. Det är ditt ansvar 

att stänga av din mikrofon vid de tillfällen du inte ska prata. Ordförande är 

ansvarig för att deltagare följer ovanstående.  

Stadig anslutning  

Att skicka både ljud-bild-och presentationsmaterial kan ta en hel del bandbredd 

i anspråk. Se därför till att du har en robust uppkoppling. 

 

 

Ulf Olsson   Annette Carlson  
Socialdemokraterna Moderaterna 
 
 
Andreas Exner Ida Legnemark 
Sverigedemokraterna Vänsterpartiet 
 
 
Anna Svalander Tom Andersson 
Liberalerna  Miljöpartiet 
 
 
Kerstin Hermansson Niklas Arvidsson 
Centerpartiet  Kristdemokraterna 



 

 

Bidra till nulägesbild-  

Hur arbetar vi med välfärdsbokslutet? 

 

Välfärdsbokslutet är en mätare för hur socialt hållbart Borås är och lyfter fram de 

områden som behöver förbättras. Välfärdsbokslutet är därför en kunskapsbas och ett 

bra underlag som ska användas i nämnders och bolags prioriteringar i arbetet för ett 

socialt hållbart Borås. 

Utifrån beslut i Fullmäktige Dnr KS 2019-00523 1.1.2.25 : 

”Välfärdsbokslutet ska vara en del av underlaget till nämnders och bolagsstyrelsers 

arbete och prioriteringar. Samtliga nämnder och bolag ska årligen redovisa till Fritids- 

och folkhälsonämnden på vilket sätt man har använt Välfärdsbokslutet i planerings 

och budgetarbetet”. 

Beslut i Kommunfullmäktige 29 september 2019 

 

Våra erfarenheter blir grund för att stärka arbetet med 

Välfärdsbokslutet  

Med beslutet som grund önskar Fritids- och folkhälsonämnden att varje förvaltning 

och bolag besvarar ett antal frågor utifrån er verksamhet om hur ni använder er av 

välfärdsbokslutet idag. Frågorna kan besvaras genom att ni skickar in svar på 

frågorna eller genom dialog med ansvarig tjänsteperson Kristina Nyberg Smahel.  

Vi önskar att även förvaltningar och bolag som inte använder Välfärdsbokslutet aktivt 

i sitt arbete svarar på frågorna, vi tror att vi kan lära oss lika mycket av de svaren. 

Observera att detta inte en kontroll över vilka aktiviteter eller insatser som 

gjorts utan fokus är på hur underlaget har använts i er planering av 

verksamheten.  

Med hjälp av svaren kan vi utveckla välfärdsbokslutet tillsammans och skapa ett 

kunskapsunderlag, där Välfärdsbokslutet blir ett redskap i verksamhetsplanering och 

uppföljningsarbete.  

 

Om Välfärdsbokslutet  

Flera förändringar i det senaste Välfärdsbokslutet (Välfärdsbokslut 2018) har gjorts, 

som att exempelvis presentera statistik på mindre geografiska områden än tidigare. 

Rapporten har också tagit ett nytt grepp kring den sociala hållbarheten genom att 



tydligare kopplas samman med det globala, nationella och det lokala arbetet i form av 

Agenda 2030, de mänskliga rättigheterna, målområdena för det nationella 

folkhälsoarbetet och Borås Stads Vision 2025. Rapporten i sin helhet är bifogad 

tillsammans med denna skrivelse. 

Precis som för folkhälsoarbetet i Sverige ligger utmaningen för Borås i att jämna ut 

skillnaderna mellan olika grupper. Genom att uthålligt mäta förändringar i hälsa 

mellan kön, mellan geografiska områden och i olika åldersgrupper får staden ett 

statistiskt underlag för planering, genomförande och uppföljning, i till exempel 

budgetarbetet.  

 

Frågor som ska besvaras: 

Frågorna kan besvaras skriftligt eller genom dialog med Kristina. 

 

1. Vilka områden/indikatorer i Välfärdsbokslutet berör er nämnd/bolag? 

Utgå från avsnitten i välfärdsbokslutet. 

Svar: Vi är indirekt med i alla då vi är utförare av beställning för alla 

verksamheter inom Borås Stads koncern. 

 

2. Vilka i er förvaltning/ert bolag använder Välfärdsbokslutet? 

Enskilda tjänstemän, enheter, ledningsgrupp eller liknande? 

Svar: Vi är indirekt med i alla då vi är utförare av beställning för alla 

verksamheter inom Borås Stads koncern. 

