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Budgetuppföljning 2022 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden godkänner budgetuppföljningen Tertial 2 2022.  

Ärendet i sin helhet 
Kulturens verksamheter pågår för fullt, äntligen kan Boråsarnas tillgång till 
deltagande och besök ske obehindrat och utan restriktioner. Sommaren har 
kokat av kulturaktiviteter som kunnat ske med stort och engagerat deltagande. 
 
De pågående oroligheterna i världen, lågkonjunkturen och ökade priser märks i 
verksamheterna, men påverkar inte tertialresultatet. Däremot har de senaste 
veckornas fokus på valet och den demokratiska rättigheten att rösta varit 
mycket synlig, framför allt i biblioteksorganisationen. Förtidsröstningen slår 
rekord och Boråsarna köar i bibliotekens vallokaler.  
 
Analys av verksamhetsmåtten visar att vi når målen när det gäller antalet 
aktiviteter riktade mot barn och unga, samt att antalet besökare är positivt i 
flertalet verksamheter. Kulturskolan har nu hämtat hem det elevtapp som 
skedde under pandemi-åren.  
 
Analys av det ekonomiska resultatet visar att nämndens verksamheter är i god 
balans och prognosavvikelsen är + 1 370 tkr för helåret. 
Kulturnämnden har under året beslutat om två avvikelser som kostnadstäckts 
genom bufferten;  

• Konstmuseet -300 tkr för en förstudie över ett Art center. 
• Stöd till övrig kulturverksamhet -280 tkr genom beslut av ett utbetala 

större årsbidrag till kulturföreningar än vad som ryms i budget. 
 
Kulturförvaltningen har erhållit en nämndbidragsökning på 1 150 tkr i 
nämndbudgeten för lönesatsningar på Biblioteken, Kulturskolan och 
enhetschefer. Årets nämndbidrag är med denna ökning 196 800 tkr. 

Beslutsunderlag 
1. Tertial 2, Kulturnämnden 2022 

Samverkan 
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1  Inledning 
Kulturens verksamheter pågår för fullt, äntligen kan Boråsarnas tillgång till deltagande och besök ske 
obehindrat och utan restriktioner. Sommaren har kokat av kulturaktiviteter som kunnat ske med stort 
och engagerat deltagande. 

Ett axplock! På Borås museum har familjerna strömmat till Alfons Åberg utställningen, och både 
Textilmuseet och Konstmuseet har varit välbesökta, även med en del internationell turism. Biblioteken 
har haft Bokbussen på turné till badplatser och barn i åldern 7-12 år har fått en extra lässkjuts i 
projektet Sommarboken. 

Ungdomar har fått viktig arbetslivserfarenhet genom feriepraktik, till exempel kulturskolans 
sommarorkester, två danscrews inom ramen för Danslyftet och unga kulturutvecklare. Barn och unga 
har, på olika platser i hela Borås, kunnat ta del av sommarlovsaktiviteter; konstkollo, öppna verkstäder 
och textilateljé, dans- och cirkusträning mm. 

Kulturskolan avslutade vårterminen med en kavalkad av konserter och uppträdanden, samt ett mycket 
välbesökt öppet-hus, dit kön ringlade lång. Stadsteatern har lanserat ett välmatat höstprogram med fin 
bredd i utbudet och ser redan nu tendenser till goda försäljningssiffror. 

Samtidigt pågår arbetet med att beta av den ackumulerade kulturskuld till barn och unga som tidigare 
skrivits om. Biblioteket arbetar aktivt för att nå skolans elever att få tillgång till sitt första bibliotekskort, 
skolbioverksamheten på Röda Kvarn gör ett omtag, och kulturutbudet för skolorna kommuniceras på 
ett nytt sätt genom digital bokning. 

De pågående oroligheterna i världen, lågkonjunkturen och ökade priser påverkar i dagsläget inte 
tertialresultatet. Däremot har de senaste veckorna fokus på val och den demokratiska raättigheten att gå 
och rösta varit mycket synlig, framför allt i biblioteksorganisationen. Förtidsröstningen slår rekord och 
Boråsarna köar i bibliotekens vallokaler. 

Analys av verksamhetsmåtten visar att vi når målen när det gäller antalet aktiviteter riktade mot barn 
och ung, samt att antalet besökare är gott i flertalet verksamheter. Kulturskolan har nu hämtat hem det 
elevtapp som skedde under pandemi-åren. 

Analys av det ekonomiska resultatet visare att nämndens verksamheter är i god balans och 
prognosavvikelsen är + 1 370 tkr för helåret. 

Kulturnämnden har under året beslutat om två avvikelser som kostnadstäckts genom bufferten; 

1. Konstmuseet -300 tkr för en förstudie över ett Art center. 
2. Stöd till övrig kulturverksamhet -280 tkr genom beslut av ett utbetala större årsbidrag till 

kulturföreningar än vad som ryms i budget. 

Kulturförvaltningen har erhållit en nämndbidragsökning på 1 150 tkr i nämndbudgeten för 
lönesatsningar på Biblioteken, Kulturskolan och enhetschefer. Årets nämndbidrag är 196 800 tkr. 
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2 Visionens målområden - indikatorer och 
uppdrag 

2.1 Egen organisation 
Kommunfullmäktiges indikatorer  

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid ska minska, %. 
 
Utfall År 2020 
5,6 
 
Utfall År 2021 
4,2 
 
Utfall T2 2022 
5 

 

Analys 
Kulturnämnden 
De sju första månaderna har förvaltningen en total sjukfrånvaro på 4,55 procent, vilket är något högre än samma period 2019, som 
kan anses vara ett normalår. Idag är sjukfrånvaron för rullande 12 månader på 4,81 procent vilket är en höjning med 0,6 
procentenheter jämfört med samma period 2021. 
De verksamheter som ökat, sin sjukfrånvaro i jämförelse med föregående år har ökat från en mycket låg nivå och har under 
pandemin i större utsträckning arbetat på distans. Förvaltningen bedömer att ökningen var väntad. 
Den verksamhet som i större utsträckning varit öppen för besökare och där medarbetare arbetat fysiskt på arbetsplatsen har minskat 
sin sjukfrånvaro och är nu i nivå med samma period 2019, som bedöms vara ett normalår. 
 
Förvaltningens sjukfrånvaro består till största delen av kort sjukfrånvaro (1-14 dagar) och den långa sjukfrånvaron har stadigt fortsatt 
att minska i förvaltningen, vilket bedöms bero på ett väl fungerande systematiskt rehabiliteringsarbete. 
 
Den ökade sjukskrivningen var väntad och bedöms var en konsekvens av att smittspridningen ökat i samhället och på våra 
arbetsplatser, efter år av distans till varandra. 
Trots ökad sjukfrånvaro bedömer förvaltningen att återgången till "det nya normala" fungerar, men kommer fortsatt nogsamt följa den 
korta sjukfrånvaron och frisknärvaron för att tidigt fånga upp signaler på ohälsa.  

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten ska minska. 
 
Utfall År 2020 
4,4 
 
Utfall År 2021 
4 
 
Utfall T2 2022 
4,6 

 

Analys 
Kulturnämnden 
Andelen timavlönad personal kvarstår på en låg nivå andra kvartalet 2022 till 4,6 procent, som en konsekvens av att förvaltningens 
verksamheter har ökat sitt utbud och öppettider efter pandemin. I jämförelse med samma period 2019, som kan anses vara ett 
normalår är det en minskning med drygt 1 procentenhet. 
 
Förvaltningen bedömer att pandemin utvecklat nya arbetssätt i verksamheter som delvis kan bestå och på sikt kan påverka 
bemanningen och beroendet av timavlönade. 
 
Vid längre vakanser använder förvaltningen andra anställningsformer. 
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3 Intern kontroll 

3.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad, kvartal, 
tertial eller halvår 

Verksamhet / Process Riskbild Kontrollmoment med analys Åtgärd 

Borås Stadsteater Teaterns budgetprocess 
harmoniserar inte med 
Borås Stad budgetprocess 

Budgetutfall och faktiskt utfall 
 
Tätare avstämningar med ekonomi, 
både för kommande och 
periodiserade utgifter. 

Ny projektbaserad 
budgetstruktur genomfört i 
Agresso 

Kulturskolan En budget i obalans i 
samband med 
omställningsarbetet 

Påverkan på verksamhetsbudget 
 

Budgetuppföljningar, säkrat 
att kapitalkostnaden är täckt 

Publika Möten Nya och andra vanor kan 
göra så att målgrupperna 
uteblir när vi återgår till 
normal verksamhet 
(pandemin) 

Räckvidd - publikantal 
 
Publik/besökarantal för 
verksamheten har varit över  2 857 
personer, dessutom ca 250 digitala 
deltagare. Då det genomförts flera 
offentliga arrangemang under 
sommaren är besökarantalet något 
högre än den exakt angivna siffran. 
Finns ännu bara siffror från T1 att 
jämföra med. 

Kontroll av antal besökare 

De kulturhistoriska 
museerna 

Högre arbetsbelastning i 
samband med stora och 
kostsamma utställningar 

Följa upp den plan och budget 
som lagts för utställningen 
 
Månatliga genomgångar av 
ekonomin har genomförsts. 

Uppföljning av plan, budget 
och resultat 

3.2 Åtgärder för att minimera risker med hög riskbedömning 
Arbetet med nämndens interna kontroll startar med att en riskanalys görs. Riskanalysen ska ge en 
kartläggning av nämndens största riskområden. Risker som bedöms inträffa med stor sannolikhet och 
samtidigt får allvarliga konsekvenser ska åtgärdas direkt. 
Om nämnden i arbetet med riskanalysen har identifierat risker med en riskbedömning på 16, redovisas 
dessa risker tillsammans med åtgärder. 

 

3.3 Antal anmälda bisysslor 
Förvaltningen rapporterar en (1) ny bisyssla under perioden. 
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4  Nämndens verksamhet 1 

4.1 Resultat 

4.1.1 Ekonomiskt sammandrag (Tkr) 

  Utfall jan-
aug 2021 

Budget 
2022 

Budget jan-
aug 2022 

Utfall jan-
aug 2022 

Avvikelse 
jan-aug 

2022 

Prognos-
avvikelse 

Statsbidrag 1 710 0 0 2 360 2 360  

Avgifter och övriga intäkter 16 011 29 968 19 979 19 316 -663  

Summa intäkter 17 721 29 968 19 979 21 676 1 697  

Personal -74 453 -124 078 -82 719 -77 764 4 954  

Lokaler -29 512 -44 619 -29 746 -29 706 40  

Material och tjänster -33 797 -51 939 -36 719 -34 697 2 022 -580 

Kapitalkostnader -3 115 -4 183 -2 788 -2 798 -10  

Summa kostnader -140 877 -224 818 -151 972 -144 966 7 006  

Buffert (endast i budget) 0 -1 950 -1 300 0 1 300 1 950 

Nettokostnad -123 157 -196 800 -133 293 -123 290 10 003  

Kommunbidrag 128 895 196 800 133 293 133 293   

Resultat jämfört med 
kommunbidrag 

5 738 0 0 10 003   

Godkänt ianspråktaget ackumulerat 
resultat 

      

Godkända "öronmärkta" projekt       

Resultat jämfört med tillgängliga 
medel 

      

Ackumulerat resultat 2 638 6 616 6 616 6 616   

4.1.2 Resultatanalys 

Prognos för helåret 

Kulturförvaltningen har erhållit en nämndbidragsökning på 1 150 tkr i nämndbudgeten för 
lönesatsningar på Biblioteken, Kulturskolan och enhetschefer. 
Årets nämndbidrag med denna ökning blir 196 800 tkr. 

Prognosavvikelsen är + 1 370 tkr för helåret. 

Avvikelser 
Konstmuseet 
-300 tkr enligt beslut i Kulturnämnden i augusti att använda bufferten för en förstudie över ett Art 
center. 

 
Stöd till övrig kulturverksamhet 
-280 tkr på grund av större årsbidrag till kulturföreningar än budget, enligt beslut i Kulturnämnden i 
januari 2022. Bufferten används för att täcka denna avvikelse 
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Buffert 
+1 950 tkr är avsatta för oförutsedda händelser. 

Intäkter 

Inga verksamheter påvisar intäktsbortfall som påverkar resultatet. Nämndens statliga och regionala 
bidrag har vid prognostillfället, tillfälligt flyttats till skuldkonto, för att i september läggas tillbaka. Detta 
sker i enlighet med stadens rutiner för delårsbokslut. 

4.1.3 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av 
Kommunfullmäktige 

Projekt Totalt godkänt 
belopp 

Utfall tom 
2021-12-31 Utfall 2022-08 Återstår 

Summa     

4.2 Verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr Utfall jan-
aug 2021 

Budget 
2022 

Budget jan-
aug 2022 

Utfall jan-
aug 2022 

Avvikelse 
jan-aug 

2022 

Prognos-
avvikelse 

Kulturnämnden       

Intäkt 0 0 0 0 0  

Kostnad -562 -1 405 -937 -799 138  

Nettokostnad -562 -1 405 -937 -799 138  

Kulturadministration       

Intäkt 68 0 0 61 61  

Kostnad -6 647 -9 760 -6 506 -6 051 455  

Nettokostnad -6 579 -9 760 -6 506 -5 990 516  

Biblioteksverksamhet       

Intäkt 2 039 1 722 1 020 2 529 1 509  

Kostnad -35 068 -56 949 -37 835 -37 576 259  

Nettokostnad -33 029 -55 227 -36 815 -35 047 1 768  

Museiverksamhet       

Intäkt 4 186 8 166 5 432 5 540 108  

Kostnad -18 132 -31 598 -21 053 -20 126 927  

Nettokostnad -13 946 -23 432 -15 621 -14 586 1 035  

Konst och utställningsverksamhet       

Intäkt 1 038 1 207 804 1 358 554  

Kostnad -11 936 -12 181 -8 120 -8 732 -612 -300 

Nettokostnad -10 898 -10 974 -7 316 -7 374 -58 -300 

Teaterverksamhet       

Intäkt 7 926 14 673 9 972 9 239 -733  

Kostnad -20 728 -42 044 -28 218 -23 629 4 589  

Nettokostnad -12 802 -27 371 -18 246 -14 390 3 856  
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Tkr Utfall jan-
aug 2021 

Budget 
2022 

Budget jan-
aug 2022 

Utfall jan-
aug 2022 

Avvikelse 
jan-aug 

2022 

Prognos-
avvikelse 

Publika möten       

Intäkt 860 1 306 817 902 85  

Kostnad -13 493 -9 851 -6 514 -6 487 27  

Nettokostnad -12 633 -8 545 -5 697 -5 585 112  

Stöd till studieorganisationerna       

Intäkt 0 0 0 0 0  

Kostnad 0 -3 500 -3 335 -3 440 -105  

Nettokostnad 0 -3 500 -3 335 -3 440 -105  

Stöd till övrig kulturverksamhet       

Intäkt 0 0 0 0 0  

Kostnad 0 -4 459 -4 067 -4 185 -118 -280 

Nettokostnad 0 -4 459 -4 067 -4 185 -118 -280 

Kulturskolan       

Intäkt 1 588 2 895 1 929 2 082 153  

Kostnad -27 707 -42 729 -28 484 -27 522 962  

Nettokostnad -26 119 -39 834 -26 555 -25 440 1 115  

Skolbibliotek       

Intäkt 33 0 0 0 0  

Kostnad -6 621 -10 343 -6 896 -6 453 443  

Nettokostnad -6 588 -10 343 -6 896 -6 453 443  

Buffert       

Intäkt  0 0 0 0  

Kostnad  -1 950 -1 300 0 1 300 1 950 

Nettokostnad  -1 950 -1 300 0 1 300 1 950 

       

Intäkt       

Kostnad       

Nettokostnad       

       

Intäkt       

Kostnad       

Nettokostnad       

       

Intäkt       

Kostnad       

Nettokostnad       

Totalt       

Intäkt 17 738 29 969 19 974 21 711 1 737  

Kostnad -140 894 -226 769 -153 265 -145 000 8 265 1 370 

Nettokostnad -123 156 -196 800 -133 291 -123 289 10 002 1 370 

Kommentar om utfall Konst och utställningsverksamhet: 

Kostnader har tagits på 332 tkr som hör till driftprojektet Konstbiennalen. Så efter den förväntade 
bokslutsjusteringen ligger det faktiska resultat för perioden är -58 tkr + 332 tkr = 274 tkr. 
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4.2.1 Kulturnämnden 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 
Verksamheten har ingen prognosavvikelse. 

Verksamheten 
Verksamheten består av Kulturnämndens förtroendevalda samt Kulturnämndens administration och 
nämndsekreterare. 

 

4.2.2 Kulturadministration 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 
Verksamheten har ingen prognosavvikelse. Rådande överskott beror på minskade personalkostnader 
och kommer användas som förstärkning i olika verksamhetsuppdrag. 

Verksamheten 
Verksamheten består av Kulturförvaltningens centrala administration i form av förvaltningschef, HR, 
ekonomi och IT. 

 

4.2.3 Biblioteksverksamhet 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 
Inga stora avvikelser, lägre intäkter från förseningsavgifter kompenseras av att några tjänster har varit 
vakanta delar av året. 

Åtgärder 
Inga åtgärder är nödvändiga. 

Analys av verksamheten 
Verksamheten har normaliserats och stabiliserats efter att pandemirestriktionerna togs bort. Det går i 
nuläget att konstatera att de allra flesta, om inte alla, av privatpersonerna har hittat tillbaka till 
biblioteken, men att det återstår ett arbete när det gäller förskolegrupper och skolgrupper som normalt 
sett brukar besöka biblioteken. Dessa grupper valde att under våren avvakta med biblioteksbesök, men 
förväntan är att hösten blir mer normal. 

Biblioteken arbetar intensivt med den kulturskuld som är uppbyggd till barnen, normalt sett besöker 
alla 6-åringar i förskoleklass biblioteken och får sitt första bibliotekskort. Det har inte kunnat ske på två 
år och att ta igen den skulden är prioriterat, för att detta ska gå att genomföra krävs dock ett nära 
samarbete och en vilja från grundskolan att prioritera biblioteksbesök. Att de här besöken prioriteras 
kan leda till en tillfällig nedgång i antalet aktiviteter som biblioteken mäktar med att genomföra. 

Under sommarmånaderna går programverksamheten in i lågsäsong, men Sommarboken har som 
vanligt genomförts på biblioteken, ett upplägg som ser likadant ut över hela landet och som syftar till 
att ge läsglädjen hos barn ca 7-12 år en extra skjuts över sommaren. 

Demokratiprojektet som genomförs med Borås Tidning och Lindholmen science park går mot sin 
avslutning. Projektet har syftat till att se vilka effekterna kan bli om man för ihop journalister och 
bibliotekarier för att bättre nå ut till nya grupper och diskutera demokrati på olika sätt. I Borås har det 
varit en föreläsning med Jonathan Lundberg, "Från världskrig till nätkrig", besök på öppna förskolor 
med demokrati-quiz, deltagande på och stöttande av sex unga statsvetarstuderandes stora debattdag på 
Navet i maj och politikermingel på Norrbyhuset. Projektet har fått mycket uppmärksamhet, bland 
annat har en dragning gjorts för regeringskansliet, det blir ett seminarium på bokmässan och en 



Kulturnämnden, Tertial 2 2022 10(22) 

föreläsning på Högskolan i Borås. 

Projektsamverkan sker på Norrby tillsammans med bland annat Förskoleförvaltningen i ett 
språkutvecklingsprojekt. Biblioteken i Borås har 0,5 bibliotekarietjänst anställd för att stärka samverkan 
bibliotek-förskola och för att hitta nya vägar till att nå föräldrar och barn i förskoleåldern på området. 