 

3. På vilket sätt använder ni Välfärdsbokslutet? 

Exempel för utveckling, analys, prioritering med mera. Om det inte används, 

beskriv varför. 

Svar; Ett exempel är att vi använder det inom område 4 där vi har en egen 

friskvårdsgrupp inom förvaltningen som inspirera våra anställda till mer 

friskvård 

  

4. Hur tar ni tillvara på befintlig kunskap som finns i Välfärdsbokslutet och 

omsätter den i praktiken?  

Har ni en tydlig process där välfärdsbokslutet ingår som en del? 

Svar: Det har vi inte 

 

5. Vilka möjligheter finns att påverka och prioritera i verksamheten utifrån 

kunskapen? 

Om möjligheter saknas, vad är det som krävs för att ni ska ha möjlighet att 

använda det? 

Svar: I vårt fall så är vi utförare och kan i bästa fall påverka våra beställer i den 

riktningen. 

 

 



6. Finns det konkreta exempel på prioriteringar baserat på kunskapen i 

Välfärdsbokslutet? 

Exempel prioriteringar i budget. 

Svar: Nej 

 

7. Vilka svårigheter eller möjligheter finns med att använda 

Välfärdsbokslutet i ert arbete med prioriteringar? 

Beskriv. 

Svar: Då vi är en utförar organisation som ligger denna fråga hos beställande 

verksamhet. 

 

8. När i tid är det relevant för er att få underlag/statistik för att ni ska kunna 

använda det för planering av verksamheten? 

Beskriv. 

Svar: Det bästa för alla är att den kommer i tid innan alla verksamheter gör sin 

budget enligt Borås Stads budgetprocess.  

 

9. Har ni några medskick till Fritids- och folkhälsoförvaltning gällande 

deras arbete med Välfärdsbokslutet? 

Exempel behov av annan statistik, behov av stöd i analysarbete eller liknande.  

Svar: Nej 

 

Stort tack för er hjälp med att skapa en nulägesbild av hur Välfärdsbokslutet används 

i staden. Våra erfarenheter kommer att användas för att skapa:  

- En sammanfattning av hur Välfärdsbokslutet har använts, kommer att utgöra 

ett avsnitt i Välfärdsbokslut 2020 (kommer 2:a halvåret 2021). 

- Som ett kunskapsunderlag i arbetet med att utveckla Välfärdsbokslutet.  

- Som ett underlag till vilket stöd som efterfrågas i arbetet med 

Välfärdsbokslutet. 

 

Fritids- och folkhälsonämnden önskar svar senast den 27 november 2020. Vid 

önskemål om dialog eller om ni har frågor, kontakta Kristina Nyberg Smahel, 

ansvarig tjänsteperson på Fritids- och folkhälsoförvaltningen. 

 

Kontakt: 

kristina.nyberg.smahel@boras.se 

033-35 80 47 

 

 

 

mailto:kristina.nyberg.smahel@boras.se


 

 

 

Håkan Eriksson (C)    Tommy Jingfors 

Ordförande     Förvaltningschef 

Fritids- och folkhälsonämnden  Fritids- och folkhälsoförvaltningen 



 

 

Bidra till nulägesbild-  

Hur arbetar vi med välfärdsbokslutet? 

 

Välfärdsbokslutet är en mätare för hur socialt hållbart Borås är och lyfter fram de 

områden som behöver förbättras. Välfärdsbokslutet är därför en kunskapsbas och ett 

bra underlag som ska användas i nämnders och bolags prioriteringar i arbetet för ett 

socialt hållbart Borås. 

Utifrån beslut i Fullmäktige Dnr KS 2019-00523 1.1.2.25 : 

”Välfärdsbokslutet ska vara en del av underlaget till nämnders och bolagsstyrelsers 

arbete och prioriteringar. Samtliga nämnder och bolag ska årligen redovisa till Fritids- 

och folkhälsonämnden på vilket sätt man har använt Välfärdsbokslutet i planerings 

och budgetarbetet”. 

Beslut i Kommunfullmäktige 29 september 2019 

 

Våra erfarenheter blir grund för att stärka arbetet med 

Välfärdsbokslutet  

Med beslutet som grund önskar Fritids- och folkhälsonämnden att varje förvaltning 

och bolag besvarar ett antal frågor utifrån er verksamhet om hur ni använder er av 

välfärdsbokslutet idag. Frågorna kan besvaras genom att ni skickar in svar på 

frågorna eller genom dialog med ansvarig tjänsteperson Kristina Nyberg Smahel.  

Vi önskar att även förvaltningar och bolag som inte använder Välfärdsbokslutet aktivt 

i sitt arbete svarar på frågorna, vi tror att vi kan lära oss lika mycket av de svaren. 

Observera att detta inte en kontroll över vilka aktiviteter eller insatser som 

gjorts utan fokus är på hur underlaget har använts i er planering av 

verksamheten.  

Med hjälp av svaren kan vi utveckla välfärdsbokslutet tillsammans och skapa ett 

kunskapsunderlag, där Välfärdsbokslutet blir ett redskap i verksamhetsplanering och 

uppföljningsarbete.  

 

Om Välfärdsbokslutet  

Flera förändringar i det senaste Välfärdsbokslutet (Välfärdsbokslut 2018) har gjorts, 

som att exempelvis presentera statistik på mindre geografiska områden än tidigare. 

Rapporten har också tagit ett nytt grepp kring den sociala hållbarheten genom att 



tydligare kopplas samman med det globala, nationella och det lokala arbetet i form av 

Agenda 2030, de mänskliga rättigheterna, målområdena för det nationella 

folkhälsoarbetet och Borås Stads Vision 2025. Rapporten i sin helhet är bifogad 

tillsammans med denna skrivelse. 

Precis som för folkhälsoarbetet i Sverige ligger utmaningen för Borås i att jämna ut 

skillnaderna mellan olika grupper. Genom att uthålligt mäta förändringar i hälsa 

mellan kön, mellan geografiska områden och i olika åldersgrupper får staden ett 

statistiskt underlag för planering, genomförande och uppföljning, i till exempel 

budgetarbetet.  

 

Frågor som ska besvaras: 

Frågorna kan besvaras skriftligt eller genom dialog med Kristina. 

 

1. Vilka områden/indikatorer i Välfärdsbokslutet berör er nämnd/bolag? 

Alla områden berör vårt bolag men alla kanske vi inte kan påverka. 

 

2. Vilka i er förvaltning/ert bolag använder Välfärdsbokslutet? 

Jag har hört mig för lite och det verkar som att de flesta inte vet om att det 

finns.  

 

3. På vilket sätt använder ni Välfärdsbokslutet? 

Se ovanstående svar. 

  

4. Hur tar ni tillvara på befintlig kunskap som finns i Välfärdsbokslutet och 

omsätter den i praktiken?  

Vi verkar inom flera av områdena, men det gör vi utifrån vår egen vision.  

 

5. Vilka möjligheter finns att påverka och prioritera i verksamheten utifrån 

kunskapen? 

De delar vi kan påverka har vi kunskapen inom bolaget.  

 

6. Finns det konkreta exempel på prioriteringar baserat på kunskapen i 

Välfärdsbokslutet? 

Se tidigare svar. 

 

7. Vilka svårigheter eller möjligheter finns med att använda 

Välfärdsbokslutet i ert arbete med prioriteringar? 

Då de flesta här inte kände till den, är det en svårighet i sig. 

 

8. När i tid är det relevant för er att få underlag/statistik för att ni ska kunna 

använda det för planering av verksamheten? 

Beskriv. 

 



9. Har ni några medskick till Fritids- och folkhälsoförvaltning gällande 

deras arbete med Välfärdsbokslutet? 

Det är ett viktigt arbete ni gör, det vore bra om fler kände till den. 

 

Stort tack för er hjälp med att skapa en nulägesbild av hur Välfärdsbokslutet används 

i staden. Våra erfarenheter kommer att användas för att skapa:  

- En sammanfattning av hur Välfärdsbokslutet har använts, kommer att utgöra 

ett avsnitt i Välfärdsbokslut 2020 (kommer 2:a halvåret 2021). 

- Som ett kunskapsunderlag i arbetet med att utveckla Välfärdsbokslutet.  

- Som ett underlag till vilket stöd som efterfrågas i arbetet med 

Välfärdsbokslutet. 

 

Fritids- och folkhälsonämnden önskar svar senast den 27 november 2020. Vid 

önskemål om dialog eller om ni har frågor, kontakta Kristina Nyberg Smahel, 

ansvarig tjänsteperson på Fritids- och folkhälsoförvaltningen. 