Med start i augusti kommer Biblioteken i Borås och Förskoleförvaltningens gemensamma storsatsning 
på Kapprumsbibliotek/Minibibliotek igång. Syftet är att man som förälder på ett enkelt sätt ska kunna 
låna med sig böcker hem för högläsning när barnen hämtas på förskolan. 

Under Borås Pride fanns biblioteken på plats med bibliotekscykeln och delade ut information om 
bibliotekens verksamhet specifikt riktad till målgruppen. 

Antal aktiviteter som har hållits under andra tertialen: 
239 varav 183 för barn och unga. 

Lokaler 
Kristinebergs bibliotek är uppsagt från sina nuvarande lokaler från och med 1 februari 2023. Arbetet 
med att hitta en ny tillfällig lokal pågår. Utöver det har Kulturnämnden, liksom flera andra nämnder, 
bett Lokalförsörjningsnämnden att se om en ny långsiktig lösning för en Mötesplats står att finna. 
Byttorps bibliotek öppnar den 29 augusti i moduler i väntan på att de nya lokalerna ska bli klara, 
förväntad inflytt till dessa är runt årsskiftet. 

Personal 
De två vakanta enhetschefstjänsterna är tillsatta, en med ansvar för Norrbyhusets-och Hässlehusets 
bibliotek med tillträde 24 oktober och den andra med ansvar för Stadsbiblioteket med tillträde 1 
september. Båda två är externrekryteringar och båda har gedigen chefserfarenhet. 

Det har fortsatt varit en del sjukfall med konstaterad covid inom personalen, men inte så många åt 
gången som vid den stora toppen i januari/februari. 

När det gäller rekryteringar av bibliotekarier tycker sig biblioteksledningen se en ökad svårighet att få 
erfarna sökanden till tjänsterna, Borås har dock som utbildningsstad av bibliotekarier bättre 
förutsättningar för att rekrytera bibliotekarier än många andra orter. 

Knallebiblioteken 
Samverkansavtalet för bibliotekssamverkan i Boråsregionen är underskrivet av samtliga åtta kommuner. 
Namnförslag på den nya bibliotekssamverkan i Boråsregionen är Knallebiblioteken, knallarna var 
verksamma i hela Sjuhäradsområdet och är något som knyter ihop oss historiskt. Namnförslag togs 
fram tillsammans med samtliga inblandade kommuners bibliotekspersonal och kommunikatörerna i de 
olika kommunerna har också varit delaktiga i arbetet. 

 

4.2.4 Museiverksamhet 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 
De kulturhistoriska museerna har inga budgetavvikelser. Rådande överskott beror på vakanta tjänster 
under våren samt överförda ännu ej utnyttjade medel för projekt Designnod VGR. 

Åtgärder 
Inga åtgärder har genomförts då museernas ekonomi löpt enligt budget och plan. 

Analys av verksamheten 

Textilmuseet 
I maj firade Textilmuseet 50 år med en aktivitetsdag och öppning av utställningen Mönstermani som är 
baserad på boken Tryckta tyger för alla tillfällen av kulturhistorikerna Anna Lindqvist och Marie 
Odenbring Widmark. Textilierna som visas är resultatet av deras mångåriga samlande och  
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detektivarbete i att identifiera de ofta bortglömda kvinnliga textilformgivare som påverkat hur vi klätt 
oss och inrett med textil. Här presenteras formgivare och deras mönster för områden som mode, 
inredning och högtider. Utställningen berättar också om företag och händelser som gjort avtryck i 
svensk textiltryck-historia, hur det går till att ta fram ett tryckt tyg och hur man kan känna igen mönster 
från olika tider. Utställningen har fått ett fint mottagande och många besök. 

Looking forward, EXIT 2022 skapad av årets avgångsstudenter vid textil- och modedesignutbildningarna 
på Textilhögskolan vid Högskolan i Borås fyllde under sommaren lilla utställningshallen och DIYs 
tomrum. De utställda projekten visade olika möjligheter inom framtidens textil- och modedesign 
genom linsen av en ny generation designers redo att utmana det befintliga. Här föreslås nya visioner 
utifrån framsteg inom textil materialitet, designmetoder och hållbar design. 

Textilmuseet utmanade även med mindre pop-up-utställningar: dansplagg baserade på Sonya Delaunays 
bildvärld, ”Fashion for Ruby” där en trogen besökare använde en kanin som alter ego och museets 
utställningar för att diskutera tillhörighet och utanförskap. I juni presenterades också Bäckadräkten, ett 
ickebinärt folkdräktsprojekt som sammanväver de manliga och kvinnliga idealen och normerna i den 
svenska folkdräktstraditionen i en ny typ av unisexdräkt. Projektet  har blivit det enskilt största mediala 
dragplåstret för museet på mycket länge. 

Textile Fashion Centers nya Hybrid-miljö har visat sig vara en utmärkt eventarena. När den 
amerikanska textilkonstnären Natalie Baxter gästade Konstepidemin som IASPIS-stipendiat, 
genomfördes Craft Days Flash med seminariet ”Textil som kritisk praktik” då Baxters skulpturer driver 
kontroversiella frågeställningar kring platsidentitet, nostalgi och könsstereotyper. Miljön har även 
utnyttjats för gemensamma sommarprojekt så som Textilkollo, avancerade sömnadskurser, Textilmässa 
och stylingtorsdagar. I augusti kom SVTs Antikrundan till platsen och kön på innergården växte medan 
besökarna väntade på att få sin föremål värderade inne på museets butiksyta där inspelningen gjordes. 

Projektledaren för Form och Folk/Designnod VGR har rivstartat sitt arbete genom att processa fram 
en projektplan, avslutat kartläggningen av Kreativa form-platser i Västra Götaland samt startat upp 
Residence-planering och ett open-call för illustratörer att visualisera projektet och nätverket. 
 
Konstnär Jeanette Schäring, internationellt verksam inom textil och nyligen hemkommen från Nya 
Zeeland, var Artist In Residence i den nya lokalen Studion under juni och halva juli månad. Hennes arbeten 
är starkt förankrade i ett ekologiskt och holistiskt förhållningsätt. Hon har med bl.a. Uppsala 
universitet, Chalmers, Göteborgs Universitet och Riksantikvarieämbetet ingått i interdisciplinära 
samarbeten där hantverk, konst, vetenskap, växter och färg har korsbefruktat varandra. Jeanette har 
varit inbjuden i projekt och konferenser kring växtfärgning, ekologi, vatten, miljö i bl.a. Madagaskar. 
Taiwan, Malaysia, Laos, Indien och Frankrike. Det blev ett mycket lyckat AIR där Jeanette knöt många 
kontakter i TFC, gjorde en djupdykning i museernas arkiv och bjöd in till allmänna besök hos sig i 
Studion. 

Borås museum 

2022 har sammantaget varit en mycket bra säsong för Borås museum. Alfons Åberg släpptes loss i 
museets utställningshall och blev omedelbart en succé, fullt hus och massor av glada barn och vuxna. 
Personalen vittnar om att många av dessa var 30+ och först-gångs-besökare, vilka nu även upptäckte 
friluftsmuseet tillsammans med sina barn. Nytt för säsongen var även en mindre miljö för barn med 
ladugårdsdjur i trä vilka visat sig populära och uppskattade. Museet passade även på att göra en pop-up-
utställning av Solur från samlingen. Visningar av friluftsmuseet och program som Midsommarfirande, 
Allsångskvällar, Spelmanstämma och Byggnadsvårdsdag har genomförts med mycket gott resultat. 

Samlingar, arkiv och kulturmiljö 
En konservator har rekryterats på 50 % tjänst under ett år för att stötta uppackning och registrering av 
den textila samlingen. Dokumentären om tekokrisen ”Made in Sweden” kom ut på SVT Play där 
Textilmuseet är med och har bidragit till research-arbetet. Museernas arkivmiljöer och magasin har 
förbättrats enligt plan via riktade insatser och samlingen har också exponerats via social media och 
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Digitalt museum, som ett viktigt led i att ge allmänheten ökad kunskap och tillgång till sitt kulturarv 
men också som en satsning på museets kärna, identitet och kunskapsbas. 

 

4.2.5 Konst och utställningsverksamhet 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 
Verksamheten kommer att göra en planerad avvikelse på -300 tkr. Underskottet balanseras av medel 
från bufferten. Pengarna används för att kostnadstäcka en förstudie om ett nytt Art center, efter beslut i 
kulturnämnden. 

Analys av verksamheten 
Konstmuseets uppdrag har de senaste åren utökats med flera nya uppdrag och ansvaret för den 
offentliga konsten har blivit mer omfattande. Förutom konstnärlig gestaltning vid ny- och 
ombyggnation av kommunala miljöer inomhus och utomhus, ansvarar museet även för vård och 
underhåll av ca 130 skulpturer och ett 50-tal muralmålningar. Stadens profilering som skulpturstad har 
gett ringar på vattnet och förväntningarna är höga från såväl Boråsarna som tillresta besökare och 
media. Den offentliga konsten upptar allt mer av museets personella resurser vilket resulterat i att andra 
delar av verksamheten blivit eftersatta, det gäller främst den digitala tillgängligheten men även det 
publika arbetet där efterfrågan är stor. Det är en stor utmaning att klara av att genomföra uppdragen 
med en personalstyrka på 8,25 årsverken. I dagsläget ägnas stor del av tiden till att släcka bränder och 
det är svårt att hinna med att omvärldsbevaka och utveckla verksamheten. 

För att stå bättre rustade och kunna genomföra uppdragen med befintlig personal har museet gjort en 
genomlysning av verksamheten för att få tydligare organisation. En ny funktion som 1: intendent med 
ansvar för att projektleda utställningsarbetet har inrättats. Den nya funktionen är ett övergripande 
uppdrag som avlastar museichef för personalledning under utställningsarbetet. 

Den offentliga konsten har delats upp i fyra ansvarområden: Konstprojekt vid ny-, om- och 
tillbyggnation, stadens skulpturer/vård och underhåll, muralmålningar samt gestaltade livsmiljöer. 
Arbetet med gestaltade livsmiljöer är ett mer långsiktigt arbete med fokus på stadsutvecklingsprocesser i 
samverkan med andra förvaltningar t ex genom Borås Stads tvärsektionella nätverk Urban Talks, 
utveckling av Viskans Park, utveckling av stationsområdet, Annelundsparken mm. 

Konstmuseets verksamhet 
Verksamheten har inte påverkats nämnvärt av pandemin. Alla utställningar har kunnat genomföras som 
planerat och besökssiffrorna är i nivå med tidigare år, de har till och med ökat något. Våren inleddes 
med vernissage av fyra utställningar: En större utställning med fokus på finsk samtidskonst, en 
utställning med flyktingtema av den Boråsbaserade konstnären Behjat Omer Abdulla, en större 
presentation med verk ur samlingen samt ett ljudverk av Isak Sundström i trappan upp till kulturhuset. 
I ljudverket medverkade skådespelerskan Stina Ekblad och med anledning av hennes finska bakgrund 
bjöds hon in som invigningstalare vilket uppskattades oerhört mycket. I samband med den nya 
samlingsutställningen visas miniatyrmålaren PA Hall på ett nytt sätt, där hans miniatyrer sätts i ett 
sammanhang med porträtt av andra konstnärer genom tiderna 

I maj arrangerade museet en stor galamiddag och priscermoni i samarbete med näringslivet. På 
middagen tillkännagav SABA (Swedish Arts & Business Award) årets pristagare för affärsmässigt 
grundade kultursamarbeten. I juryn ingår Prins Carl Philip som fanns på plats för att dela ut priset 

I juni öppnade den turnerande Lars Tunbjörk-utställningen på Göteborgs stadsbibliotek. I anslutning 
till vernissagen höll en av museets medarbetare en föreläsning kring Tunbjörks konstnärskap. 
Arrangemanget var mycket lyckat och välbesökt. Under hösten går turnén vidare till Ulricehamn där 
museet medverkar med föreläsning. 

Under våren har flera konstpedagogiska projekt genomförts såväl på museet som på olika platser 
utanför. I april-maj nåddes alla barn på förskolorna i Dannike och Äspered av uppsökande pedagogisk 
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verksamhet. Under påsklovet var museets pedagog på plats på Hässlehuset med påsklovsaktiviteter. På 
sommarlovet genomfördes ett konstkollo under en hel vecka för barn mellan 8-13 år, under ledning av 
konstnären Ida Koitila, som medverkar i Vidunderligheter. I samband med Borås Pride fanns museet 
på plats i Pride Park och genomförde en välbesökt workshop. Utöver detta visades rörlig bild ur 
samlingen på Hemgården. Under Behjat Omer Abdullas utställning genomförs ett pedagogiskt projekt 
med elever från närliggande Folkhögskolor. 

I höst satsar verksamheten på en större internationell utställning med ljus- och projektionskonst Borås 
Bright Art. Utställningen är ett delmoment i Konstbiennalen och kommer att visas både i museet och 
utomhus i stadsrummet. Borås Bright Art är ett stort samverkansprojekt där museet samverkar med 
bland annat ljuskonstfestivalen Island of Light, Smögen, Borås TME, Borås City, Gustav Adolfs Kyrka, 
Caroli kyrka, Tekniska förvaltningen med flera. 

Borås Bright Art öppnar i anslutning till höstlovet och då kommer museet inviga den nyrenoverade 
Ateljén med ett omfattande ljuslov för barn och unga. 

 

4.2.6 Teaterverksamhet 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Verksamheten har per den sista augusti ett överskott, vilket främst beror på att verksamheten haft ett 
antal vakanta tjänster delar av året. Verksamheten prognostiserar dock inga budgetavvikelser för året då 
vårens lägre biljettintäkter och ökande materialkostnader täcks av rådande överskott. 

Analys av verksamheten 
Borås Stadsteaters verksamhet var till en början starkt påverkad av pandemin men trots det osäkra 
ingångsläget på året valde verksamheten ändå att planera för en normal teatersäsong och samtidigt 
utveckla och satsa på nya koncept, såsom t ex AW+. Under senvåren började verksamheten långsamt 
stabiliseras sig och är nu på väg tillbaka till ett normalt läge. Det finns dock orosmoln - en orolig 
omvärld har bidragit till ökade kostnader och som verkar fortsätta att öka samt längre leveranstider. Det 
är faktorer som bidrar till en större osäkerhet och svårare att planera för produktion av framtida 
scenkonstproduktioner. Trots vissa osäkra faktorer visar publiken att den saknat teatern. Höstens 
lunchteaterföreställningar är i stort sett redan utsålda, höstens produktion på lilla scen har redan sålt 
mer än normalt och AW+ fick ett fint gensvar vid första tillfället den 19 augusti. 

Verksamhet 2022  

Under hösten kommer verksamheten att erbjuda mer verksamhet än tidigare. Det blir tre egna 
scenkonstproduktioner, det grekiska dramat Antigone, Små äktenskapliga brott - en filmisk 
relationsdeckare, och avslutningsvis familjeföreställningen Hans och Greta. Utöver scenkonst i egen 
regi erbjuder verksamheten ett flertal varierade lunchteaterföreställningar, som t ex Fogelstad - Fem 
kvinnor - fem viljor - en tanke, och Sånger från Duvemåla Hage och gästspel som Carmen med 
förhinder och Ett dockhem – Ibsen på svenskt teckenspråk. Det blir även fyra tillfällen med AW+ och 
fyra tillfällen med bland annat poesi, klassikerkvarten och quiz. Via teaterns egen podcast, Spelar Roll, 
kommer också två nyskrivna radioteateravsnitt i anslutning till valet att publiceras. 

4.2.7 Publika möten 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 
Inga väsentliga budgetavvikelser. De för året minskade projektbudgetarna hanteras i verksamheten. 
Intäkterna för Tisdagar är nedskrivna sedan föregående år. 
För Röda Kvarn ligger nivån på biljettintäkterna traditionellt lågt under senvåren och sommaren när 
biografen är stängd. Men indikationerna från försäljning för augustivisningarna visar på en ännu så 
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länge fortsatt försiktighet från publikens sida efter pandemin. 

Åtgärder 
Verksamheten har tvingats till kraftiga åtstramningar i samtliga projekt, förutom Kultur för äldre och 
Regionteater Väst som är bundna av tidigare avtal. Även de avsatta medlen för kulturverksamhet 
utanför centralorten är prioriterade. 
För höstens Tisdagar förändras konceptet för att bygga upp stampubliken igen. Efter vårens 
kampanjpris, återgår programserien nu till det sedan tidigare beslutade biljettpriset. 
Röda Kvarn har Covid 19-relaterade stödpengar från Svenska Filminstitutet som mildrar 
intäktsbortfallet. Dessutom genomförs andra besparingsåtgärder. 

Analys av verksamheten 
Vid egna arrangemang är verksamheten i hög grad beroende av samverkan med andra parter p g a 
bristen på egna lokaler, teknik och operativ personal. 
Publikens sociala medier-vanor är i förändring med minskad aktivitet bland framför allt Röda Kvarns 
målgrupper på Facebook, som tidigare varit den främsta digitala marknadsföringskanalen. Detta kräver 
analys och utvärdering under året. En ny kostnad som uppstått är ersättningsskyldighet till STIM, vilket 
tidigare ingått i Borås Stads ramavtal. Försök kommer att göras för att driva på en förändring i avtalet 
så att biografverksamhet åter ingår i avtalet. 

Verksamhetsprojekt för 2022 
Utvecklingen av populärmusiken i Borås. Enligt den aktivitetsplan som är beslutad av nämnden, 
har förberedelse för studieresa till Live @heart i Örebro gjorts för en grupp med personer från Kuf, 
Fof och TME. 

Danslyftet 2/Dans Regionens satsning på Danslyftet avslutas 2022. Under våren har det finansierat 
två uppskattade dansbattles på Hultas och Hässleholmens områdesfester. I augusti genomförs det även 
i Norrby. Publika möten tog emot 17 st feriearbetare inom dans där de professionella handledarna 
finansierades av Danslyftet. 

Magasinsgatan 8  Publika möten avsätter 80 tkr 2022 och kommer under året att arbeta fram en 
underhållsplan för platsen och ta fram en anpassad informationsskylt. 

 

4.2.8 Stöd till studieorganisationerna 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 
Inga budgetavvikelser. 

Analys av verksamheten 
Stöd för Integrationsfrämjande på mötesplatserna följer budget. 

 

4.2.9 Stöd till övrig kulturverksamhet 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 
Verksamheten har en budgetavvikelse på -280 tkr på grund av större årsbidrag till kulturföreningar än 
budget, enligt beslut i Kulturnämnden i januari 2022. 

Åtgärder 
Bufferten används för att täcka denna avvikelse. 
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Analys av verksamheten 
De senare årens svårighet att tillmötesgå kulturföreningarnas ekonomiska önskemål och den faktiska 
avvikelsen för årsbidragen visar på ett stort behov av ökad budgetram till stöd för att utveckla 
föreningslivet i Borås. 
För Arragemangs- och Projektbidrag samt En snabb slant följs budget utan avvikelser. 

 

4.2.10 Kulturskolan 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 
Verksamheten har ingen budgetavvikelse, rådande tillfälliga överskott kommer nyttjas då enhetschef 
samt kulturpedagog tillsätts under hösten 2022. 

Åtgärder 
Inga åtgärder är nödvändiga. 

Analys av verksamheten  

Pandemin har påverkat kulturskolans verksamhet på olika sätt både vad gäller undervisningsformer, 
digitalisering samt utåtriktad verksamhet. En synbar påverkan är att elevantalet successivt har minskat 
under pandemin och visar sig även inledningsvis under första kvartalet 2022. Minskat elevantal beror 
även på att man valt att inte återbesätta pensionsavgångar samt lärartjänst som valt att avsluta sin 
anställning på egen begäran under pågående läsår 2021/2022. 