 

Kontakt: 

kristina.nyberg.smahel@boras.se 

033-35 80 47 

 

 

 

 

 

 

Håkan Eriksson (C)    Tommy Jingfors 

Ordförande     Förvaltningschef 

Fritids- och folkhälsonämnden  Fritids- och folkhälsoförvaltningen 

mailto:kristina.nyberg.smahel@boras.se
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Ekonomisk redovisning 

Fritid och folkhälsa 

  2019 2020     

 
Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Nämndbudget Periodiserad 
nettobudget 

Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Avvikelse Prognos
avvikelse 

Fritids- och folkhälsonämnd 1 289 1 398 1 165 1 274 -109 -150 

Gemensam fritidsadministration 9 969 12 188 10 157 9 318 839 200 

Överenskommelsen 141 382 318 91 227 0 

Evenemang 9 631 7 727 3 906 2 632 1 274 2 000 

Mötesplatser/förebyggande arbete 12 943 17 663 14 730 12 647 2 083 200 

Fritidsgårdsverksamhet 27 583 35 687 30 049 29 771 278 0 

Badresor/barnkoloni 2 764 2 725 2 637 3 140 -503 -500 

Folkhälsa 1 382 3 134 2 199 2 163 36 -1 173 

Träffpunkt Simonsland 6 700 8 191 6 721 5 803 918 400 

Anläggningsenheten 80 844 100 791 86 677 92 853 -6 176 -12 000 

Badenheten 32 175 28 841 24 562 33 001 -8 439 -13 000 

Buffert 0 1 573 1 311 0 1 311 1 573 

Verksamhetens nettokostnader 185 421 220 300 184 432 192 693 -8 261 -22 450 

Kommunbidrag 174 916 220 300 184 432 184 432   

Resultat jfr med kommunbidrag -10 505 0 0 -8 261  -22 450 

Godkänt ianspråktagande av ack. resultat 0   0  0 

Godkända "öronmärkta" projekt 2 159   1 617  2 273 

Resultat jfr med tillgängliga medel -8 346   -6 644  -20 177 

Föreningsbidrag 

  2019 2020     

 
Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Nämndbudget Periodiserad 
nettobudget 

Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Avvikelse Prognos 
avvikelse 

Administration föreningsenhet 2 705 3 455 2 903 2 894 9 0 

Föreningsbidrag 28 777 32 020 29 452 28 352 1 100 1 500 

Bidrag till invandrarföreningar 1 780 2 000 2 000 1 897 103 0 

Bidrag till sociala föreningar 2 863 2 800 2 800 3 122 -322 -500 

Bidrag till funktionshinderföreningar 1 469 1 275 1 153 1 202 -49 0 

Bidrag till pensionärsföreningar 1 928 2 100 2 100 2 139 -39 0 

Verksamhetens nettokostnader 39 522 43 650 40 408 39 606 802 1 000 

Kommunbidrag 40 133 43 650 40 408 40 408   

Resultat jfr med kommunbidrag 611 0 0 802  1 000 

Godkänt ianspråktagande av ack. resultat 0   0  0 

Godkända "öronmärkta" projekt 0   0  0 

Resultat jfr med tillgängliga medel 611   802  1 000 

Verksamhetsmått 

Badenheten 

Verksamhetsmått Utfall Okt 2019 Budget 2020 Utfall Sep 2020 Utfall Okt 2020 

Antal besökare Stadsparksbadet 109 620 240 000 83 785 95 847 

Antal besökare Borås Simarena 137 948 170 000 71 256 85 930 

Antal besökare Sandaredsbadet 58 129 65 000 37 784 44 062 

Antal besökare Dalsjöbadet 39 675 38 000 22 590 26 543 
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Prognos Fritidsramen 
Den bokförda budgetavvikelsen är för perioden är -8 261 tkr. 
För perioden har det bokförts kostnader som kallas godkända "öronmärkta projekt". Dessa kostnader 
justeras vid årets slut men påverkar uppföljningen negativt. 

 En kommun fri från våld (projekt 29004) = -639 tkr. 
 Kraftsamling Sjöbo (projekt 29005) = -977 tkr. 

Totalt: -1 616 tkr 
 
Därutöver påverkar olika bidrag utfallet positivt, nettosumman är 3 155 tkr för perioden. Externa 
bidrag är exempelvis EU-bidrag för volontärer, bidrag från länsstyrelsen, Prio-pengar, SM-veckan vinter 
m.m. Kvarstående medel återbetalas eller flyttas till nästkommande budgetår. 
En justerad budgetavvikelse, med hänsyn till ovan, landar på - 9 800 tkr för perioden. Denna avvikelse 
fördelas på ca -14 600 tkr för intäkterna i jämförelse med budget och ca + 4 800 tkr för kostnaderna i 
jämförelse med budget. 
 
Prognos vid årets slut 
Bokförd prognosavvikelse landar på -22 450 tkr. Med hänsyn till godkända öronmärkta projekt (2 273 
tkr) så blir en justerad prognos ett underskott motsvarande 20 177 tkr. 
 

 Nämnd, - 150 tkr. Bland annat ökade kostnader för nämndadministration. 
 

 Gemensam fritidsadministration, 200 tkr. Främst mindre personalkostnader än budgeterat. 
 

 Mötesplatser/förebyggande, 200 tkr. Avser sociala investeringsprojektet "En kommun fri 
från våld". Projektet avslutades 2019. (Total budget för perioden 2015-2019 = 5 700 tkr). 
Enheten har dock fått godkänt att använda kvarstående medel även 2020 som beräknas till -1 
000 tkr. Kvarstår in 2021 beräknas därmed 577 tkr. Vid en jämförelse med budget ser den 
ordinarie verksamhetsbudgeten ut att landa på ett överskott, på uppskattningsvis 1 200 tkr. 
Främst lägre personalkostnader än budgeterat.  
 

 Badresor/barnkoloni, -500 tkr. Till största delen ökade kostnader som en konsekvens av 
Corona. 
 

 Folkhälsa, -1 173 tkr avser Sociala investeringsprojektet "Kraftsamling Sjöbo". (Total budget 
för perioden 2018-2020 = 3 000 tkr). Prognosavvikelsen beräknas till -1 273 tkr, därutöver 
prognostiseras ca +100 tkr i den ordinarie verksamhetsbudgeten och avser främst lägre 
personalkostnader än budgeterat. 
 

 Träffpunkt Simonsland, +400 tkr. Mindre intäkter än budgeterat som en konsekvens av 
Corona beräknas till ca -1 200 tkr. Ej tillsatta vakanta tjänster och fördelade lönekostnader till 
externa projektmedel bidrar till en positiv prognostiserad avvikelse. 
 

 Badenheten, -13 000 tkr. Främst mindre intäkter än budgeterat. Nettoavvikelse som en 
konsekvenser utifrån Corona beräknas till ca -10 000 tkr. 
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 Anläggningsenheten, - 12 000 tkr. Anläggningsenheten, - 12 000 tkr. - 2500 tkr avser mindre 

intäkter än budgeterat på bland annat Borås Skidstadion och i övrig löpande verksamhet. -4 000 
tkr avser högre kostnader än budgeterat tilläggsanslag för Borås Arena 2.0 (- 3500 tkr avser 
direktfakturering av investering och - 500 tkr avser avser hyresökning). Detta justeras enligt 
överenskommelse i samband med bokslutet. Ca - 5 500 tkr uppskattas vara mindre intäkter än 
budgeterat som konsekvenser av Corna. 
 

 Evenemang, +2 000 tkr. I nuläget uppskattat överskott för tilläggsanslag som avser SM-
veckan vinter. 5 000 tkr har tilldelats 2020. Kvarstående medel flyttas till 2021. I nuläget vet vi 
inte om evenemanget blir av. 
 

 Fritidsgårdsverksamhet, 0 tkr. Överskott beräknas till ca +300 tkr i den ordinarie 
verksamheten. Prognosen inkluderar bokförda kostnader som en konsekvens av Corna med 
motsvarande belopp. 
 

 Buffert, + 1 573 tkr. Används i sin helhet för att täcka underskott inom fritidsramen. 
 
Övriga verksamhetsområden antas ha en budget i balans vid årets slut. 
 
Upplupna lönekostnader 
Avtalen inom flera avtalsområden för nya löner är ännu ej färdigställda. Inga nya löner är därför 
utbetalda från april. En uppskattad beräkning har gjorts och upplupna lönekostnader har avsatts på ett 
balanskonto. Summan för perioden april till okt uppgår till ca 1 360 tkr. 
 
Coronapandemin 
Konsekvenserna av Corona påverkar intäktsbudgeten negativt. Främst påverkas Badenheten men också 
Anläggningsenheten då dessa verksamheter till stor del är intäktsfinansierade. Av det prognostiserade 
underskottet uppskattas ca 17 500 tkr bero på konsekvenser utifrån Corona och avser främst mindre 
intäkter än budgeterat. 
 
Övrigt 
Har ännu inte fått slutligt besked om återföring av moms från Skatteverket. Momsen på 
Stadsparksbadet har utifrån beslut ändrats från och med 2019 från 25 % till 0 %. Återföring av inbetald 
moms har begärts för delar bakåt i tiden. Totalt ca 1 600 tkr. 
  

Prognos Bidragsramen 
Uppskattad prognos i nuläget +1 000 tkr. 
 