För en budget i balans 2022 kommer Kulturskolan fortsatt genomföra nödvändiga förändringar, 
baserade på den genomlysning av Borås Kulturskolans verksamhet som presenterades under 2021. 
Avgiftshöjning för uppdragsverksamheten är genomförd och en organisationsförändring 
implementeras under hösten, där en enhetschef tillkommer i september. Detta så att arbetsbelastningen 
för de administrativa tjänsterna blir hållbar framåt. 

Kulturskolans budget är fortsatt beroende av en god samverkan med grundskola och gymnasium i och 
med uppdragsverksamheten. I framtiden befarar kulturskolan en nedgång i uppdragsverksamheten, då 
rektorer uttrycker en oro över ett ansträngt ekonomiskt läge och väljer att använda befintlig personal i 
sin musikundervisning. Detta skulle kunna ge negativa effekter på personalstyrkan på kulturskolan. 
Uppdragsverksamhetens varande är en utmaning framöver och behöver fortsatt lyftas i 
uppdragsbeskrivningen för kulturskolan. 

Den omfattande utåtriktade verksamheten som består av konserter, föreställningar och elevresor är av 
väsentlig betydelse för elevernas lärande och tid på kulturskolan. Vid höstterminens start har 
verksamheten kunnat återgå till normala former vilket har mottagits positivt från kund. I 
gruppverksamheten har gruppstorleken justeras till ökat antal platser, vilket bidragit till att kulturskolan 
kunnat erbjuda fler barn och unga plats i verksamheten. Också den planerade lovverksamheten för 
sommaren 2022 har genomförts. Öppen ateljé, musiklabb samt kulturfritids och öppen verksamhet på 
Hässlehuset kommer löpa på som vanligt hösten 2022 vilket är positivt för våra elever! Vidare kommer 
kulturskolan utöka sin uppsökande kulturverksamhet på mötesplats Norrby senare i höst, i och med att 
teamet med kulturpedagoger utökas med en medarbetare och rekryteringsprocessen är pågående. 

Nätverksarbetet inom Sjuhärad och Göteborgsregionen löper på, och nya former utvecklas (till 
exempel digitala nätverk-/fortbildningsdagar) för att betydelsefulla möten för kulturskolans elever och 
lärare ska kunna genomföras. Inom Sjuhäradsnätverket har bidragsmedel möjliggjort att en 
projektanställning av en utvecklingsledare anställts. Anställningen påbörjas under augusti 2022 med 
fokus för att jobba med regionalt utvecklingsarbete mellan musik-/kulturskolorna i Boråsregionen. 
Borås Kulturskola ansvarar för budget och anställning i nära samarbete med Boråsregionen. 

Tillsammans med lokala samverkansgruppen på kulturskolan jobbar ledning och representanter från 
lärarfacken med HÖK 21 där fokus under första kvartalet har varit att ta fram en  
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kompetensförsörjningsplan för kulturskolan. De fyra områdena; arbetstid, arbetsmiljö, 
arbetsorganisation samt lönebildning ingår i detta långsiktiga arbete. 

 

4.2.11 Skolbibliotek 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 
Budgeten är i balans. 

Åtgärder 
Inga åtgärder är nödvändiga. 

Analys av verksamheten 
Under tertial två har det främst varit terminsavslutning samt sommarlov vid skolorna. Dock kvarstår de 
större frågorna från tertial 1. Det vill säga att sjuktalen för skolbibliotekarier är avsevärt högre än för de 
som främst arbetar på folkbibliotek. En trolig förklaring är att det är så lite tid avsatt för 
skolbibliotekarie per skola att tjänsterna blir väldigt splittrade. 

Skolbibliotekarierna arbetar mycket ute i klass med läsfrämjande och med MIK - medie och 
informationskunnighet. För att ytterligare stärka bibliotekariernas kompetens genomgick samtliga 
skolbibliotekarier en fördjupningskurs i MIK under sommaren. 

Under augusti är det uppstart av SKUA - Språk- och kunskapsutveckling, ett projekt tillsammans med 
grundskolan för att stärka flerspråkighet, som kommer att pågå under minst två års tid. 

Då skolbibliotekarierna har en annan ingång är lärarna och dessutom inte är betygssättande eller 
bedömande har de en viktig roll på skolorna och det går att bygga upp andra relationer till eleverna, 
något som tydligt märks, inte minst på de skolor där det finns lite mer skolbibliotekarietid. Ett tips är 
att följa Bodaskolans bibliotek på Instagram! 

 

 

5 Konsekvenser av coronaviruset 
Boråsarnas tillgång till nämndens kulturverksamheter har, glädjande nog, inte påverkats mycket av 
Coronapandemin vid detta rapporttillfälle. Årets första verksamhetsmånader präglades av inställda 
föreställningar och aktiviteter och höga sjukfrånvaro hos medarbetarna. Men i skrivande stund har inte 
pandemin någon direkt påverkan på nämndens verksamheter. 

Vissa utmaningar kvarstår när det gäller kulturbesöken, till exempel att hämta hem den kulturskuld som 
uppstått då Borås barn och unga inte kunnat ta del av kulturaktiviteter och biblioteksbesök i skolan eller 
på fritiden. En annan fråga som nämnden behöver följa, är om Boråsarna har etablerat nya kulturvanor. 
Vissa tendenser, båda lokala som nationella, visar att det finns risk till minskat antal besökare till teater- 
och/eller bioföreställningen. Glädjande pekar Stadsteaterns hittillsvarande försäljning på stort intresse 
hos publiken för höstens föreställningar. När det gäller besök på museerna finns inte samma oro, 
tvärtom visar tendenserna på ett ökat intresse för museibesök. 

Delar av de regionala krisstöden som betalades ut under 2021 har periodiserats till 2022. Stadsteatern 
och Textilmuseet har fått ett ytterligare tillskott med regionalt krisstöd under perioden. 

De minskade intäkter har inte påverkat resultatet totalt, då verksamheterna har kunnat balansera med 
krisstöd och/eller minskade kostnader. 
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Verksamhet / Händelse Uppskattad ekonomisk konsekvens, tkr 

Biblioteken, minskade intäkter från förseningsavgifterna. -100 

Publika möten, Röda kvarn, minskade biljettintäkter på grund av 
färre besök. 

-100 

Teatern, minskade biljettintäkter på grund av färre besök. -700 

  

  

Summa -900 

6 Verksamheten 2022 
Kommunfullmäktige har fastslagit att följande ska gälla för nämndens verksamhet: 

• Första året som barn fortsätter i Kulturskolan efter KUL-året är kostnadsfritt. 
• Satsningen på kulturverksamhet och teater utanför centralorten pågår. Ett flertal aktiviteter har 

genomförts i samråd och samverkan med lokala aktörer och ortsråd, bland annat med stöd till 
musikfestivalen Dalfestivalen i Dalsjöfors, satsning på Kultur för äldre och 
sommarlovsverksamhet.  

•  Anställda i upphandlade verksamheter har jämförbara arbetsvillkor som anställda i Borås Stad 

  

7 Jämställdhetsperspektivet 
Kulturnämndenarbetar aktivt och målmedvetet med jämställdhetsfrågor. 

Biblioteken i Borås har en stor majoritet kvinnor anställda och strävar efter en jämnare 
könsfördelning i personalgruppen. För första gången på 2000-talet kommer chefsgruppen för 
biblioteken att innehålla mer än en man. Förhållandet blir framöver 5 kvinnor och 2 män. 
Biblioteken har fått statliga medel för att genomföra en personalutbildning vad gäller HBTQ+ frågor 
och även för att utveckla arbetet som biblioteken gör för målgruppen. Kulturnämnden är inbjuden att 
delta på utbildningen som kommer att hållas under 2023. 

De kulturhistoriska museerna har ett viktigt ansvar att bidra till ett brett deltagande i kulturlivet och 
via sina arbetsmetoder synliggöra exempelvis rådande könsmaktsordning, i syfte att åstadkomma ett 
vidgat deltagande. Under vår och sommar har Textilmuseet exempelvis deltagit i Pride och presenterat 
projektet Bäckadräkten, ett icke-binärt folkdräktsprojekt som sammanväver de manliga och kvinnliga 
idealen och normerna i den svenska folkdräktstraditionen i en ny typ av unisexdräkt. Bakom projektet 
står artisten Fredy Clue, som med hjälp av konstnären Ida Björs processat fram och tillverkat dräkten. 
Projektet har haft en fokusgrupp av unga queer-personer som träffats löpande diskuterar stil och 
identitet bortom det binära kopplat till den folkliga traditionen. Utställningen öppnade på Pride och 
fick ett fantastiskt mottagande av både sakkunniga och i media. 
 
Mångfald och integrationsarbete präglar kulturskolans verksamhet. Lärarpersonalen har i uppdrag att 
inför alla konserter och framträdanden beakta programinnehållens etik, genusperspektiv och etniska 
aspekter ur ett jämställdhetsperspektiv. 
Med barnkonventionen som grund strävar kulturskolan efter att ge alla barn och ungdomar en likvärdig 
möjlighet att delta i verksamheten. För att nå fler flickor och pojkar från en socioekonomiskt svag 
bakgrund att delta i kulturskolans verksamhet bedrivs kostnadsfri verksamhet på åtta grundskolor där 
det går många elever med sämre socioekonomiska förutsättningar. Kulåret är en viktig satsning för att 
öka möjligheten till deltagande, likväl som att barn som fortsätter i kulturskolan året efter Kulåret kan 
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delta kostnadsfritt. 
Kulturskolan strävar också efter att ha ett jämställdhetstänk i allt från marknadsföring till utbud. 
Kulturskolans administration arbetar för att kommunicera på ett jämställt sätt mot kund och motverka 
stereotypa bilder av pojkar/flickor i marknadsföringen. Kulturskolan tar också del av guider som 
arbetats fram för just jämställd kommunikation och lärare och administrativ personal uppmuntras att 
fortbilda sig i ämnet. 

Borås Konstmuseum arbetar med ett normkritiskt förhållningssätt och verkar för en jämn fördelning 
av manliga och kvinnliga konstnärer i utställningar och vid konstinköp. För att representationen av 
konstnärer i det offentliga rummet ska bli mer jämställd har senaste årets skulpturinköp fokuserat på 
kvinnliga konstnärer. Museet strävar även efter en vidare representation av konstnärskap med varierad 
kulturell bakgrund i såväl samling, utställningar och offentliga rummet. I och med tillfälliga utställningar 
i det offentliga rummet såsom Borås Art Biennial nås detta mål periodvis, men arbetet med vidgat 
perspektiv av inköpen av den permanenta offentliga konsten fortgår. En dialog kring jämställdhet och 
normkritik förs med samarbetspartners och med näringslivets representanter kring donationer där 
gensvaret varit positivt. I den pedagogiska verksamheten välkomnas alla deltagare utifrån sina egna 
förutsättningar och uppsökande verksamhet bedrivs för att inkludera och nå ut till fler målgrupper. 
Museet arrangerar årligen under Pride-veckan aktiviteter där det normkritiska och 
jämställdhetsperspektivet är centralt. 
 
Publika möten har projektlett det förvaltningsgemensamma arbetet med Kulturfestivalen för barn, 
som var ett delaktighetsbaserat arbete med Barnkonventionen som grund. Röda Kvarn deltog 
traditionsenligt med filmvisning under Pride-festivalen i Borås i samarbete med RFSL. Verksamheten 
har under våren deltagit i seminarierna för HBTQI-certifiering som Stadsteatern anordnat. 

Borås Stadsteater har under flera år arbetat med att skapa en mer jämställd arbetsplats och arbetar 
kontinuerligt och löpande med dessa frågor, såväl inom organisationen som vid rekrytering av 
konstnärliga team. Verksamheten har under våren påbörjat en utbildning i HBTQi som ska leda till en 
diplomering och på sikt genomsyra vårt interna arbete men även vad som visas på våra scener och av 
vem. 

 

8 Verksamhetsmått 

8.1 Egen organisation 

8.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2021 Årsutfall 2021 Budget 2022 Utfall Aug 2022 

Andel kulturaktiviteter 
för barn och unga, %. 

29 51 50 53 
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8.2 Biblioteksverksamhet 

8.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2021 Årsutfall 2021 Budget 2022 Utfall Aug 2022 

Antal medialån 
biblioteken i Borås 

67 569 683 803 900 000 67 675 

Antal besökare 
biblioteken i Borås 

28 304 303 487 650 000 36 557 

8.3 Museiverksamhet och kulturminnesvård 

8.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2021 Årsutfall 2021 Budget 2022 Utfall Aug 2022 

Antal besökare Borås 
museum 

5 329 21 094 25 000 6 180 

Antal besökare 
Textilmuseet 

1 148 30 794 55 000 5 672 

8.4 Konst och utställningsverksamhet 

8.4.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2021 Årsutfall 2021 Budget 2022 Utfall Aug 2022 

Antal besökare 
Konstmuseet 

26 130 89 513 25 000 2 864 

Antal besökare på 
visningar 
Skulpturbiennalen 

135 918 2 000 0 

Antal besökare på 
visningar No Limit 
streetartfestival 

0 0 300 0 

8.5 Teaterverksamhet 

8.5.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2021 Årsutfall 2021 Budget 2022 Utfall Aug 2022 

Antal besökare 
Stadsteatern 

0 4 892 15 000 38 
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8.6 Kulturskola 

8.6.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2021 Årsutfall 2021 Budget 2022 Utfall Aug 2022 

Antal elever 
Kulturskolan 

2 030 1 990 2 100 2 271 

8.7 Filmverksamhet 

8.7.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2021 Årsutfall 2021 Budget 2022 Utfall Aug 2022 

Antal besökare Röda 
Kvarn 

453 3 814 11 500 225 

8.8 Kulturhuset 

8.8.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2021 Årsutfall 2021 Budget 2022 Utfall Aug 2022 

Antal besökare 
Kulturhuset 

25 260 122 109 330 000 22 793 
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9  Investeringar 

9.1 Sammanställning Investeringsvolymer 

  Godkänd 
utgift Budget 2022 Utgift aug 

2022 
Avvikelse 

2022 Prognos 

Investeringar årliga 
anslag  3 200 1 695 1 505 3 200 

Investeringar som löper 
över flera år 10 400 18 355 2 122 16 233 4 500 

Summa 10 400 21 555 3 817 17 738 7 700 

9.2 Investeringar, årliga anslag 

Investeringsprojekt 
Tkr Budget 2022 Utgift aug 2022 Avvikelse 2022 Prognos 2022 

Förvaltnngsövergripande investeringar 2 000 613 1 387 2 000 

Konstinköp Konstmuseet och Textilmuseet 1 200 1 082 118 1 200 

Summa 3 200 1 695 1 505 3 200 

Analys 

9.3 Investeringar som löper över flera år 

Tkr Godkänd utgift Budget 2022 Utgift aug 
2022 Prognos 2022 Totalprognos 

projektet 
Projekt 
status 

Konstnärlig gestaltning 
enligt 1% regeln 4 700 12 628 2 122   2 

Konstbiennalen 1 200 2 150 0   2 

Biblioteksdatasystem 1 000 1 000 0 0 1 000 0 

Textilmuseet 
basutställning 1 500 1 500 0 1 500 1 500 2 

Sjöbohuset hyllsystem 1 000 1 000 0 0 1 000 0 

Kulturskolan 
Hässlehuset 1 000 77 0 77 1 000 2 

Summa 10 400 18 355 2 122 1 577 4 500  

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart för ekonomisk slutredovisning 
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Analys 
Konstnärlig gestaltning enligt 1% regeln 
Total budget för 2022 är 12 628 tkr. 
Staden tillämpar 1% regeln på så vis att 1,2% av budgeten avsätts till konstnärlig gestaltning vid ny- om- 
och tillbyggnationer av kommunens fastigheter varav 0,2 % kan användas för underhåll av den 
offentliga konsten. 

I nuläget finns inplanerade konstgestaltningar för ca 8 miljoner och ytterligare projekt kommer att 
utlysas under året. Corona pandemin har påverkat ett par av uppdragen som försenats på grund a av 
leveransproblem eller att konstnärerna inte kunnat vara på plats. Under 2022 kommer ca 6 miljoner att 
utbetalas. 

Gestaltningsuppdragen utlyses i enlighet med LOU och sker genom en lång urvalsprocess som tar 
minst  två år /projekt från annonsering, intresseanmälningar, juryarbete, skisstid och produktionstid. 
Gestaltningsprojekten pågår under flera år därför kommer det alltid att finnas ett visst överskott i 
investeringsbudgeten. 

Konstinköp till Konstmuseet och Textilmuseet 
1 200 tkr är avsatt för konstinköp på Konstmuseet och Textilmuseet. 

Textilmuseet har köpt två verk från utställning Material World, ett av Ian Berry (Storbritannien) från 
serien Hotel California 170 tkr och en tolkning av samma verk 17 tkr av modedesigner Jonathan 
Christopher (Holland). 

Textilmuseet har via bidrag från the New Carlsberg Foundation på 78.000 DKK köpt verket 
Trembling/skälva, en väv av danska Ane Henriksen. Konstnären skänkte också två mindre verk Womens 
wrap som gåva till museisamlingen. 

Konstbiennalen 
Total budget för 2022 är 2 150 tkr. 

Nytt biblioteksdatasystem 
1 000 tkr är avsatt för ett nytt biblioteksdatasystem 2022. Bibliotekens it-system läggs ned och det 
innebär att ett nytt system behöver upphandlas. Detta sker i samverkan med övriga kommuner i 
Boråsregionens kommunalförbund. Investeringen beräknas att komma igång först 2023. 

Textilmuseet basutställning 
1 500 tkr är avsatt för 2022. Planeringsarbetet för basutställningen pågår men merparten av kostnaderna 
kommer att tas under 2023. 

Sjöbohuset hyllsystem  
1 000 tkr är avsatt i budget 2022. Investeringen beräknas att komma igång först 2023. 

Kulturskolan Hässlehuset 
Budget för 2022 är 77 tkr. 
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Miljörapport Tertial II 2022 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden godkänner Kulturförvaltningens Miljörapport Tertial II och 
översänder den till Miljö- och konsumentnämnden        

Ärendet i sin helhet 
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.   

Ett av Borås stads mål är att alla förvaltningar och bolag med mer än tio 
anställda ska ha ett miljöledningssystem, vilket Kulturförvaltningen har arbetat 
utifrån sedan 2015.                          

Beslutsunderlag 
1. Miljörapport Tertial II 2022 - Kulturnämnden 

Samverkan 
FSG 2022-09-13 

Beslutet expedieras till 
1. Miljö- och konsumentnämnden 
 
 
 

 

Sara Andersson 
Ordförande 

Ida Burén 
Förvaltningschef 
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Inledning 

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

Mål 1. Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete och hög 
kompetens inom miljöområdet 

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

Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 

Har förvaltningen / bolaget ett 
certifierat miljöledningssystem? 

 Ja  Ja  Ja 

Har förvaltningen / bolaget ett 
miljöledningssystem som inte är 
certifierat? 

 Nej  Nej  Nej 
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Besluts- och behörighetsattestanter 2022 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beslutar att anta upprättat förslag till besluts- och 
behörighetsattestanter 2022.         

Ärendet i sin helhet 
Enligt reglemente och anvisningar för kontroll att ekonomiska transaktioner ska 
varje nämnd utse attestanter.                

I och med omorganisation inom Kulturförvaltningen sker en revidering av 
besluts- och behörighetsattestanter 2022. 

Beslutsunderlag 
1. Besluts- och behörighetsattestanter 2022 
 

Samverkan 
FSG 2022-09-06 

Beslutet expedieras till 
1. Kulturförvaltningen 
2. Kommunstyrelsen, ks.diarium@boras.se  
3. Stadsrevisionen, sre.diarium@boras.se  
 
 

 

Sara Andersson 
Ordförande 

Ida Burén 
Förvaltningschef 
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Besluts- och behörighetsattestanter 2022 
Kulturförvaltningen    
 
 
 
Befogenhet Befattning Beslutsattest 
Kulturnämnden Ordförande Inom nämndens ansvarsområde 
 1:e vice ordförande Inom nämndens ansvarsområde 
 2:e vice ordförande Inom nämndens ansvarsområde 
 
 
Kulturförvaltningen Förvaltningschef  Inom nämndens ansvarsområde 
 
   
Ekonomikluster Ekonomichef Inom sitt ansvarsområde 
HR-kluster HR-chef Inom sitt ansvarsområde 
 
 
Publika möten Verksamhetschef Inom sitt ansvarsområde 
 
 
Biblioteket Bibliotekschef Inom sitt ansvarsområde 
 Enhetschef Stadsbiblioteket Inom sitt ansvarsområde 
 Enhetschef Skolbibliotek Inom sitt ansvarsområde 
 Enhetschef Närbibliotek 1 Inom sitt ansvarsområde 
 Enhetschef Närbibliotek 2 Inom sitt ansvarsområde 
 Enhetschef Närbibliotek 3 Inom sitt ansvarsområde 
 Enhetschef Närbibliotek 4 Inom sitt ansvarsområde 
 
 
Kulturhistoriska  Museichef Inom sitt ansvarsområde 
museerna 
 
 
Konstmuseet Museichef Inom sitt ansvarsområde 
 
 
Teatern Teaterchef Inom sitt ansvarsområde 
 Enhetschef 1 Inom sitt ansvarsområde 
 Enhetschef 2 Inom sitt ansvarsområde 
 
Kulturskolan Kulturskolechef Inom sitt ansvarsområde 
 Enhetschef 1 Inom sitt ansvarsområde 
 Enhetschef 2 Inom sitt ansvarsområde 
 
 
Föreningsbidrag Controller Inom sitt ansvarsområde 
Studieförbund 
 
Föreningsbidrag Kultursekreterare Inom sitt ansvarsområde 
Studieförbund 
 
 
Kulturadministration Controller Inom nämndens ansvarsområde 
 
 
Bokföringsorder Controller Inom nämndens ansvarsområde 
 Ekonomiadministratör Inom nämndens ansvarsområde 
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Kommunfullmäktiges beslut 2022-05-12  § 98 Motion: 
En hjärtefråga 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beslutar att inventera antalet hjärtstartare i verksamheterna och 
vid behov införskaffa fler. 

Ärendet i sin helhet 
Kommunfullmäktige har tagit beslut att samtliga kommunala lokaler och 
områden där det finns kommunal verksamhet utomhus utrustas med 
hjärtstartare. Samt att samtliga stadens anställda årligen erbjuds utbildning inom 
hjärt- och lungräddning. 
Kulturnämnden tar beslutet vidare genom att beslutar att Kulturförvaltningen 
inventera antalet hjärtstartare i verksamheterna och vid behov införskaffar fler. 
Samt att samtliga anställda på Kulturförvaltningen ska årligen gå igenom Borås 
Stads rutin för Första hjälpen och krisstöd och verksamheterna ska i anslutning 
till detta göra en bedömning av kunskapsläget kring hjärt- och lungräddning. 
Det ska ges möjlighet att gå internutbildning i hjärt- och lungräddning. 

Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktiges beslut 2022-05-12 § 98 Motion: En hjärtefråga 

Samverkan 
FSG 2022-09-13 

 
 

 

Sara Andersson 
Ordförande 

Ida Burén 
Förvaltningschef 
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§ 98 Dnr KS 2021-00740 1.1.1.1 

Svar på motion av Stefan Lindborg (V): En hjärtefråga 

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 76, B 1849) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 

Motionen besvarad. 
Nämnderna ges uppdrag att inventera behovet och installera hjärtstartare efter 
behov. 

Reservation 

Mot beslutet reserverar sig Lennart Andreasson (V), Peter Wiberg (V), Tommy 
Josefsson (V), Inger Landström (V), Anne Rapinoja (V) och Stefan Lindborg 
(V) till förmån för reservationen i Kommunstyrelsen.   

Kommunstyrelsens beslut 2022-04-11, § 142 

Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 

besluta: 

Motionen besvarad. 
Nämnderna ges uppdrag att inventera behovet och installera hjärtstartare efter 
behov. 

Reservation 

Mot beslutet reserverar sig Stefan Lindborg (V) till förmån för sitt yrkande att 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Att motionens första 
att-sats bifalles, att motionens andra att-sats är besvarad.      

Sammanfattning av ärendet 

Stefan Lindborg (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2021-09-21 
lämnat in förslaget: 
- att samtliga kommunala lokaler och områden där det finns kommunal 

verksamhet utomhus utrustas med hjärtstartare. 
- att samtliga stadens anställda årligen erbjuds utbildning inom hjärt- och 

lungräddning. 
 
Motionen besvaras genom att nämnderna ges uppdrag att inventera behovet 
och installera hjärtstartare efter behov. Motionen besvaras genom att samtliga 
anställda årligen går igenom Borås Stads rutin för Första hjälpen och krisstöd 
och att arbetsplatserna i anslutning till det gör en bedömning av kunskapsläget 
kring hjärt- och lungräddning i arbetsgruppen. Det finns alltid möjlighet att gå 
internutbildning i hjärt- och lungräddning. Utbildningarna ges dels löpande 
under året men det finns också möjligheter för arbetsplatser att utöver dessa 
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tillfällen boka en utbildning efter eget önskemål. Information om 
utbildningarna finns på intranätet under kompetensutveckling/utbildningar.  

Beslutsunderlag 

1. Motion av Stefan Lindborg (V): En hjärtefråga 

Yrkanden 

Stefan Lindborg (V) 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 besvarad. 
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Remiss: Strategier för den långsiktiga utvecklingen av 
Fristad, Dalsjöfors, Viskafors och Sandared 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden tillstyrker remissen Strategier för den långsiktiga utvecklingen 
av Fristad, Dalsjöfors, Viskafors och Sandared, men föreslår att orternas unika 
kulturmiljöer lyfts fram tydligare, samt att ett barn- och unga perspektiv adderas 
till dokumentet och att begreppet serviceort byts till kransort. 

Ärendet i sin helhet 
Strategier för den långsiktiga utvecklingen av Fristad, Dalsjöfors, Viskafors och 
Sandared är ett av flera styrdokument som konkretiserar översiktsplanen och 
ska ligga till grund för kommande planerings- och genomförandeinsatser. 
Dokumentet beskriver hur den strategiska utvecklingen av Fristad, Dalsjöfors, 
Viskafors och Sandared kan se ut. 

Kulturnämnden tycker att remissen i stort är ett bra dokument, som kommer 
spela en viktig roll för den långsiktiga utvecklingen av orterna, men har ett par 
förslag på förändringar och tillägg enligt nedan. Dessutom lämnar en 
arbetsgrupp bestående av representanter från Kulturförvaltningen ett antal 
medskick, tankar och förslag 

Värdet av att kulturhistorisk bebyggelse och miljöer bevaras och 
utvecklas. 

I avsnitt 4; Övergripande strategier, föreslår Kulturnämnden att ett tillägg med 
ordet ”kulturmiljöer” görs i den femte strategin. På så vis lyfter strategin 
tydligare fram det lokala värdet av att kulturhistorisk bebyggelse och miljöer 
bevaras, och utvecklas, i enlighet med den övergripande strategin att lokala 
värden synliggörs och stärks. Den femte strategin skulle enligt detta förslag 
kunna formuleras: ”Bevara och stärk natur- och kulturmiljöer, 
rekreationsområden, sjöar och vattendrag…”. 

För konsekvensens skull bör då även ingressen för strategin ”Framtidsbild för 
orterna” ändras och texten skulle kunna lyda: 

” …värdefulla natur- och kulturmiljöer, rekreationsområden, sjöar och 
vattendrag…”. 
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Bevarande av bebyggelse med kulturhistoriska värden är även i linje med 
formuleringen att orternas utveckling ska utgå från det som redan är befintligt 
(s. 9). 

Samt under ”Förtydligande av strategin”, till: ”Synliggör och stärk orternas 
attraktionskraft och lokala värden”(s. 8), föreslås att första stycket istället 
avslutas med formuleringen: ”…som exempelvis kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse och miljöer.” 

Till kommentaren till Område 6 i markanvisningskartan för Viskafors föreslås 
följande inledning: ”Inom området finns kulturhistoriskt värdefulla miljöer som 
speglar ortens historia.” 

Barn- och ungas perspektiv bör inkluderas i strategin  

Kulturnämnden saknar barn- och ungas perspektiv i dokumentet. Strategin 
syftar till långsiktig utveckling och därmed bör även barn och ungas perspektiv 
tas med. Strategin skulle kunna kompletteras med ett målgruppstänk, genom att 
det inte bara är arbetande vuxna som ska bo på/kring orterna.   

Begreppet serviceort byts till kransorter 

I avsnitt 3. Kopplingen till Översiktsplanen (s. 7) så tar Strategin upp att 
begreppet ”serviceort” har diskuterats under beredningens gång. 
Kulturnämnden uppfattar också att invånarna som bor i orterna inte kan 
identifiera sig med att de bor i en serviceort, utan undrar vad det är för något. 
Kulturnämnden föreslår därmed att strategin istället benämner dem som 
”kransorter”. 

Övriga tankar och förslag  

I missivet ställs även öppna frågor om vad som tycks om förslaget; Vad är bra, 
vad kan bli bättre och vad behöver ändras? En arbetsgrupp bestående av olika 
representanter på Kulturförvaltningen har diskuterat detta och nedan kommer 
deras medskick, tankar och förslag. 

• Ha med Kulturförvaltningen och lokala kulturaktörer i planeringen av 
torgen och de offentliga vardagsrummen – t.ex. för att bygga in 
scenmöjligheter på ett torg, med eluttag och liknande som kan krävas. I 
nästa steg, glöm inte planering för offentlig konst. 

• Skapa lokala kulturhus på varje ort. Med bibliotek, 
utställningsmöjligheter, mötesmöjligheter även för andra aktörer 
(föreningsliv, näringsliv), kulturskola, evenemang. Kan vara i befintliga 
lokaler om sådana går att bygga till/förändra. 

• Meröppna bibliotek finns snart på tre av orterna, kan Meröppet även i 
andra kommunala verksamheter vara intressant att testa för att de 
boende på orten ska kunna nyttja kommunala lokaler på ett effektivare 
sätt? Se t.ex. Arenaskola. 

• Näringslivsutveckling kring rekreationsområdena är ett intressant 
utvecklingsområde  – Vänga kvarn och kafé är ett bra exempel. 
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• Bra att planeringen för kollektivtrafiken finns med. 

• Bra att gång- och cykelvägar lyfts fram. 

• Det var roligt att läsa ortsinformationen i början av varje kapitel om 
orterna, bortsett från att beskrivningarna av befintlig service inte är 
konsekvent mellan orterna. 
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Ort för ort; Fristad: 

• Musikens hus gör att man inte måste skjutsa in barnen till Borås 
centrum för kulturskoleaktiviteter och visar på vikten av tillgång till 
kultur i närområdet. 

• Positivt med cykelväg Borås-Fristad. 

• Går det att utveckla mer kring järnvägen? Tåget stannar i Fristads 
centrum och det är en stor bonus. 

Ort för ort; Dalsjöfors: 

• Viktigt att bygga samman 
företagsparken/folktandvård/biblioteket/Almedahls museum med 
centrum, som i alternativ 2 eller 3. 

Ort för ort; Viskafors: 

• Det är dåligt att biblioteket ligger i grundskolan och avsides från torget, 
svårt att kommunicera att detta är ett folkbibliotek. 

• I strategin saknas en plan för hur kontakten grundskolan/biblioteket-
centrum ska kunna stärkas, det är mycket skadegörelse kring skolan och 
för lite folk i rörelse i det området. Gångvägen mellan 
grundskola/bibliotek-centrum upplevs som otrygg när det är mörkt ute. 

• Bra att stationen lyfts fram och att kontakten mellan centrum-station 
behöver stärkas och området runt stationen behöver moderniseras. 

• Finns en kulturhistoriskt intressant lagerbyggnad i närheten av stationen 
som bör bevaras. 

• Trevligt torg i Viskafors, med kul små ansatser som den klassiska musik 
som spelas. 

Ort för ort; Sandared: 

Även i Sandared ligger biblioteket inne i skolan, något som är bra på vissa sätt, 
men ligger mitt i skolan och det skrämmer bort privatpersoner. 

Ett Kulturhus eller Mötesplats skulle vara perfekt att ha i den L-formade 
byggnaden i förslag 2, ihop med Sandaredskolan (inte Sandgärd som idag). 

Övriga tankar som framkom 

När det ska byggas nytt på orterna så till exempel lokala kulturaktörer också bli 
tillfrågade om de har behov och/eller ser möjligheter.  

När det diskuteras om att skapa fler arbetstillfällen och att gynna företagande, 
tänk då även små- och ensamföretagare inte enbart klassisk 
tillverkningsindustri. Många företagare i kultursektorn är ensam- eller 
småföretagare men har potential att dra många besökare till orterna. 

Varför ligger alla förvaltningar i centrum av Borås?  
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Beslutsunderlag 
1. Remiss Strategier för den långsiktiga utvecklingen av Viskafors, Dalsjöfors, 
Fristad och Sandared 

Samverkan 
FSG 2022-09-13 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen, ks.diarium@boras.se  
 
 

 

Sara Andersson 
Ordförande 

Ida Burén 
Förvaltningschef 
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Remiss: Strategier för den långsiktiga utvecklingen av 
Fristad, Dalsjöfors, Viskafors och Sandared. 
Strategier för den långsiktiga utvecklingen av Fristad, Dalsjöfors, Viskafors och 
Sandared är ett av flera styrdokument som konkretiserar översiktsplanen och 
ska ligga till grund för kommande planerings- och genomförandeinsatser. 
Dokumentet beskriver hur den strategiska utvecklingen av Fristad, Dalsjöfors, 
Viskafors och Sandared kan se ut.  

Dokumentet har tagits fram utifrån digitala enkätundersökningar, workshop 
samt andra befintliga styrdokument.  

Digitala enkätundersökningar genomfördes mellan den 9 november och 20 
december 2020 i Dalsjöfors, Viskafors, och Sandared. Syftet med dessa var att 
ge invånare i kommunen möjlighet att i ett tidigt skede få tycka till om orternas 
nuläge och långsiktiga utveckling. I Fristad genomfördes en lika omfattande 
enkätundersökning under 2018. Totalt kom det in över 2 000 svar i alla 4 
orterna. Enkätsvaren är tillgängliga här: https://www.boras.se/serviceorter 

Under våren 2021 genomfördes sex workshops i de fyra orterna där deltagarna 
tillsammans arbetade vidare med resultatet från enkätundersökningarna.  

Nu vill vi veta vad ni tycker om förslaget. Vad är bra, vad kan bli bättre och vad 
behöver ändras? 

Remissvaret skall innehålla en kort sammanfattning. Denna kommer i 
normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som ingår i det 
beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen. 

För förvaltningar och bolag skall yttrandet innehålla ett tydligt ställningstagande 
(tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda yttranden 
och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 
nämndens/styrelsens beslut. 

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 30 september. 
Remissvaren skickas i elektronisk och redigerbar form till 
ks.diarium@boras.se 
Ange diarienummer KS 2021-00176 och remissinstansens namn i ämnesraden 
på e-postmeddelandet.  

  

https://www.boras.se/serviceorter
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Remissinstanser 
1. Attraktiva Toarp 

2. Framtid Fristad 

3. Sandaredsbygden/Ortsråd Väst 

4. Viskaforsbygdens Ortsråd 

5. Arbetslivsnämnden 

6. Fritids- och folkhälsonämnden 

7. Förskolenämnden 

8. Grundskolenämnden 

9. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

10. Individ- och familjeomsårgsnämnden 

11. Kulturnämnden 

12. Lokalförsörjningsnämnden 

13. Miljö- och konsumentnämnden 

14. Samhällsbyggnadsnämnden 

15. Servicenämnden 

16. Sociala omsorgsnämnden 

17. Tekniska nämnden 

18. Vård- och äldrenämnden 

19. Borås Energi och Miljö AB 

20. Fristadbostäder 

21. AB Sandhultsbostäder 

22. AB Toarpshus 

23. Viskaforshem AB 

24. Borås Borås TME AB 

25. Borås elnät AB 

26. Industribyggnader i Borås AB 

27. Inkubatorn i Borås AB 

28. Länsstyrelsen Västra Götalands län 

29. Borås regionen 

30. Trafikverket 

31. Västtrafik 

32. Borås Näringsliv 
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33. Vattenfall Eldistribution AB 

34. Sandhult-Sandared Elektriska ek för 

35. Socialdemokraterna 

36. Miljöpartiet 

37. Vänsterpartiet 

38. Moderaterna 

39. Liberalerna 

40. Centerpartiet 

41. Kristdemokraterna 

42. Sverigedemokraterna 

43. Pensionärsrådet 

44. Kommunala funktionshinderrådet 

45. Fastighetsägarna 



Strategier för den långsiktiga  
utvecklingen av Fristad,  
Dalsjöfors, Viskafors och Sandared

Remiss:



Strategier för den långsiktiga utvecklingen av Fristad, Dalsjöfors, Viskafors och Sandared

Tjänstepersoner från följande förvaltningar har deltagit i arbetet:

Stadsledningskansliet 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Miljöförvaltningen 

Tekniska förvaltningen 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen 
Kulturförvaltningen

Fler?

Andra aktörer som deltagit i arbetet är ortsråden i Fristad, Dalsjöfors, Viskafors och Sandared samt även fören-
ingar,  
privatpersoner och andra representanter från orterna.

Antagen X månad 20XX
Stadsledningskansliet
Kungsgatan 55
501 80 Borås 

Webbplats: boras.se

Illustrationer: Louise Karlsson om inget annat anges



Framtidsbild för orterna

Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors, är livskraftiga, attraktiva och hållbara 
orter med ett brett utbud av bostäder, mötesplatser, service och kollektivtrafik. 
Kopplingen mellan serviceorterna och dess omkringliggande landsbygds mindre 
orter är stark och det är smidigt och säkert att ta sig fram till fots, på cykel samt med 
kollektivtrafik. Orternas attraktivitet och lokala värden är synliga och kända och 
lockar till sig både invånare och besökare. Markresurser nyttjas på resurseffektivt 
sätt och orterna utvecklas i samverkan med invånare, föreningsliv och organisationer 
i orterna. Här lever och verkar människor med olika preferenser, behov och förut-
sättningar. Värdefulla natur- och rekreationsområden, sjöar och vattendrag bevaras 
för framtida generationer och är lätta att nå för både besökare och boende i orterna

. 
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1. Bakgrund och syfte 

Bakgrund till arbetet
Borås kommun står inför en omfattande utbyggnad. I Borås översiktsplan från 2018 framgår det att kom-
munens befolkning förväntas växa med 30 000 nya invånare till år 2035 vilket skapar ett bostadsbehov 
på ca 15 000 bostäder i kommunen. Den största delen av dessa förväntas tillkomma i Borås tätort, samt i 
de fyra orterna Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors som i översiktsplanen pekats ut som så kallade 
serviceorter. Arbetet med detta dokument startades upp med anledning av att Kommunstyrelsen fick i 
uppdrag, i Borås Stads budget för 2020, att ta fram utbyggnadsstrategier för kommunens serviceorter med 
närområde. Detta dokument är ett av flera styrdokument som konkretiserar översiktsplanen och ska ligga 
till grund för kommande planerings- och genomförandeinsatser. Det är ett underlag för prioriteringar och 
tydliggör kommunens vilja att Borås ska utvecklas och växa enligt en flerkärnig struktur som utgörs av Borås 
stad samt de fyra orterna Fristad, Dalsjöfors, Viskafors och Sandared. Det är dock viktigt att poängtera att 
bebyggelseutveckling även kan ske i orter i serviceorternas omland, dock i mindre skala och utefter de olika 
orternas unika behov och förutsättningar. 