De bidrag som lämnar ett större överskott per oktober är: 
Socialt riktat bidrag ca 500 tkr (Färre föreningar som har sökt) 
Aktivitetsbidrag ungdomsföreningar ca 400 tkr (Corona-effekt) 
Riktade bidrag ca 650 tkr (Hyresunderlag från LFF saknas) 
Större underskott: 
Verksamhetsbidrag ungdomsföreningar -700 tkr (På grund av nya bidragsregler) 
Lokalbidrag sociala föreningar -350 tkr (Fler föreningar och högre hyror) 
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Omfattning 

 

§ 1 - 10 

 

Kl. 13:00- 14:15 

 

Beslutande 

 

Tommy Jingfors  Arbetsgivare   

Ann Kullander            Arbetsgivare 

Mona Carlbom   Arbetsgivare 

Marie-Louise Bengtsson  Arbetsgivare 

Kristina Nyberg Smahel  via länk Vision 

 

Ej närvarande 

Simon Erlandsson   Kommunal   

 

Ej beslutande 

Stina Andersson via länk Arbetsgivare 

 

 

 

 

 

Tommy Jingfors   Ann Kullander  

Ordförande   Sekreterare 

     

 

 

 

 

Kristina Nyberg Smahel    

Vision    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

§ 1 Godkännande av dagordningen 

  

Dagordningen godkändes. 

  

 

 

§ 2 Föregående mötesprotokoll, samt återrapportering 

 

Genomgång och inget att återrapportera. 

 

  

 Samverkansgruppen beslutar: 

 

 att lägga redovisningen till handlingarna 

 

 

 

§ 3 Skyddskommitté 

  

 Arbetsmiljö § 3.1 a), b), c), d)  

 Personal- och organisationsfrågor § 3.2 a), b), c), d) 

 

1. a) Skyddsronder 

 Ingen skyddsrond är genomförd sedan förra FSG. 

     

1. b) Arbetsskador och tillbud  

 Det finns inga nya anmälningar om arbetsskador eller tillbud sedan förra FSG.  

  

1. c) Förebyggande friskvård, hälsa och trivselgrupp 

Det saknas fortfarande anmälan för en stor del av arbetsplatsernas 

hälsoinspiratörer.  

Både nya och gamla hälsoinspiratörer ska anmälas sig via blanketten som finns 

under blankettarkiv på Intranätet. 

 

 1.d) Skyddsombud  

Ingen anmälan om nya skyddsombud. 

 

 

  Samverkansgruppen beslutar: 

 

 att diskutera frågan på kommande ledningsgruppsmöte 

 

 

 

 Personal- och organisationsfrågor 
 

 2. a) Information: 

 

Ny rutin för kränkande särbehandling 

- Stina informerar om uppdateringarna i den nya rutinen och efter ett mindre 

förtydligande finns inga ytterligare synpunkter på rutinen. 

 

- Samverkan inför förändring i verksamhet  

Vision påtalar att arbetsgivaren brustit i samverkan genom att förändringen där 

Medborgarlabbet på Sjöbo ska integreras i mötesplatsen inte samverkats i FSG. 

Arbetsgivaren tar till sig Visions synpunkter och är överens om att samverkan inte 

fungerat fullt ut i detta ärende och att förändringar i verksamhet i framtiden alltid 

ska samverkas i FSG. 



- Uppföljning kring förändrad organisation inom Förenings- och  

anläggningsenheten  

Vision lyfter frågan om vad som händer kring den förändrade organisationen. 

Tommy informerar om att det har varit två möten för att inventera hur arbetet ska 

fortgå och att Vision kommer att kallas till ett möte under v. 46.  

Tommy beskriver också förvaltningens övergripande behov av en lokalsamordnare, 

som företräder förvaltningens intressen gentemot övriga parter vid renoveringar och 

ombyggnationer av lokaler och anläggningar. 

Planen är att en sådan tjänst ska ingå i det här förändringsarbetet. 

 

 

  2. b) Beslut om 

     

- Att anta ny rutin för kränkande särbehandling. 

 

- Att upprätta en riskanalys inför förändrad verksamhet vid Medborgarlabbet på 

Sjöbo där verksamheten involveras i mötesplatsen. 

 

- Alla verksamheter och enheter ska uppdatera sina riskbedömningar kring Corona 

utifrån de nya och uppdaterade förhållningssätten. 

 

 

  2. c) Vid FSG följer vi upp utfallet av de verksamhetsmått som staden har. 

  Utfallet för perioden 2019-10-01--2020-09-30 finns redovisat nedan. 

  

 Verksamhetsmått  Målvärde 2020 Utfall 

 Arbetad tid för timavlönade 13 årsarb. 12,3 årsarb.  

 Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid 6,8 %  9,5 %   

 Hälsa 1 år utan sjukfrånvaro   26,7 %          

 Antalet tillsvidareanställda på förvaltningen   182 personer   

Antalet visstidsanställda  16 personer   

Andel tillsvidareanställda med heltidsanställning   

inkl. sjukersättning  93,4%    

Andel som utnyttjat friskvårdsbidraget under 2019 45 %    

 

 Samverkansgruppen beslutar: 

 

 att lägga redovisningen till handlingarna 

 

 

 

§ 4 Ekonomi 

   

a.) Information om budget 2021 

Tommy informerar kort om de olika blockens aktuella budgetförslag och 

konstaterar att det ser förhållandevis bra ut för vår förvaltning.  

 

b.) Budgetuppföljning. 

Vi har ett underskott som hänvisas till konsekvenser av Covid 19. På nämnden i 

november ska det göras en konsekvensbeskrivning av orsakerna till underskottet.  

 

c.) Bokslut 

Vi spår ett stort underskott för 2020, men det finns en del politiska beslut om 

kompensationer som gör att läget inte är så oroande. 

 

 Samverkansgruppen beslutar: 

 

 att lägga redovisningen till handlingarna 



§ 5  Verksamhets-/organisationsfrågor 

 

- Uppföljning av arbetssituationen inom badenheten 

Förändrade arbetstider för personalen blir en effekt av att vi stänger ner baden för 

allmänheten utifrån de nya riktlinjerna kopplat till Corona. Det är endast Borås 

Simarena som kommer ha verksamhet igång under helgerna och därför bör 

personalen från de andra tre baden hjälpa till att bemanna helgerna på Borås 

Simarena. Vision har inga synpunkter på de förändrade arbetstiderna. Mona 

kontaktar Kommunal för att informera om förändringen.  

 

 Samverkansgruppen beslutar: 

 

 att lägga redovisningen till handlingarna 

 

 

 

§ 6 Återkoppling av tidigare ärenden 

  

- Skolfritid – Stående punkt 

Det finns ingen ny information sedan förra mötet. 

FSG reagerar på den korta framförhållning som Grundskoleförvaltningen lämnar 

genom att de senast den 28 december ska meddela hur mycket skolfritidstid de 

avser köpa under våren 2021. 

 

- Minskad sjukfrånvaro – Förbättrad arbetsmiljö  

HR har avstämningar med var och en av alla chefer och går igenom individuella 

personalärenden inom respektive enhet. 

 

HR kommer att göra arbetsmiljööversyner vid tre arbetsplatser. En översyn är så 

gott som klar, en pågår och den tredje förväntas starta inom en vecka.  

Arbetsgivaren ställer frågan till fackliga representanterna hur skyddsombuden bör 

involveras i arbetsmiljööversynerna. Vision meddelar att skyddsombud bör finnas 

med när personalen vid de aktuella arbetsplatserna får sin återkoppling. Stina 

kontaktar Kommunal för att få deras syn på hur återkopplingen ska ske. 

 

 

 Samverkansgruppen beslutar: 

 

 att lägga redovisningen till handlingarna 
 

 

 

§ 7 Information    

  

a.) CSG 

Genomgång av protokollet från 24 september 

 

 

b.) Nämnd 

Nästa nämndsammanträde hålls den 16 november och kommer att genomföras 

digitalt via Teams. 

 Vid sammanträdet kommer representanter från Borås Stads Revisionskontor och 

Borås Stads Dataskyddsombud på besök. 

 

 

Samverkansgruppen beslutar: 

 att lägga redovisningen till handlingarna 
 

 

 

 
 

 

 



§ 8 Övriga ärenden 

 

 

a.) Rutinen för hemarbete 

Med anledning av de nya riktlinjerna kring Coronapandemin så kommer rutinen 

för hemarbete revideras. HR som ansvarar för upprättandet av rutiner önskar få in 

synpunkter så att mötet vid nästa FSG den 30 november kan besluta om att anta 

den nya rutinen. 

  

b.) Alla förvaltningar ska med start från den 3 november återigen rapportera in det 

aktuella läget utifrån Corona till den centrala krisledningsstaben. 

.  

c.) Förvaltningen kommer gå ut med information till medborgarna i staden gällande att vi 

stänger ner vissa anläggningar. Det gäller främst basturna vid Kypegården och 

Kransmossen samt att allmänhetens åkning i ishallen ställs in tillsvidare.  

 

d.) Badchefen informerar om att två enhetschefer inom badenheten byter arbetsplats.  