Så här ska strategin läsas och användas
Dokumentet är inte ett renodlat markanvändningsdokument. Det innehåller dock vägledning om markom-
råden i serviceorterna som bedöms ha värden som är viktiga att ha hänsyn till och markområden som bedöms 
vara lämpliga att titta vidare på för ny bebyggelse eller någon annan typ av utveckling. De markområden som 
pekats ut i kartorna är de områden som utifrån detta arbete identifierats som särskilt intressanta för någon typ 
av utveckling. Det innebär inte nödvändigtvis att övriga områden bedöms vara ointressanta för utveckling. 
Bedömningar av vad för typ av utveckling som är lämplig i de områden som inte är utpekade i kartorna ska 
göras utifrån översiktsplanen samt de utvecklingsstrategier som tagits fram inom ramen för arbetet och som 
finns längre ner i detta dokument.

Dokumentet är inte ett formellt tillägg till översiktsplanen utan ett komplement. Det består av fyra delar. 
Den första delen är mer generell och utgörs av övergripande strategier och kunskapsunderlag gällande vad 
som är viktigt för att utveckla en långsiktigt hållbar ortsstruktur. Den andra delen är mer platsspecifik och 
innehåller fördjupningar i de fyra orterna där deras olika förutsättningar och unika behov studeras. Den tredje 
delen handlar om hur mindre orter i serviceorternas omland kan utvecklas på ett hållbart och attraktivt sätt 
utefter sina förutsättningar och den fjärde delen handlar om fortsatt arbete och uppföljning. 

Dokumentet kommunicerar Borås Stads vilja både internt och till omvärlden och ger invånare, näringsliv, 
föreningar och andra aktörer som också arbetar för serviceorternas utveckling möjlighet att i sin tur fatta 
långsiktiga beslut som verkar i samma riktning. Dessutom stärker dokumentet översiktsplanens genomför-
barhet och underlättar aktualisering och uppföljning av översiktsplanen. För att nå ambitionerna i strategin 
krävs en uthållig samverkan och ett gemensamt långsiktigt arbete mellan Borås Stad och andra aktörer som 
på olika sätt jobbar för de fyra orternas utveckling. 

Syfte med arbetet
Syftet med arbetet är att tydliggöra hur Borås Stad och de som bor och verkar i serviceorterna ser på orternas 
nuläge och framtida utveckling. Syftet är även att studera hur mindre orter i serviceorternas omland kan 
utvecklas på ett hållbart och attraktivt sätt. Dokumentet ska ligga till grund för framtida prioriteringar och 
utvecklingsarbete i serviceorterna och dess närområde. 
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2. Processen att fram dokumentet

Processen har till stor del byggt på att hämta in kunskap från invånare i orterna. Samverkan har även skett 
med föreningar, invånare och andra lokalt engagerade som verkar i orterna samt med berörda kommunala 
förvaltningar och bolag.

Processen inleddes under våren 2020 med en uppstartsfas som bland annat innehöll platsbesök i orterna, 
genomgång av befintligt underlag, inledande avstämningar med olika förvaltningar samt formulering av ett 
första utkast till syfte, mål och arbetsprocess. Under hösten 2020 togs sedan ett första utkast till strategier 
fram.

Mellan den 9 november och 20 december 2020 genomfördes digitala enkätundersökningar i Dalsjöfors, 
Viskafors, och Sandared. Syftet med dessa var att ge invånare i kommunen möjlighet att i ett tidigt skede få 
tycka till om orternas nuläge och långsiktiga utveckling. I Fristad genomfördes en omfattande enkätunder-
sökning under 2018 och eftersom materialet från den undersökningen var så pass omfattande genomfördes 
ingen ny enkätundersökning i Fristad. Totalt kom det in över 2 000 svar i alla 4 orterna 808 svar i Dalsjöfors, 
372 svar i Viskafors, 452 svar i Sandared och 431 svar i Fristad. 

Under våren 2021 genomfördes sex workshops i de fyra orterna där deltagarna tillsammans arbetade vidare 
med resultatet från enkätundersökningarna. Under workshoparna medverkade representanter från de fyra 
orterna, representanter från mindre orter och landsbygd i serviceorternas omland samt kommunala tjäns-
tepersoner. 

Utifrån resultatet från enkätundersökningarna, de workshopar som genomförts samt översiktsplanen och 
andra befintliga styrdokument arbetades det fram ett förslag på generella utvecklingsstrategier, konkreta 
platser i orterna som bedöms vara viktiga att bevara, platser i behov av utveckling samt platser som är extra 
intressanta att titta närmare på för ny bebyggelse. En kort studie genomfördes även av hur orternas centrum 
skulle kunna utvecklas enligt tre olika scenarion. 

Under vintern 2021 genomfördes en ny dialog med ortsråden och andra representanter från orterna där de 
fick möjlighet att titta igenom det material som arbetats fram och tillsammans ge förslag på ändringar. Under 
vintern 2021 genomfördes även ett internt ”öppet hus” där även kommunala tjänstepersoner fick möjlighet 
att titta igenom materialet och lämna förslag på ändringar.
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3. Kopplingen till Översiktsplanen

I Borås kommuns översiktsplan pekas fyra serviceorter ut: Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors. Dessa 
orter har identifierats utifrån deras folkmängd och serviceutbud och utgör kommunens större tyngdpunkter 
vad gäller invånare och service vid sidan av staden Borås. Syftet med serviceorterna är att skapa närhet för 
de som inte bor i Borås centrala delar till vardagsservice, kollektivtrafik, mötesplatser och andra nödvändiga 
funktioner som gör att vardagslivet utanför staden fungerar. En flerkärnig struktur gör också att kommunens 
samhällsstruktur blir mer robust och att Borås centrala delar avlastas. För att stärka orterna och den service 
som finns där i dagsläget behöver orterna växa med fler invånare. Målet som Borås Stad arbetar för i dagsläget 
är att ca 500 bostäder ska tillkomma i varje serviceort till år 2035. Syftet med att ta fram strategier för den 
långsiktiga utvecklingen av Fristad, Dalsjöfors, Viskafors och Sandared är att tydliggöra hur detta bör ske 
med hänsyn till de befintliga värden som finns i orterna. 

Under arbetets gång har begreppet ”serviceort” väckt många frågor och funderingar. För flera klingar begrep-
pet negativt och uppfattas som att orterna ska ge service till Borås stad. Vid en uppdatering av översiktsplanen 
är det relevant att se över om det finns alternativa begrepp som är mer lämpliga att använda. Eventuellt skulle 
begreppen centralort eller kärnort vara bättre alternativ. 
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4. Övergripande strategier för den långsiktiga 
utvecklingen av Fristad, Dalsjöfors, Viskafors  
och Sandared

Dessa strategier har arbetats fram utifrån resultatet från de enkätundersökningar och workshops som genom-
förts inom ramen för arbetet samt utifrån kommunens översiktsplan och andra befintliga styrdokument. 
Strategierna ska vara underlag för prioriteringar och ge vägledning i arbetet med den långsiktiga utvecklingen 
av serviceorterna. 

Fem Strategier 
• Synliggör och stärk orternas attraktionskraft och lokala värden

• Utveckla centrumkärnorna i orterna

• Arbeta för mer bostäder, arbetsplatser och service i orterna

• Planera och bygg för tryggare och ökad gång, cykel och kollektivtrafik 

• Bevara och stärk natur- och rekreationsområden, sjöar och vattendrag både i och   
 runtom orterna

Synliggör och stärk orternas attraktionskraft och lokala 
värden

Förtydligande av strategin

Visa upp orternas bästa sida för både besökare och förbipasserande. Arbeta för att ytterligare identitetsska-
pande markörer ska tillkomma i orterna, exempelvis i form av konst och arkitektur. Definiera och lyft fram 
orternas olika unika identiteter så de är tydliga för både invånare och besökare i orterna. Det är viktigt att 
detta görs i samarbete med lokala drivkrafter. Tydligare skyltning och entréer i orterna är viktigt för att göra 
det lättare att orientera sig. Det är även viktigt att befintliga kulturmiljövärden och kulturhistoriska markörer, 
som exempelvis historiska byggnader bevaras och lyfts fram. 
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För att orterna ska utvecklas på ett resurseffektivt sätt är det viktigt att utgå från det som redan är befintligt vid 
omvandling och vidareutveckling av olika platser. I flera av orterna finns det i dagsläget platser och ytor som 
upplevs tomma, tråkiga eller otrygga. Dessa ytor är extra viktiga att prioritera för omvandling och vidareut-
veckling då det genom relativt små insatser finns stor potential att höja helhetsintrycket i orterna ytterligare. 

Ett sätt att stärka orternas identiteter och attraktivitet kan vara att skapa ytterligare utflyktsmål och förut-
sättningar för lokalturism. Det kan till exempel handla om att vidareutveckla och skapa nya parker, natur-
områden, promenadstråk, caféer, restauranger, butiker, idrottsanläggningar eller konst. Det kan även handla 
om att anordna olika typer av evenemang och aktiviteter i orterna. 

Utveckla centrumkärnorna i orterna

Förtydligande av strategin

Utveckla orternas centrum till att bli så kallade ”offentliga vardagsrum” där människor med olika ålder, behov 
och önskemål kan mötas. Arbeta för att tillföra ytterligare funktioner som höjer intrycket i- och användbar-
heten av de offentliga rummen. Det kan till exempel handla om att tillföra en variation av sittplatser, väder-
skydd, belysning, aktivitetsytor, grönska, konst, vattenelement samt välarbetade, detaljrika bottenvåningar. 

I orternas centrumkärnor bör det finnas gott om mötesplatser av olika slag, både kommersiella och icke 
kommersiella. Större öppna ytor i orterna kan med fördel delas upp i mindre offentliga rum med olika 
användningsområden så att ytorna nyttjas på ett effektivt sätt. Levande bottenvåningar och ytterligare 
verksamhetslokaler bör eftersträvas i de centrala delarna av orterna. Bostads- & verksamhetsentréer bör 
riktas mot de offentliga utrymmena för att skapa känsla av liv och rörelse.  Nya etableringar som lockar till 
sig många besökare, till exempel arbetsplatser, mötesplatser och service, bör placeras med närhet till orternas 
centrum och kollektivtrafiknoder.

Vistelse i orternas centrum bör främjas under hela dygnet och hela året. Detta kan bland annat ske genom 
att verksamheter med olika öppettider blandas. Medan klädbutiken och frisören stänger klockan 18, kanske 
istället restaurangen eller gymmet har sina mest aktiva timmar därefter. Detta ökar rörelsen i centrum vilket 
i sin tur ökar tryggheten. 
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Arbeta för mer bostäder, arbetsplatser och service i orterna

Förtydligande av strategin

Arbeta för ett brett utbud och variationsrikedom av bebyggelse i orterna. Blanda olika bostadsformer med 
arbetsplatser och service för att den fysiska miljön i orterna ska bli så levande och trygg som möjligt. Det 
skapar även förutsättningar för att orterna ska tilltala människor med olika behov och önskemål.

Bejaka nyetableringar samt om- och utbyggnader av befintliga lokaler i serviceorterna. Arbeta för att omvandla 
befintliga lokaler som står tomma och fylla upp överblivna ytor i orterna med ny bebyggelse. Arbeta för att 
nya bostäder ska placeras med närhet till centrum och kollektivtrafiknoder i orterna. I serviceorterna bör 
utbyggnad främst ske genom att ytor som redan är hårdgjorda eller ianspråktagna bebyggs. Dessutom bör 
befintlig infrastruktur nyttjas på ett effektivt sätt genom att det i första hand byggs i anslutning till befintliga 
strukturer.

Ett bra serviceutbud i orterna är viktigt, både för orternas invånare och för invånare i omgivande mindre orter 
samt på landsbygden. För att kunna behålla och vidareutveckla befintligt serviceutbud behövs fler invånare 
som stärker underlaget för dessa funktioner. Det är därför viktigt att Borås Stad prioriterar serviceorterna i 
detaljplanearbete och verksamhetsplanering.
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Planera och bygg för tryggare och ökad gång, cykel och  
kollektivtrafik

Förtydligande av strategin

Arbeta för att stärka kopplingen mellan serviceorterna och omgivande mindre orter och landsbygd med 
förbättrad gång-, cykel- och kollektivtrafik. Kopplingen mellan serviceorterna och Borås centrum bör även 
stärkas ytterligare. 

Utnyttja och bygg i första hand vidare på den infrastruktur som redan finns och prioritera gång-, cykel-, och 
kollektivtrafik, särskilt i de centrala delarna av orterna. Arbeta för att minska barriärer i orterna ur ett gång-
och cykelperspektiv bland annat genom att knyta ihop olika målpunkter. Det bör vara möjligt för invånare 
och besökare i alla åldrar att ta sig fram självständigt i orterna på ett tryggt och smidigt sätt. Särskilt prioriterat 
är trygga gång- och cykelvägar till och från orternas skolor. För att invånare ska uppmuntras att ta cykeln 
till orternas centrum behöver vägen dit vara smidig och kännas trygg. Känsla av trygghet kan uppnås till 
exempel genom upplysning av cykelbanan eller att undvika skymda kurvor. Det är även viktigt att det finns 
plats att parkera cykeln i anslutning till centrum och till andra verksamheter och service som många besöker. 
En tumregel är att det bör vara närmare från cykelparkeringen än bilparkeringen. Väl utformade cykelpar-
keringar tar även hänsyn till olika former av cyklar, exempelvis lådcyklar. Plats för att ladda cykelbatterier 
kan även underlätta vardagen för cyklister.

Det ska vara smidigt att resa kollektivt både inom och till och från orterna. Alla serviceorter bör ha kollek-
tivtrafiknoder i anslutning till centrumkärnorna. Från dessa knutpunkter ska det vara nära till service och 
bostäder och det bör finnas möjlighet till smidiga byten mellan transportslag, pendelparkering (för både bil 
och cykel) samt säkra gång- och cykelvägar. Infrastruktur för förnybara bränslen bör även prioriteras nära 
kollektivtrafiknoderna.
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Bevara och stärk natur- och rekreationsområden, sjöar och 
vattendrag både i och runtom orterna

Förtydligande av strategin
I alla fyra orterna finns områden med både naturvärden och goda rekreationsmöjligheter. Dessa områden är 
en viktig resurs för både människor, växter och djur, och är därför viktiga att värna. Närhet till små och stora 
rekreationsområden av olika karaktär bidrar till rörelse och en aktiv livsstil som har positiv inverkan på fysisk 
och psykisk hälsa. I eller i anslutning till orterna är det viktigt att det finns ordnade grönytor som parker, 
promenadslingor/elljusspår, yta för lek och rörelse och spontanidrottsplats/ aktivitetsplats. Dessa områden 
bör vara lätta att nå. Mer belysning, aktiviteter och väderskyddade sittplatser är exempel på funktioner som 
skulle kunna tillkomma för att göra det möjligt och tryggt att vistas i orternas natur och rekreationsområden 
under större delar av dygnet och året. 

Närheten mellan ort, natur och landsbygd ska fortsatt bevaras genom att de grönområden som finns runt 
knuten värnas. Rekreationsvärden ska även säkerställas vid etablering och utveckling av bebyggelse och 
infrastruktur. Ny bebyggelse och infrastruktur bör utformas efter naturens och landskapets förutsättningar. 
Områden med höga natur- och rekreationsvärden ska inte påverkas negativt vid ny exploatering. Det är viktigt 
att inte tillskapa mer hårdgjorda ytor än nödvändigt. På befintliga platser med mycket hårdgjorda ytor är det 
möjligt att öka mängden gröna och porösa ytor genom växtlighet på tak, väggar och andra oanvända ytor. 
Detta kan ske genom exempelvis pocket parks, växtväggar och småskaliga odlingar. Med fler gröna ytor kan 
förhöjda temperaturer och värmeöar motverkas, dessutom ökar biologisk mångfald och estetiska värden på 
dessa platser. I alla fyra orter är det nära till sjöar och vattendrag vilket bidrar till en attraktiv livsmiljö. Blåa 
strukturer som sjöar och vattendrag ska vara lätta att nå. På lämpliga platser kan förutsättningar för mer 
vattenaktivitet skapas, utan att den biologiska mångfalden kring och i vattnet äventyras.
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5. Kort info om serviceorternas betydelse och olika  
förutsättningar 

Serviceorternas betydelse i en växande kommun
I kommunens serviceorter och dess närbelägna område bor i nuläget cirka 13 % av kommunens invånare 
(år 2020). Räknar man även in andelen boende i de kommundelar som är beroende av serviceorterna, blir 
siffran 33 %. Orterna fyller viktiga funktioner genom att bland annat erbjuda lokal service som skolor, bib-
liotek, vård, äldreomsorg, butiker och annat nödvändigt som gör att vardagslivet utanför staden fungerar. 
Serviceorterna är även knutpunkter för viktiga kollektivtrafikstråk, både för boende i serviceorterna och för 
de som bor i omkringliggande mindre orter och landsbygd där kollektivtrafiken inte är lika tillgänglig. I 
Borås översiktsplan, som detta arbete grundar sig i, framgår det att serviceorterna tillsammans ska bilda ett 
nätverk av lokala kärnor och utgöra kommunens större tyngdpunkter vad gäller invånare och service vid 
sidan av Borås stad. Detta för att stödja en utveckling där det kollektiva resandet underlättas och den lokala 
servicen kan finnas kvar och stärkas på fler ställen än i staden. 

Serviceorternas olika förutsättningar
För att serviceorterna ska kunna fortsätta erbjuda lokal service och attraktiv kollektivtrafik behöver ny bebyg-
gelse tillkomma i orterna på platser som stärker dessa funktioner. Att orterna växer är inte bara till fördel 
för de som bor i orterna utan också för det större omlandet. När fler bosätter sig i serviceorterna stärks dessa 
som kärnor i sina omland, vilket ger ett större underlag för mötesplatser, närservice och kollektivtrafik. Det 
skapar förutsättningar för en livskraftig landsbygd där vardagens behov kan tillgodoses inom rimliga avstånd. 

Orterna har olika förutsättningar för bebyggelse, vilket bland annat beror på deras struktur. I både Fristad 
och Sandared är viktiga centrumfunktioner och kollektivtrafikhållplatser i dagsläget samlade på ett och 
samma ställe vilket underlättar för att tillföra ny bebyggelse i anslutning till orternas centrum. I Dalsjöfors 
och Viskafors är den offentliga servicen relativt utspridd vilket gör det svårare att hålla ihop bebyggelsen. En 
annan aspekt som påverkar orternas utbyggnadspotential är hur tätbebyggda deras centrum är i dagsläget. 
I eller i anslutning till de centrala delarna av Fristad och Viskafors finns det i dagsläget relativt gott om ytor 
att tillföra ny bebyggelse på medan Sandared och Dalsjöfors centrala delar är mer tätbebyggda. 

Orternas utbyggnadspotential påverkas också av andra aspekter som till exempel olikheter i infrastruktur. I 
Fristad och Sandared går järnvägen rakt genom orterna och bildar betydande barriärer. I Viskafors är barri-
äreffekten mindre då järnvägen sträcker sig längs den västra utkanten av orten. Utöver järnvägen finns även 
andra faktorer som till exempel verksamhetsområden och topografiska förutsättningar eller vattendrag som 
påverkar utbyggnadsmöjligheterna i orterna. 

I följande avsnitt studeras de olika serviceorternas nuläge samt förutsättningar och potential till vidareut-
veckling. Utifrån det material som inkommit från enkätundersökningar, workshops och studier av befintliga 
styrdokument pekas ett antal markområden ut i orterna som är intressanta att titta närmare på för bebyggelse 
och omvandling. Områden pekas även ut som har viktiga rekreations- och naturvärden och som därför är 
viktiga att värna. 
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6. Fördjupning Fristad 

Kort information om Fristad och ortens historia
Fristad är kommunens största tätort efter Borås och har i dagsläget nästan 4 250 invånare (2020). Med tätor-
terna Bredared, Borgstena och Frufällan samt omgivande landsbygd bor det ca 10 000 invånare i Fristad och 
dess omland. Fristad centrum har ett utbud av kommersiell och offentlig service som bland annat består av 
förskolor, grundskolor (inklusive högstadieskola), vårdcentral, tandvård och bibliotek. Det finns även butiker 
och restauranger i orten. Servicen är framförallt samlad runt torget och stationen. I Fristad finns både äldre 
och nyare arkitektur, bostäderna vid Åsbovägen som är byggda 2016 är ett exempel på byggnader som bidrar 
till att sätta en modern prägel på orten. Folkhögskolan är en viktig målpunkt som drar till sig besökare och 
stärker ortens identitet. Idrottsanläggningarna vid Heden och Fristadskolan är andra målpunkter som många 
lyft fram som viktiga i enkätundersökningen.  

Fristad omsluts av skog och landsbygd med både orörd natur och odlingslandskap. I enkätundersökningen 
framgår det att det finns flera grönområden i Fristad som uppskattas och används i stor utsträckning för 
rekreation. Sjöarna Öresjö, Ärtingen samt Munkån med dess omgivningar är viktiga och tillgängliga grön-
stråk som bidrar till ortens karaktär. 

I Fristad möts de större vägarna 42 och 183 med förbindelser norrut. Det bidrar till goda pendlingsmöjligheter 
men också till barriärer och trafik med en del tunga transporter genom samhället.

Markanvändningskarta Fristad
Utifrån Borås översiktsplan, den enkätundersökning och de workshops som genomförts i Fristad har ett för-
slag på en långsiktig markanvändningskarta arbetats fram (se karta nedan). Åtta områden har identifierats som 
på något sätt bedöms ha potential till utveckling eller som är viktiga områden att ta hänsyn till. Områdena 
har delats in i kategorierna ”natur- och/ eller rekreationsvärden att ta hänsyn till eller utveckla”, ”Lämpligt 
område att studera för ny bebyggelse” samt ”område med potential för vidareutveckling/omvandling”. Nedan 
beskrivs de olika områdena samt deras potential mer ingående.

Det är viktigt att betona att de områden som inte pekats ut i kartorna nödvändigtvis inte är ointressanta för 
utveckling. Bedömningar av vad för typ av utveckling som är lämplig i de områden som inte är utpekade 
i kartorna ska göras utifrån översiktsplanen samt de utvecklingsstrategier som tagits fram inom ramen för 
arbetet och som finns längre ner i detta dokument.

Område 1. I enkätundersökningen har många markerat området som lämpligt för bebyggelse, exempelvis i 
form av bostäder och mindre verksamheter. Det är viktigt att jobba med kopplingen från området till centrum. 

Område 2. I området finns både natur- och rekreationsvärden som är viktiga att bevara, exempelvis har 
munkådalen betydande naturvärden. Vid Munkån behöver det vara tätt och vildvuxet längs vattendragen 
för att befintliga naturvärden ska behållas. I den södra delen av området finns en badplats som är mycket 
uppskattad och i norr finns även ett uppskattat rekreationsområde med elljusspår. Det finns potential att 
vidareutveckla rekreationsvärden i området ytterligare, detta behöver dock ske varsamt och med hänsyn till 
befintliga naturvärden. 

Område 3. Inom området finns potential att utveckla en centrumnära park. 

Område 4. Området bedöms vara lämpligt att titta närmare på för ny bebyggelse. Det är viktigt att jobba 
med kopplingen från området till centrum.

Område 5. I enkätundersökningen finns det delade meningar om Fristads centrum. Många ger Fristad 
centrum en 4 i betyg på en femgradig skala men det finns också många som ger betyget 1-2. I Fristad centrum 
finns det i dagsläget flera ytor som är intressanta att titta närmare på för ny bebyggelse. Torget i Fristad har 
potential att vidareutvecklas och det finns bebyggelse i anslutning till torget som kan rustas upp. Hur Fristads 
centrum kan utvecklas mer specifikt går vi in på närmre längre ner i texten.   
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Område 6. Området bedöms vara lämpligt för ny bebyggelse. Inom området finns det i dagsläget viktiga 
natur- och rekreationsvärden samt jordbruksmark som är viktiga att ta hänsyn till. Det markerade området 
är stort för att det ska finnas möjlighet att i ett senare skede reda ut vilka ytor inom området som är lämpliga 
för bebyggelse och vilka ytor som bör bevaras.

Område 7. Området bedöms vara lämpligt att titta närmare på för kompletterande bebyggelse. 

Område 8. Området utgörs av ett naturreservat som även bedöms ha starka rekreationsvärden. Många har 
lyft fram området som favoritplats i enkätundersökningen. 
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Scenarion för centrumutveckling i Fristad
För att förtydliga utvecklingsstrategierna, underlätta för vidare arbete och starta en 
diskussion kring hur orterna kan utvecklas har tre olika exempel tagits fram för hur 
centrummiljön i orterna skulle kunna se ut på sikt. Tanken är inte att ett förslag ska 
väljas ut och sedan förverkligas, utan syftet är snarare att visa på att det finns olika 
valmöjligheter och alternativ som skulle kunna vara lämpliga utifrån de strategier som 
vi presenterat tidigare i detta arbete. Nedan beskrivs de tre olika alternativen.

I detta exempel har byggnader placerats längs Stora vägen för att skärma av centrummiljön 
från trafiken. Ett offentligt vardagsrum har sedan potential att skapas innan för byggnaderna. 
Ytterligare två byggnader har placerats norr om mataffären för att ytterligare stärka underlaget 
för service i centrum. Det är viktigt att stärka kopplingen mellan centrum och stationen. Det är 
även mycket viktigt att stärka kopplingen för gång och cykeltrafikanter både längs Stora vägen 
samt mellan båda sidorna av järnvägen. Vid stationen finns ett grönområde som har värden som 
är viktiga att bevara samt kan utvecklas ytterligare. Väster om järnvägen finns även ett grönom-
råde som kan utvecklas till en centrumnära park. 

1
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I detta exempel har byggnader placerats längs Nya kyrkvägen för att sammankoppla de norra 
och södra delarna av ortens centrum. I dagsläget utgör Nya kyrkvägen en barriär som delar upp 
Fristad centrum i två delar. Det är möjligt att skapa ett offentligt rum som kopplar ihop ytorna på 
båda sidor om vägen ytterligare. Det är viktigt att stärka kopplingen mellan centrum och statio-
nen samt mellan båda sidorna av järnvägen. Vid stationen finns ett grönområde som har värden 
som är viktiga att bevara samt kan utvecklas ytterligare.Väster om järnvägen finns även ett grön-
område som kan utvecklas till en centrumnära park.

2
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I detta exempel har byggnader placerats längs Stora vägen för att skärma av centrummiljön från 
trafiken. Byggnader har även placerats längs Nya kyrkvägen för att sammankoppla de norra 
och södra delarna av ortens centrum. Ett offentligt vardagsrum som är avskärmat från trafiken 
har potential att skapas innanför byggnaderna. I dagslät utgör Nya kyrkvägen och Stora vägen 
barriärer som delar upp centrum. Barriäreffekterna kan minskas genom att ett gångfartsområde 
skapas. Det är viktigt att stärka kopplingen mellan centrum och stationen. Det är även mycket 
viktigt att stärka kopplingen för gång och cyketrafikanter både längs Stora vägen samt mellan 
båda sidorna av järnvägen. Vid stationen finns ett grönområde som har värden som är viktiga att 
bevara samt kan utvecklas ytterligare. Väster om järnvägen finns även ett grönområde som kan 
utvecklas till en centrumnära park.

3
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Långsiktiga utvecklingsförslag och behov i Fristad

I de centrala delarna av Fristad finns det gott om utrymme att tillföra ytterligare bebyggelse, vilket ökar 
underlaget för lokal service. Det finns även befintliga lokaler centralt i orten som står tomma och kan nyttjas. 
Centrummiljön kan även utvecklas ytterligare, till exempel genom fler mötesplatser för invånare med olika 
behov och i olika åldrar. Ortens centrum är i dagsläget anpassat för att man ska ta sig runt med bil och det 
är viktigt att arbeta för att centrum ska bli mer gång- och cykelvänligt. Mitt i orten finns en tvåvägskorsning 
som också påverkar framkomligheten för gång- och cykeltrafikanter negativt. I den östra delen av Fristad 
pågår betydande byggnation, under enkätundersökningen och de workshops som genomförts inom ramen 
för arbetet har detta område pekats ut som en lämplig plats för att tillföra ytterligare bostäder.

Fristad påverkas i stor utsträckning av starka barriärer som järnvägen och väg 42. I enkätundersökningen 
kom det särskilt fram att många upplever att gångtunneln väster om rondellen är otrygg för gång- och cykel-
trafikanter samt att det även upplevs otryggt att korsa väg 42. Kopplingen mellan de östra och västra delarna 
av orten behöver stärkas för gång- och cykeltrafikanter. 

Vid Munkån behöver det vara tätt och vildvuxet längs vattendragen för att befintliga naturvärden ska behål-
las. Enligt enkätundersökningen används Munkåns dalgång dock av flera som promenadstråk. Det finns 
potential att vidareutveckla rekreationsvärden i området ytterligare men detta behöver ske varsamt och med 
hänsyn till befintliga naturvärden. I anslutning till skolorna finns områden som används av ungdomar även 
efter skoltid. På dessa platser kan ytterligare aktivitetsytor skapas, detta är något som efterfrågats under en 
av de workshops som genomförts. 

Illustration: exempel på hur centrummiljön i Fristad skulle kunna utvecklas på sikt.
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7. Fördjupning Dalsjöfors 

Kort information om Dalsjöfors och ortens historia
Dalsjöfors är ett textilindustrisamhälle beläget i den östra delen av kommunen som växte fram kring det 
linneväveri som startades upp i slutet på 1800-talet. Samhället expanderade kraftigt under 1900-talets första 
decennier och idag bor det strax under 4 000 personer i orten (år 2020). Dalsjöfors omges av kuperad terräng 
med skogsklädda berg och dalar. Orten är präglad av de fabriksbyggnader som är samlade längs storgatan samt 
de affärsbyggnader som uppfördes i början av seklet och under 1950–60-talen. Dalsjöfors hade ända fram 
till 1950–60-talet en stark bruksanda. Dalsjöfors har ett omland med strax över 11 000 personer (invånare 
i den tidigare kommundelen). Totalt bor det runt 15 000 invånare i Dalsjöfors med omland. I Dalsjöfors 
finns i dagsläget bland annat grundskola, äldreboende, vårdcentral och bibliotek. Därutöver finns kommer-
siell service i form av livsmedelsbutik, caféer, restauranger, gym mm. Utbudet är framför allt samlat kring 
torget och Storgatan som löper centralt genom tätorten. Det finns dock delar av den offentliga servicen, t.ex. 
vårdcentralen som är placerad en bit ifrån de centrala delarna. I Dalsjöfors finns det i dagsläget mycket goda 
rekreationsmöjligheter, exempelvis i form av badplatsen vid Dalsjön samt den promenadslinga som går runt 
sjön. Cykelleden som går mellan Borås och Ulricehamn går även genom Dalsjöfors och ger bra möjlighet till 
cykelpendling till och från orten samt till lokalturism.

Markanvändningskarta Dalsjöfors
Utifrån Borås översiktsplan, den enkätundersökning och de workshops som genomförts i Dalsjöfors inom 
ramen för arbetet har ett förslag på en långsiktig markanvändningskarta arbetats fram (se karta nedan). Elva 
områden har identifierats som på något sätt bedöms ha potential till utveckling eller som är viktiga områden 
att ta hänsyn till. Områdena har delats in i kategorierna ”natur- och eller rekreationsvärden att ta hänsyn till 
eller utveckla”, ”Lämpligt område att studera för ny bebyggelse” samt ”område med potential för vidareut-
veckling/omvandling”. Nedan beskrivs de olika områdena samt deras potential mer ingående.

Det är viktigt att betona att de områden som inte pekats ut i kartorna nödvändigtvis inte är ointressanta för 
utveckling. Bedömningar av vad för typ av utveckling som är lämplig i de områden som inte är utpekade 
i kartorna ska göras utifrån översiktsplanen samt de utvecklingsstrategier som tagits fram inom ramen för 
arbetet och som finns längre ner i detta dokument.
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Område 1. Området utgörs av Dalsjöfors norra entré och har i enkätundersökningen pekats ut av många 
som ett område i behov av förändring. Många efterfrågar en mer attraktiv entré till orten och anser att det 
ser tråkigt och skräpigt ut i dagsläget. Längs Boråsvägen finns potential att tillföra ny bebyggelse, exempel-
vis i form av verksamheter och/eller bostäder samt att rusta upp det offentliga rummet. Det är viktigt att 
området signalerar att man anländer till orten samt att orten visas upp från sin bästa sida för besökare och 
förbipasserande. 

Område 2. Stora delar av området består av våtmarker och kommer därför sannolikt inte kunna bebyggas. 
Det markerade området är stort eftersom det inte finns möjlighet att i detta arbete reda ut vilka specifika 
ytor inom området som är möjliga att titta närmare på för bebyggelse och vilka ytor som är olämpliga för 
exploatering. Detta är istället något som behöver studeras närmare i ett senare skede.

Område 3. Området bedöms vara lämpligt att studera för ny bebyggelse, främst i form av bostäder. Inom 
området finns det i dagsläget rekreationsvärden som är viktiga att ta hänsyn till. Vid exploatering är det även 
viktigt att få till en bra koppling från området till Dalsjöfors centrum.

Område 4. Dalsjöfors centrum är enligt enkätundersökningen mycket uppskattat av invånarna i orten. 
Ett flertal personer har dock pekat på att ytorna i centrum kan utnyttjas bättre och att trafik- och parke-
ringssituationen i centrum behöver ses över och förändras. Flera efterfrågar ett mer gång- och cykelvänligt 
centrum och att bilarna tar mindre plats. Flera efterfrågar även fler bostäder i anslutning till centrum. Strax 
öster om torget finns det möjlighet att utveckla en centrumnära park. Hur Dalsjöfors centrum skulle kunna 
utvecklas mer specifikt kommer vi gå in på längre ner i texten. 

Område 5. Naturområdet kring Stora Dalsjön bedöms ha mycket starka rekreativa värden och både 
badplatsen och leden runt sjön har lyfts fram av många i enkätundersökningen som en favoritplats. Det är 
därför viktigt att detta område bevaras. Inom området finns även naturvärden som inte får skadas. Enligt 
enkätundersökningen finns det dock potential att utveckla rekreationsvärdena i området ytterligare. 

Område 6. Området bedöms vara lämpligt att studera för kompletterande bebyggelse som nyttjar befintlig 
infrastruktur. Delar av området bedöms ha natur- och rekreationsvärden i dagsläget. I den södra delen av 
området finns det relativt stora höjdskillnader vilket påverkar möjligheten till exploatering i detta område.  

Område 7. Området är lokaliserat i anslutning till Dalsjöskolan och bedöms vara lämpligt att titta närmare 
på för kompletterande bebyggelse. Mer rörelse på platsen ökar tryggheten i området och kan även bidra till 
att sänka farten på förbipasserande vägar. Både trygghetsaspekten och problematik kring trafiksituationen i 
området är något som tas upp av många i enkätundersökningen. 

Område 8. Området ligger i den södra delen av orten och innehåller i dagsläget idrottsverksamhet, simhall, 
skola och butiker. Inom området finns flera tomma ytor som har potential att utvecklas ytterligare, både 
genom ny bebyggelse och förändringar i det offentliga rummet. I enkätundersökningen har flera personer 
pekat på att området är mörkt och känns otryggt under kvällstid, något som är viktigt att arbeta vidare med. 
Det bedöms vara lämpligt att utveckla ytterligare aktiviteter för unga inom området samt att jobba med att 
tillföra mer liv och rörelse på platsen under större delar av dygnet. I anslutning till Boråsvägen finns även 
potential att rusta upp området och utveckla både nya och befintliga verksamheter.

Område 9. Området har både starka naturvärden samt rekreativa värden som bör bevaras. I enkätunder-
sökningen framgick det att området är mycket populärt och används av många för idrott och fysisk aktivitet 
samt för rekreation.   

Område 10. Inom samt i anslutning till området finns värdefulla natur- och rekreationsvärden som är 
viktiga att ta hänsyn till och som inte får påverkas negativt av en eventuell exploatering. I detta område är 
därför endast en mycket varsam exploatering aktuellt att titta närmare på. 

Område 11. Området har värdefulla rekreativa värden som bör bevaras. I enkätundersökningen inkom 
synpunkter om att det är ett lättillgängligt område med mycket fin natur.
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Scenarion för centrumutveckling i Dalsjöfors 
För att förtydliga utvecklingsstrategierna, underlätta för vidare arbete och starta en diskussion kring hur 
orterna kan utvecklas har tre olika exempel tagits fram för hur centrummiljön i orterna skulle kunna utveck-
las på sikt. Tanken är inte att ett förslag ska väljas ut och sedan förverkligas, utan syftet är snarare att visa 
på att det finns olika valmöjligheter och alternativ som skulle kunna vara lämpliga utifrån de strategier som 
presenterats tidigare i detta arbete. Nedan beskrivs de tre olika alternativen.

I detta exempel är byggnaderna söder om centrum påbyggda för att skapa en starkare centrum-
känsla. Det är viktigt med kopplingen från centrum upp till Brackåsaskogen samt till Dalsjöfors 
företagspark. Söder om centrum finns ett grönområde som har potential att utvecklas till en 
centrumnära park. Torget har även potential att utvecklas ytterligare och i förlängningen bli ett 
så kallat ”offentligt vardagsrum”.

1
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I detta exempel är byggnader placerade så en tydlig entré till centrum skapas samt att torget 
ramas in ytterligare. En byggnad är placerad mellan torget och Dalsjöfors företagspark för att 
stärka kontakten mellan de två målpunkterna. Det är viktigt med kopplingen från centrum upp 
till Brackåsaskogen samt till företagsparken. Söder om centrum finns ett grönområde som har 
potential att utvecklas till en centrumnära park. Torget har även potential att utvecklas ytterli-
gare och i förlängningen bli ett så kallat ”offentligt vardagsrum”.

2
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I detta exempel är en byggnad placerad öster om torget, vilket bidrar till att centrum förlängs 
österut där det finns ytterligare verksamheter, exempelvis handel. I förslaget är även byggnader 
placerade längs Stationsvägen, vilket gör att kopplingen mellan centrum och företagsparken 
stärks samt att det befintliga centrumnära grönområdet ramas in. Det är viktigt med kopplingen 
från centrum upp till Brackåsaskogen samt till företagsparken. Söder om centrum finns ett grö-
nområde som har potential att utvecklas till en centrumnära park. Torget har även potential att 
utvecklas ytterligare och i förlängningen bli ett så kallat ”offentligt vardagsrum”.