Anna Paulsson lämnar Sandaredsbadet och blir ny enhetschef vid Stadsparksbadet 

och Johanna Skansare som tidigare varit vikarierande enhetschef på 

Stadsparksbadet blir ny enhetschef för Sandaredsbadet. Förändringen gäller från 

den 1 november. Vision och Kommunal har inga invändningar mot förändringen. 

 

 

 § 9  Nästa möte 

  

 30 november, Klusterhuset, Lill-Knut 

 

 

 

§ 10 Avslutning 
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§ 404 Dnr KS 2020-00777 2.3.1.0 

Julgåva till anställda 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Stadsledningskansliet medarbetare får en julgåva till värdet av högst 700 kronor. 
 
Kommunstyrelsen rekommenderar övriga nämnder att fatta motsvarande beslut 
om julgåva.         
 

Protokollsanteckning 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga. 
 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med Skatteverkets tillfälliga skattefrihet för gåvor till anställda under 
perioden 1 juni 2020 till 31 december 2020 har arbetsgivaren möjlighet att höja 
värdet till 1000 kronor på gåvor till anställda utan förmånsbeskattning. I och 
med detta anser Kommunstyrelsen att det är rimligt att höja värdet på årets 
julgåva till 700 kronor för Stadsledningskansliet anställda, och rekommenderar 
nämnderna att fatta motsvarande beslut. Detta gäller även nämnder som för-
väntar sig ett ekonomiskt underskott vid årets slut. I sedvanlig ordning sker 
sedan en prövning i bokslutet för 2020. Då bestäms vilket resultat som 
respektive nämnd kommer att bära med sig till nästa år.                
     
 



Protokollsanteckning Kommunstyrelsen 
2020-10-26 

Protokollsanteckning: PF1 Julgåva till anställda 2020 

2020 kommer vara ett år som vi kommer tänka tillbaka på som ett år som inget annat. Personalen i 
Borås Stad har i hög grad fått arbeta på ett sätt som de inte är vana vid. Många har behövt arbeta 
hemifrån, ofta i en undermålig arbetsmiljö. Många har också behövt lösa nya, krävande 
arbetsuppgifter under hög press. Ett särskilt stort ansvar för att hantera den pågående pandemin har 
fallit på de anställda inom kommunens vård- och omsorg, som förtjänar varje eloge som möjligen kan 
ges.  

Det är förstås så, att Skatteverkets förändrade regelverk, möjliggör en julklapp till vår anställda för 
ett högre belopp än normalt sett. Det får dock inte vara det primära skälet till att julklapp ges, vilket 
är den bild som ges av de styrande partiernas förslag. Vi vill i stället betona att det framförallt är på 
grund av det hårda arbete som lagts ner, som våra anställda mer än förtjänar en extra påkostad 
julklapp.   

Allianspartierna i Borås 

Moderaterna  Kristdemokraterna 

Annette Carlson  Niklas Arvidsson 

Bilaga tilll § 404 Julgåva till anställda 2020



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Julgåva till anställda 2020 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

1. Stadsledningskansliet medarbetare får en julgåva till värdet av högst  

700 kr. 

2. Kommunstyrelsen rekommenderar övriga nämnder att fatta 

motsvarande beslut om julgåva.         

 

 

 

Datum 

2020-10-19 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00777 2.3.1.0 Programområde 01 

Handläggare: Annika Dahlén 
 

Datum 

2020-10-15  Annica Dahlén  

  Avdelningschef 

 

PF1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Annika Dahlén 
Handläggare 
033 357716 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-10-26 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00777 2.3.1.0 

  

 

Julgåva till anställda 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Stadsledningskansliet medarbetare får en julgåva till värdet av högst  

700 kr. 

2. Kommunstyrelsen rekommenderar övriga nämnder att fatta 

motsvarande beslut om julgåva.         

Ärendet i sin helhet 

I samband med Skatteverkets tillfälliga skattefrihet för gåvor till anställda under 

perioden 1 juni 2020 till 31 december 2020 har arbetsgivaren möjlighet att höja 

värdet till 1000 kr på gåvor till anställda utan förmånsbeskattning. I och med 

detta anser Kommunstyrelsen att det är rimligt att höja värdet på årets julgåva 

till 700 kr för Stadsledningskansliet anställda, och rekommenderar nämnderna 

att fatta motsvarande beslut. Detta gäller även nämnder som förväntar sig ett 

ekonomiskt underskott vid årets slut. I sedvanlig ordning sker sedan en 

prövning i bokslutet för 2020. Då bestäms vilket resultat som respektive nämnd 

kommer att bära med sig till nästa år. 

               

Beslutet expedieras till 

1. Alla nämnder 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Annica Dahlén 

Avdelningschef 
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