3
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Långsiktiga utvecklingsförslag och behov i Dalsjöfors 
Generellt förespråkas en koncentrerad utveckling i Dalsjöfors som gynnar både invånare i orten samt omkring-
liggande mindre orter och landsbygd. I Dalsjöfors finns det i dagsläget starka lokala värden och ortens identitet 
är synlig bland annat genom befintliga historiska fabriksmiljöer. Orienterbarheten in till centrum bör dock 
förbättras, till exempel genom bättre skyltning från Boråsvägen. 

I Dalsjöfors centrala delar finns det i dagsläget relativt begränsat med överblivna ytor att bygga på. Man behö-
ver se över om det finns befintliga byggnader som kan byggas om eller byggas på för att öka andelen boende 
i centrum. Man behöver även se över hur ytorna närmast torget kan nyttjas på bästa sätt så att trafikmiljön 
i centrum blir bättre och att bilarna tar mindre plats. 

I Dalsjöfors finns det ingen tydlig huvudknutpunkt för kollektivtrafik. Det bör studeras om det finns befint-
liga kollektivtrafikhållplatser som kan utvecklas ytterligare och bilda en huvudknutpunkt för kollektivtrafik 
i Dalsjöfors. Denna huvudknutpunkt förespråkas så nära centrum som möjligt och i anslutning till denna 
bör en pendelparkering tillkomma för både cykel och bil. I anslutning till ortens busshållplatser uppmuntras 
bostäder som gör det enkelt för människor att resa kollektivt. Om det också finns arbetsplatser, butiker, skolor 
och annan service nära bussen blir det lätt att uträtta vardagens ärenden inom bekväma avstånd. 

I den enkätundersökning som genomförts inom ramen för arbetet har det framkommit att det finns en 
efterfrågan på fler övergångsställen, mer belysning samt ytterligare gång och cykelvägar i olika delar av orten. 
Runt flera av skolorna efterfrågas en säkrare trafikmiljö för gång- och cykeltrafikanter och mellan Dalsjöfors 
centrum och badplatsen anser många att en gång- och cykelväg saknas. Mötesplatser som efterfrågades i orten 
var bar/pub, café, ungdomsgård/fritidsgård, park, lekplats, spontanidrottsplats/aktivitetsplats & sittplatser. 
Det efterfrågades även fler elljusspår/ promenadslingor och verksamheter som shopping och arbetsplatser.

Illustration: exempel på hur centrummiljön i Dalsjöfors skulle kunna utvecklas på sikt.
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Fördjupning Viskafors

Kort information om Viskafors och ortens historia

Viskafors är ursprungligen en bruksort lokaliserad i den södra delen av kommunen. Tätorten har ca 2700 
invånare (år 2020) och med närliggande tätorterna Rydboholm, Svanholm, Kinnarumma, Bosnäs samt 
omgivande landsbygd uppgår befolkningen till ca 6 500 invånare i hela omlandet. Den äldre bebyggelsen 
är kopplad till textilindustrin som främst är belägen längs Viskan, söder om dagens centrum. Viskans kraft 
har varit förutsättning för den industri som tidigt byggdes här, Viskan är trots detta förvånansvärt osynlig i 
orten i dagsläget. På 1970- talet flyttades ortens centrum från området kring stationen till Viskafors centrums 
nuvarande läge. 

I Viskafors finns i dagsläget service som förskola, grundskola, bibliotek, vårdcentral, samt butiker. Servicen 
är huvudsakligen samlad kring torget. 

Viskafors är tydligt präglat av topografin och upplevs därför som en utspridd och inte så sammanhållen ort. 
Kollektivtrafiken försörjs av buss och tåg. Tågstationen är dock placerad ca 1 km från Viskafors centrum, 
vilket gör att tågresandet står för en låg andel av kollektivtrafikresorna. 

Naturreservatet Storsjön är mycket omtyckt som rekreationsområde och det finns även en del mellanrum i 
orten som används för rekreation.

Markanvändningskarta Viskafors

Utifrån Borås översiktsplan, den enkätundersökning och de workshops som genomförts i Viskafors inom 
ramen för arbetet har ett förslag på en långsiktig markanvändningskarta arbetats fram (se karta nedan). 
13 områden har identifierats som på något sätt bedöms ha potential till utveckling eller som är viktiga 
områden att ta hänsyn till. Områdena har delats in i kategorierna ”natur- och/ eller rekreationsvärden att 
ta hänsyn till eller utveckla”, ”Lämpligt område att studera för ny bebyggelse” samt ”område med potential 
för vidareutveckling/omvandling”. Nedan beskrivs de olika områdena samt deras potential mer ingående. 
Det är viktigt att betona att de områden som inte pekats ut i kartorna nödvändigtvis inte är ointressanta för 
utveckling. Bedömningar av vad för typ av utveckling som är lämplig i de områden som inte är utpekade 
i kartorna ska göras utifrån översiktsplanen samt de utvecklingsstrategier som tagits fram inom ramen för 
arbetet och som finns längre ner i detta dokument.
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Område 1. I den enkätundersökning som genomförts har det varit tydligt att många anser att Storsjöns 
naturreservat är en viktig plats för naturupplevelser och rekreationsmöjligheter. Många har lyft fram området 
som favoritplats och det efterfrågas att kopplingen mellan Viskafors och storsjöområdet vidareutvecklas.

Område 2. Området utgörs av Viskafors norra entré. Längs Varbergsvägen finns potential att vidareut-
veckla det offentliga rummet. Det är viktigt att signalera att man anländer till orten samt att man visar upp 
orten från sin bästa sida. 

Område 3. Längs Varbergsvägen kan ny bebyggelse studeras som stärker entrén till orten. Från området 
är det nära till kollektivtrafik samt till centrum.

Område 4. Inom området finns det i dagsläget idrottsverksamhet. Det bedöms vara intressant att studera 
möjligheten att utveckla området ytterligare och tillföra verksamheter som tilltalar en större målgrupp. 
Vidare är kopplingen mellan området och Viskafors centrum viktig och har behov av att vidareutvecklas. 

Område 5. Inom området kan en centrumnära park skapas som öppnar upp torget mot viskan. 

Område 6. Inom området finns befintliga byggnader som speglar ortens historia. Dessutom finns det även 
tomma ytor som har stor potential att utvecklas. I enkätundersökningen är området markerat av flera som 
ett område man helst undviker. Området har potential att rustas upp och vidareutvecklas med ytterligare 
verksamheter som stärker närvaron på platsen.  

Område 7. Delar av området består av våtmark. Det är dock intressant att studera om vissa rekreations-
värden kan utvecklas i området, exempelvis i form av promenadslingor.

Område 8. I Viskafors centrum finns många servicefunktioner samlade. Centrum är enligt enkätunder-
sökningen mycket uppskattat i dagsläget och många är nöjda med hur det är utformat. Det kan dock vara 
svårt att hitta till centrum om man inte varit i orten innan, det behöver därför bli tydligare var infarten till 
centrum är. Hur Viskafors centrum kan utvecklas mer specifikt kommer vi gå in på närmre längre ner i texten.  

Område 9. I enkätundersökningen har många pekat ut området som lämpligt att studera för ny bebyggelse. 
Det markerade området är stort för att det ska finnas möjlighet att i ett senare skede reda ut vilka ytor inom 
området som är lämpliga för bebyggelse och vilka ytor som är lämpliga att bevara. 
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Område 10. I enkätundersökningen är det flera som efterfrågat en centrumnära park. Det bedöms vara 
lämpligt att undersöka om detta kan skapas i detta område. 

Område 11. Området bedöms vara lämpligt att studera för ny bebyggelse. Inom området finns det i dags-
läget natur- och rekreationsvärden som är viktiga att ta hänsyn till. Det markerade området är stort för att 
det ska finnas möjlighet att i ett senare skede reda ut vilka ytor inom området som är lämpliga för bebyggelse 
och vilka ytor som är lämpliga att bevara för rekreation och gröna värden.

Område 12. I området finns i dagsläget stigar. Områdets rekreativa värden är viktiga att bevara och kan 
utvecklas ytterligare. I den östra delen av området finns en välanvänd gångväg som fortsätter både norr och 
söder om området.

Område 13. Området bedöms vara lämpligt att studera för ny bebyggelse. I enkätundersökningen har 
många föreslagit ny bebyggelse i området. 

Område 14. Det finns i dagsläget ett behov av att stärka kopplingen mellan centrum och stationen och 
göra stationen mer nåbar, inte minst för personer med funktionsnedsättning. I dagsläget saknas möjlighet att 
stanna till vid stationen och lämna och hämta upp resenärer och det finns ingen pendelparkering i anslutning 
till stationen. I enkätundersökningen har många pekat ut stationen som en plats man undviker på grund 
av att den upplevs nedgången, dåligt upprustad och öde. Många efterfrågar att både stationen och sträckan 
mellan stationen och centrum fräschas upp och blir trevligare.



Scenarion för centrumutveckling i Viskafors 
För att förtydliga utvecklingsstrategierna, underlätta för vidare arbete och starta en diskussion kring hur 
orterna kan utvecklas har tre olika exempel tagits fram för hur centrummiljön i orterna skulle kunna se ut 
på sikt. Tanken är inte att ett förslag ska väljas ut och sedan förverkligas, utan syftet är snarare att visa på 
att det finns olika valmöjligheter och alternativ som skulle kunna vara lämpliga utifrån de strategier som vi 
presenterat tidigare i detta arbete. Nedan beskrivs de tre olika alternativen.

I detta exempel har befintliga centrumbyggnader byggts på för att stärka centrumkänslan. När 
byggnaderna är högre, exempelvis tre våningar, syns de tydligare från Varbergsvägen vilket ökar 
orienterbarheten in till centrum. En ytterligare byggnad har även placerats längs Varbergsvägen för 
att ytterligare markera centrum. Byggnaderna som är placerade längs Nya vägen stärker även dessa 
orienterbarheten in till centrum samtidigt ges även möjlighet att öka antalet boende med närhet till 
centrum. Torget i Viskafors har i dagsläget fina vardagsrum. Detta vardagsrum kan dock utökas ytter-
ligare och erbjuda rum för människor i olika åldrar och med olika behov. Kopplingen mellan torget 
och Viskan är viktig att arbeta vidare med för att synliggöra Viskan ytterligare i orten samt att öka 
nåbarheten till grönområdet vid Viskan. Det gröna området öster om centrum kan utvecklas till att 
bli en centrumnära park eller strövområde, detta är något som efterfrågats i enkätundersökningen. 
I detta exempel har nya byggnader placerats öster om centrum för att öka antalet boende nära 

1



centrum. Detta skapar ökat underlag för lokal service. Torget i Viskafors har i dagsläget fina var-
dagsrum. Detta vardagsrum kan dock utökas ytterligare och erbjuda rum för människor i olika 
åldrar och med olika behov. Kopplingen mellan torget och viskan är viktig att arbeta vidare med 
för att synliggöra Viskan ytterligare i orten samt att öka nåbarheten till grönområdet vid Viskan. 
Det gröna området öster om centrum kan utvecklas till att bli en centrumnära park eller ströv-
område, detta är något som efterfrågats i enkätundersökningen. 

2



I detta exempel har nya byggnader placerats längs Nya vägen för att öka antalet boende i anslut-
ning till torget. I detta förslag ramas torget in och ett ökat underlag skapas för lokal service. 
I nuläget tar trafikinfrastrukturen i centrum mycket plats och dessa ytor kan nyttjas på ett 
mer effektivt sätt. Byggnaderna syns även från Varbergsvägen vilket ökar orienterbarheten till 
centrum. Torget i Viskafors har i dagsläget fina vardagsrum. Detta vardagsrum kan dock utökas 
ytterligare och erbjuda rum för människor i olika åldrar och med olika behov. Kopplingen mellan 
torget och Viskan är viktig att arbeta vidare med för att synliggöra Viskan ytterligare i orten 
samt att öka nåbarheten till grönområdet vid Viskan. Det gröna området öster om centrum kan 
utvecklas till att bli en centrumnära park eller strövområde, detta har efterfrågats i enkätunder-
sökningen. 

3
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Långsiktiga utvecklingsförslag och behov i Viskafors
Då Viskafors är så pass utspritt i dagsläget förespråkas en utveckling som kan bidra till en mer sammanhållen 
ort. 

Utvecklingen bör följa de generella utvecklingsstrategier som presenterats tidigare i detta dokument.

I Viskafors finns det gott om utrymme att tillföra ytterligare bebyggelse i centrum. Detta skapar ökat underlag 
för lokal service. Att hitta sätt att göra Viskan synligare är viktigt för att knyta an till tätortens textila- och 
industriella arv, samtidigt som kvaliteter skapas för de som bor och verkar i Viskafors idag. Ökad tillgång till 
Viskan efterfrågades även i enkätundersökningen.   

På sikt skulle en flytt av tågstationen vara positivt för att skapa en attraktiv knutpunkt för både buss och tåg 
med pendelparkering i närheten av centrum. Tills vidare bedöms buss utgöra den huvudsakliga kollektivtra-
fikförsörjningen i Viskafors. I enkätundersökningen har många markerat ut stationen och sträckan mellan 
stationen och centrum som en plats man undviker, flera anser att stationsområdet är nedgånget och i behov 
av upprustning. Under 2022 påbörjades en upprustning av stationsområdet i Viskafors. Det är viktigt att det 
blir smidigt att ta sig till stationen både till fots, med cykel samt med bil. Det är viktigt att det vid stationen 
finns plats för att lämna och hämta samt att det finns pendelparkering. 

I den enkätundersökning som genomförts inom ramen för arbetet har det framkommit att många efterfrågar 
en centrumnära park i Viskafors. Det efterfrågas även ytterligare promenadslingor i orten. Det finns gott 
om natur runt Viskafors men det är relativt få som markerat ut på kartan att de använder den bostadsnära 
naturen. Området runt Storsjön är det område som är mest välbesökt i Viskafors i dagsläget enligt enkät-
undersökningen.

Illustration: exempel på hur centrummiljön i Viskafors skulle kunna utvecklas på sikt.
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8. Fördjupning Sandared

Kort information om Sandared och ortens historia
Sandared är ursprungligen ett stationssamhälle beläget i den västra delen av kommunen. År 2020 hade tät-
orten strax över 3 300 invånare. Inkluderas de närliggande tätorterna Sjömarken, Sandhult, Hedared samt 
omgivande landsbygd uppgår befolkningen till ca 8 800 invånare i hela omlandet. 

Det geografiska läget är attraktivt för pendling, både till Göteborg och till närliggande arbetsplatser i 
Viared. Tågresandet är lågt jämfört med busstrafiken, främst på grund av dålig kapacitet på järnvägen. 
Göteborgsvägen är en generell utmaning i utvecklingen av orten med hög trafikbelastning under delar av 
dygnet. Servicen är framförallt koncentrerad till centrum, med t.ex. grundskola, bibliotek, vårdcentral och 
butiker. I Sandared är möjligheterna till rekreation mycket goda. Närheten till Viaredsjön är en stor tillgång 
och det finns även flera natur- och rekreationsområden i anslutning till orten som används flitigt.

Markanvändningskarta Sandared
Utifrån Borås översiktsplan, den enkätundersökning och de workshops som genomförts i Sandared inom 
ramen för arbetet har ett förslag på en långsiktig markanvändningskarta arbetats fram (se karta nedan). 
12 områden har identifierats som på något sätt bedöms ha potential till utveckling eller som är viktiga 
områden att ta hänsyn till. Områdena har delats in i kategorierna ”natur- och/ eller rekreationsvärden att 
ta hänsyn till eller utveckla”, ”Lämpligt område att studera för ny bebyggelse” samt ”område med potential 
för vidareutveckling/omvandling”. Nedan beskrivs de olika områdena samt deras potential mer ingående. 
Det är viktigt att betona att de områden som inte pekats ut i kartorna nödvändigtvis inte är ointressanta för 
utveckling. Bedömningar av vad för typ av utveckling som är lämplig i de områden som inte är utpekade 
i kartorna ska göras utifrån översiktsplanen samt de utvecklingsstrategier som tagits fram inom ramen för 
arbetet och som finns längre ner i detta dokument.
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Område 1. Området har både natur- och rekreationsvärden som är viktiga att bevara. Många har mar-
kerat ut området som en favoritplats men det finns även de som har markerat ut området som lämpligt för 
bebyggelse. De områden som pekats ut för bebyggelse är dock mycket kuperade och därför svåra att bebygga. 

Område 2. Precis som område 1 är området mycket kuperat och innehåller både natur- och rekreations-
värden som är viktiga att ta hänsyn till. Delar av området bedöms dock vara intressant att studera för ny 
bebyggelse, vilka delar som skulle kunna bebyggas behöver studeras närmare. 

Område 3. Området bedöms ha mycket starka rekreationsvärden som är viktiga att bevara. Området 
används både för idrott och fysisk aktivitet samt för promenader och återhämtning. Väldigt många efterfrågar 
ett nytt elljusspår i området. 

Område 4. I enkätundersökningen har flera pekat ut området som lämpligt för ny bebyggelse. Delar av 
området är dock mycket kuperade. Det markerade området är stort för att det ska finnas möjlighet att i ett 
senare skede reda ut vilka ytor inom området som är lämpliga för bebyggelse och vilka ytor som är lämpliga 
att bevara.

Område 5. Området bedöms ha mycket starka rekreationsvärden som är viktiga att bevara. I enkätunder-
sökningen har det framgått att området bland annat används för friluftsliv, promenader och återhämtning. 

Område 6. Området bedöms vara intressant att studera för ny bebyggelse. 

Område 7. I enkätundersökningen har flera pekat ut området som lämpligt för ny bebyggelse. Området 
ligger i anslutning till ett befintligt villaområde. 

Område 8. Området bedöms ha mycket starka natur och- rekreationsvärden som är viktiga att bevara. I 
enkätundersökningen har väldigt många markerat ut området som en favoritplats. Flera efterfrågar att en 
längre strandpromenad skapas längs vattnet. 

Område 9. Området är beläget mycket centralt i Sandared och bedöms vara lämpligt för omvandling/ 
vidareutveckling. Kopplingen mellan området och Sandareds centrum är viktig att vidareutveckla. I enkät-
undersökningen har många markerat ut att de vill att området ska rustas upp samt att det är ett lämpligt 
område för ny bebyggelse alternativt att vidareutveckla befintlig bebyggelse. 

Område 10. I Sandareds centrum finns det i dagsläget få mötesplatser och det saknas även ett torg. Centrum 
är i dagsläget relativt tätbebyggt och domineras av trafik. I enkätundersökningen efterfrågar många att ett 
torg skapas i centrum samt att fler mötesplatser, aktiviteter och verksamheter tillkommer. I det gamla maga-
sinet vid stationen har många efterfrågat ytterligare verksamheter som skapar liv och rörelse på platsen. Hur 
Sandareds centrum kan utvecklas mer specifikt kommer vi gå in på närmre längre ner i texten.  

Område 11. Området bedöms vara lämpligt att studera för ny bebyggelse, exempelvis i form av verksam-
heter. Trafiksituationen för gång- och cykeltrafikanter är i dagsläget bristfällig öster om centrum och bör 
därför ses över. 

Område 12. I enkätundersökningen har många markerat ut området som lämpligt för ny bebyggelse. 
Området är lokaliserat nära sjön, vid omvandling av området kan tillgång till sjön skapas. 

Scenarion för centrumutveckling i Sandared 

För att förtydliga utvecklingsstrategierna, underlätta för vidare arbete och starta en diskussion kring hur 
orterna kan utvecklas har tre olika exempel tagits fram för hur centrummiljön i orterna skulle kunna se ut 
på sikt. Tanken är inte att ett förslag ska väljas ut och sedan förverkligas, utan syftet är snarare att visa på 
att det finns olika valmöjligheter och alternativ som skulle kunna vara lämpliga utifrån de strategier som vi 
presenterat tidigare i detta arbete. Nedan beskrivs de tre olika alternativen.
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I detta exempel har två nya byggnader placerats utmed Alingsåsvägen för att stärka centrummil-
jön i orten. Befintlig byggnad i öster har ersatts av en ny vilket skapar plats för ett torg innanför 
byggnaden, något som saknas i orten dagsläget. Det är viktigt att byggnadens entré är vänd mot 
torget för att skapa liv och rörelse på platsen. Det är även viktigt att stärka kopplingen mellan 
ortens norra och södra del då järnvägen i dagsläget är en stark barriär som delar upp orten. Ytan 
framför biblioteket är intressant att titta närmare på för att skapa ett offentligt vardagsrum. Om 
Skolvägen stängs för genomfartstrafik finns möjlighet att skapa olika typer av aktivitetsytor. 

1



36 37

I detta exempel har befintlig mataffär byggts på och ett torg har skapats framför byggnaden. 
Samtidigt har en torgyta potential att skapas vid stationen, på andra sidan Borås-vägen som 
länkar samman stationen med centrum. Det är viktigt att stärka kopplingen mellan ortens norra 
och södra del då järnvägen i dagsläget är en stark barriär som delar upp orten. Ytan framför  
biblioteket är intressant att titta närmare på för att skapa ett offentligt vardagsrum. En byggnad 
har placerats längs Alingsåsvägen för att skärma av skolgården från vägen samt för att stärka 
centrumstråket norrut. En byggnad har även placerats österut längs Skolvägen för att skapa ytter-
ligare centrumnära bostäder. 

2
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I detta exempel har centrum koncentrerats runt stationen. Ett torg har skapats framför samt öster 
om befintlig mataffär. En torgyta har även skapats vid stationen, på andra sidan Boråsvägen, som 
länkar samman stationen med centrum. Det är viktigt att stärka kopplingen mellan ortens norra 
och södra del då järnvägen i dagsläget är en stark barriär som delar upp orten. Nya byggnader har 
placerats söder om järnvägen för att skapa centrumnära bostäder. Nya bostäder på denna plats är 
något som efterfrågats av många i enkätundersökningen.  

3
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Långsiktiga utvecklingsförslag och behov i Sandared
Sandareds centrum är relativt tätbebyggt i dagsläget. Det finns begränsat med överblivna ytor att bebygga. 
Möjligheten att bygga om eller bygga på befintliga byggnader bör därför undersökas om andelen boende i 
centrum ska kunna öka. Utvecklingen bör följa de generella utvecklingsstrategier som presenterats tidigare 
i detta dokument. I enkätundersökningen framgår det att det finns flera grönområden i Sandared som upp-
skattas och används i stor utsträckning för rekreation. Dessa områden är viktiga att bevara. Närheten till 
Viaredsjön är mycket uppskattat och många efterfrågar en sammanhängande strandpromenad längs vattnet. 

I Sandared saknas i dagsläget ett torg, detta är något väldigt många efterfrågar i enkätundersökningen. 
Generellt kan centrummiljön i Sandared stärkas med fler mötesplatser av hög kvalité som erbjuder utrymme 
för människor i olika åldrar och med olika behov. I enkätundersökningen har många pekat ut stationsom-
rådet i Sandared som ett område som upplevs nedgånget och som man undviker. Många har även gett olika 
kreativa förslag på hur magasinsbyggnaden vid stationen skulle kunna nyttjas på ett bättre sätt.

En annan sak som flera lyft i enkätundersökningen är att det i orten finns problem kopplade till trafikmil-
jön. Många väljer att ta bilen istället för tåg, buss eller cykel vilket bidrar till problemen med trafikmiljön. 
Sandared har väl utbyggda cykelvägar in till Borås.  

I dagsläget bildar järnvägen en stark barriär som delar upp orten i två delar. Många har pekat ut området 
strax söder om järnvägen som ett område i behov av förändring. Detta är ett område med stor potential för 
utveckling som skulle kunna bidra till att Sandareds centrum växer söderut. 

Illustration: exempel på hur en torgyta kan 
utvecklas i Sandared. Torgytan är placerad 

nordöst om korsningen Skolvägen – Alingsåsvägen.
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9. Strategisk utveckling av orter i serviceorternas 
omland 

Hela Borås ska vara livskraftigt, det är en av anledningarna till att strategier för utvecklingen av serviceorterna 
tas fram. Syftet med att utveckla serviceorterna är bland annat att människor som lever och verkar i kommu-
nens mindre orter och landsbygd inte ska behöva ta sig till centralorten Borås för att nyttja såväl offentlig som 
privat service. Genom att skapa förutsättningar för fler invånare i serviceorterna Dalsjöfors, Fristad, Sandared 
och Viskafors ökar vi chansen att service finns kvar och gynnar kringliggande mindre orter och landsbygd. 
Det är dock viktigt att poängtera att bebyggelseutveckling även kan ske i orter i serviceorternas omland, dock 
i mindre skala och utefter de olika orternas unika behov och förutsättningar. Landsbygden och de mindre 
orterna i kommunen är viktiga resurser och är för många boråsare en attraktiv livsmiljö.

De tätorter och den landsbygd som finns inom Borås kommun ser väldigt olika ut och har olika förutsätt-
ningar. Orterna i serviceorternas omland har allt mellan ca 200 och 2 500 invånare och har därför mycket 
olika förutsättningar. Vissa har skola och annan service andra har nära kopplingar till en serviceort, eller 
Borås centralort. Trots skillnaderna har det ändå framkommit att orterna har ett antal gemensamma nämnare. 

Inom ramen för arbetet har en workshop genomförts med representanter från olika orter i serviceorternas 
omland. Under workshopen framgick det att närheten till natur och rekreation är en viktig nämnare för 
orterna. Deltagarna under workshopen uppskattade särskilt möjligheten att uppleva stjärnhimlen, tystnad 
och att kunna vandra ostört i naturen. 

Det framkom även att serviceutbudet är viktigt, både befintlig service och möjligheten att utveckla ytterligare 
servicefunktioner. Det finns gott om bra exempel på nya lösningar som skulle kunna tillföra nya värden till 
orterna. Ett exempel på detta är obemannade servicefunktioner som butiker eller bibliotek. Under workshopen 
framkom även att det finns en önskan att kunna bo kvar på samma plats hela livet. Det lyftes även att det 
finns en gemenskap i orterna som är viktig att behålla samt utveckla ytterligare, ett viktigt redskap för detta 
är mötesplatser. 

En ytterligare sak som framkom under workshopen var att många ansåg att den nya järnvägen som planeras 
gå genom kommunen är negativ för de som bor och verkar i det landskap tåget kommer åka genom. Ny 
järnväg upplevs motverka naturvärden, bidra till buller och bilda en barriär i landskapet. 

Illustration: exempel på hur mötesplatser kan skapas i orter i serviceorternas omland.
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Utvecklingsstrategier för orter i serviceorternas omland
De utvecklingsstrategier som tagits fram för serviceorterna är även lämpliga att tillämpa på orterna i servi-
ceorternas omland. Det finns vissa gemensamma nämnare som kommit fram som extra viktiga under den 
workshop som genomförts. Det alla deltagande grupper tyckte var viktigt kan sammanfattas i fem områden: 
trafik, mötesplatser & gemenskap, service, boendeformer hela livet och natur & rekreation. Dessa områden 
har tydliga kopplingar till utvecklingsstrategierna, vilket redovisas nedan.

Strategi 1. Synliggör och stärk orternas attraktionskraft och lokala värden 
I orterna kan entrépunkter tydliggöras och lokala värden lyftas fram. Varje ort och samhälle har sina unika 
styrkor att identifiera och bygga vidare på, det kan till exempel handla om en bygdegård, en öppen offentlig 
yta utomhus eller föreningslokal. Under workshopen nämndes vikten av en bra fiberutbyggnad. Fiber skapar 
förutsättningar för såväl jobb, kultur, fritidsnöjen och kunskapsutbyten. Det är därför viktigt att fibertill-
gången är god i hela kommunen. 

Strategi 2. Utveckla centrumkärnorna i orterna
Många orter har i dagsläget någon form av centrumkärna eller central mötesplats som är lämplig att utveckla 
till ett offentligt vardagsrum. Det kan till exempel innebära att tillföra sittplatser, väderskydd, belysning, 
aktivitetsytor, grönska eller konst. De offentliga vardagsrummen blir ett redskap för att stärka gemenskapen 
i orterna och få människor att mötas, vilket efterfrågades under workshopen. När ny eller befintlig service 
utvecklas skapas möjlighet att tillföra kvalitativa ytor för umgänge och möten.

Strategi 3. Arbeta för mer bostäder, arbetsplatser och service i orterna
Under workshopen efterfrågades funktioner som utlämning av paket, servicebuss, containerkiosk, obeman-
nade butiker och matutkörning. Vid etablering av ny service är det viktigt att välja platser med närhet till 
befintliga målpunkter. Detta för att hålla ihop målpunkterna i orterna. Under workshopen lyftes även vikten 
av att ha kvar de skolor och förskolor som idag finns i orterna. 

Boende för livets alla skeden var en annan fråga som lyftes av alla deltagande grupper på workshopen. Flera 
uttryckte att de exempelvis vill ha mer lägenhetshus, attraktiva platser att bo på landet samt senior- och 
äldreboende. Det finns även potential att tillföra andra typer av boendeformer i orterna som exempelvis 
byggemenskaper. 

Strategi 4. Planera och bygg för tryggare och ökad gång, cykel och kollektivtrafik
Under workshopen efterfrågade flera grupper bättre kollektivtrafik samt ett tryggt och välutbyggt gång- och 
cykelvägnät. I flera av orterna finns i dagsläget kollektivtrafik, avgångarna är dock inte tillräckligt täta för att 
det ska vara smidigt att resa kollektivt till vardags. En annan sak som efterfrågades var bil- och cykelpooler. 
För att barn och unga ska kunna ta sig runt i sin hemort självständigt är det extra viktigt att se till att det 
finns trygga gång- och cykelvägar till och från skolor och fritidsaktiviteter. I serviceorternas omland har 
Trafikverket rådighet över många vägar. Det är därför viktigt att arbeta för ett gott samarbete mellan Borås 
Stad, invånarna i orten och Trafikverket. 

Strategi 5. Bevara och stärk värdefulla natur- och rekreationsområden, sjöar och vat-
tendrag både i och runtom orterna
Under workshopen lyfte alla grupper att närheten till natur och rekreation som starka värden att både bevara 
och utveckla. Närhet till promenadslingor och stråk bidrar till både friskvård och naturupplevelser och är 
därför viktigt att värna. Vandringsleder och tillgång till grönska och sjöar attraherar även besökare och skapar 
möjlighet till lokalturism. 
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10. Fortsatt arbete
För att nå ambitionerna i strategin krävs en uthållig och bred samverkan och ett gemensamt långsiktigt 
arbete inom kommunorganisationen där många kompetenser involveras. Minst lika viktig är dialogen mellan 
Borås kommun och andra aktörer som på olika sätt jobbar för de fyra orternas utveckling. Dessa aktörer kan 
exempelvis vara ortsråd, vägsamfälligheter, fastighetsägare, myndigheter, näringsliv, föreningar samt invånare 
och andra aktörer som vill bidra till att utveckla orterna.

Kommunen har planmonopol men utvecklar samhället tillsammans med en rad andra aktörer. Det kommu-
nala markinnehavet är begränsat och omvandling/byggande på privat mark innebär att Borås Stad inte alltid 
råder över om och när förändringar kan ske. Med detta dokument hoppas vi att olika aktörer stimuleras och 
inspireras att verka i gemensam riktning. Det är viktigt att Borås Stad prioriterar initiativ som ligger i linje 
med strategierna, exempelvis i prioritering av detaljplaner.

För många åtgärder utgör marknaden den främsta drivkraften t.ex. etableringar av handel, verksamheter och 
bostäder. Andra åtgärder kan kommunen driva tillsammans med andra aktörer, exempelvis infrastrukturpro-
jekt med Västra Götalandsregionen, Västtrafik, Trafikverket men framförallt med lokala vägsamfälligheter 
som har goda möjligheter att vidareutveckla närmiljön.

Det finns en förvaltningsövergripande samverkansgrupp som ska samordna arbetet med landsbygdsutveck-
ling. Detta dokument är ett bra underlag för gruppen att arbeta vidare med. För de som vill utveckla orterna 
finns det hjälp och olika medel att söka exempelvis hos Leader Sjuhärad. Det finns även medel för lokal utveck-
ling och andra bidrag att söka hos kommunen, mer information om detta finns på kommunens hemsida.
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Redovisning av inkomna synpunkter för 
Kulturförvaltningen januari-juni 2022  

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden godkänner Kulturförvaltningens redovisning av inkomna 
synpunkter januari – juni 2022 och översänder den till Kommunstyrelsen. 

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

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

I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och avslutade 
synpunkter för perioden 1 januari till 30 juni 2022, samt fördelning över 
verksamhetsområden och kriterier.  

Antalet inkomna synpunkter till Kulturförvaltningen för perioden januari till juni 
2022 uppgår till sju stycken. Motsvarande siffra föregående år och period var 
fjorton stycken synpunkter. 

Beslutsunderlag 
1. Redovisning av inkomna synpunkter för Kulturförvaltningen januari – juni 2022 
 

Samverkan 
FSG 2022-09-13 
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1. Kommunstyrelsen, ks.diarium@boras.se  
 

 

Sara Andersson 
Ordförande 

Ida Burén 
Förvaltningschef 
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1 Inledning 

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

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

I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och avslutade synpunkter för 
perioden 1 januari till 30 juni 2022, samt fördelning över verksamhetsområden och kriterier. 

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

Antalet inkomna synpunkter till Kulturförvaltningen för perioden januari till juni 2022 uppgår till sju 
stycken. Motsvarande siffra föregående år och period var 14 stycken inlämnade synpunkter. 

2 Antal inkomna synpunkter januari – juni 

2022 

Verksamhetsområde Antal Vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten 

Kulturarrangemang ungdom 1 Synpunkter ang information om graffitiparken 

Borås Museum 1 Synpunkter om informationen på skylten utanför museet 

Borås Konstmuseum 2 Klotter på skulptur, synpunkter på skulptur 

Borås Kulturskola 1 Synpunkter på corona-relaterad information 

Biblioteken i Borås 1 Synpunkter på nedläggningen av Göta Bibliotek 

Kulturkontoret 1 Synpunkt på hissning av Svenska flaggan 

   

   

Totalt för förvaltningen 7  

3 Fördelning kommungemensamma kriterier 

3.1 Fördelning kommungemensamma kriterier 

Kommungemensamma 
kriterier 

Beröm jan-
jun 2022 

Fråga jan-
jun 2022 

Förslag jan-
jun 2022 

Klagomål 
jan-jun 2022 

Totalt jan-
jun 2022 

Bemötande      

Fysisk miljö  1  3 4 

Information  2   2 

Tjänster   1  1 

Totalt  3 1 3 7 
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4 Ständiga förbättringar 

Vi följer rutiner och håller utbildningar vid semester så att synpunktshanteringen upprätthålls. 
Information har även lämnats till verksamhetschefer om att rapportera in synpunkter som inkommer 
via mejl eller brev direkt till verksamheten för att lättare kunna följas upp 

5 Avslutade synpunktsärenden 

Totalt antal avslutade ärenden 
Totalt antal ej avslutade 

ärenden 

Totalt antal synpunkter som 
inkom under perioden januari – 

juni 2022 

7 0 7 

6 Synpunktsrutinen 

  Status Kommentar 

Förvaltningen har under året 
följt synpunktsrutinen 

Fullt ut Vi har besvarat alla ärenden inom 10 arbetsdagar 

7 Vidarebefordrade ärenden 

Antal vidarebefordrade synpunkter till externa organisationer, föreningar 
eller bolag. 

0 

 



 

 

Kulturnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kulturkontoret, P A Halls 
Terrass 2 

Hemsida 

boras.se 
E-post 

kultur@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Johannes Daun 
Handläggare 
033 358966 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-09-19 
Instans 

Kulturnämnden 
Dnr KUN 2022-00119 3.1.1.2 
 

  

 

Detaljplan för Sjöbo, Fingersvampen 1 m.fl., Borås Stad 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden tillstyrker detaljplanen för Sjöbo, Fingersvampen 1 m.fl. 

Ärendet i sin helhet 

Den föreslagna ändringen av detaljplanen syftar till att upphäva bestämmelser 

om fastighetsindelning för fastigheterna Fingersvampen 1, 2 och 3 i stadsdelen 

Sjöbo. Denna ändring har ingen inverkan på den lokala stadsbilden eller 

kulturmiljön.  

 

Beslutsunderlag 

1. Planbeskrivning 

 

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se  

 

 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Ida Burén 

Förvaltningschef 
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BORÅS BYGGER
SAMRÅD
Delegationsbeslut
§ PL 2022-2116
BN2022-1038

Inbjudan till samråd för detaljplan för Sjöbo, Fingersvampen 1, 2 och 3, 
Borås Stad

Hej!
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad ändrar just nu en detaljplan, som finns ute på samråd. Du får den 
här inbjudan/informationen för att vi vill veta vad du tycker. Samrådstiden pågår 31 augusti - 21 september. 

Syfte och område
Planens syfte är att upphäva bestämmelser om fastighetsindelning berörande fastigheterna Fingersvampen 1, 2 
och 3 för att möjliggöra fastighetsreglering. Området ligger i 
södra delen av stadsdelen Sjöbo utmed Fristadsvägen. 
För området gäller stadsplan 1583K-P94, som fick laga kraft 
1935-06-28. Den anger bostadsändamål för planområdet där 
marken får bebyggas upp till en femtedel av fastighetsarean 
och upp till tre våningar. För området gäller även en 
tomtindelningsbestämmelse från 1939 (1583K-BN678/1939).

Ta del av handlingarna
Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga 
på vår webb: boras.se/detaljplan under ”Planer öppna för 
synpunkter”, och i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 
55 Borås. Ring gärna innan du kommer så att ansvarig 
handläggare kan ta emot dig. Om du inte kan komma till 
Stadshuset eller läsa på vår webb, skickar vi handlingarna till dig 
via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Prenumerera
På boras.se/detaljplan kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med 
detaljplaner i respektive stadsdel.  

Har du synpunkter på detaljplanen?
Skicka synpunkter/remissvar senast den 21 september via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange 
planens diarienummer (BN2022-1038), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill 
gärna ha synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem. 
Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 
Borås.

Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna 
synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella 
hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du vill ha fler inbjudningar för att kunna informera dina 
hyresgäster kan du höra av dig till ansvarig handläggare. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan 
samrådstiden är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen. 

Kontaktuppgifter
Planarkitekt Oleg Sokolovskyi, tel: 033-35 85 81, e-post: oleg.sokolovskyi@boras.se

Hälsningar från
Samhällsbyggnadsnämnden, 2022-08-25



Plan-
beskrivning

Ändring av detaljplan för Sjöbo,

Fingersvampen 1 med flera

Samråd BN 2022-1038
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Plankarta
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Ändringen av detaljplanen berör enbart fastigheten 

Fingersvampen 1,2 och 3 på Sjöbo, i övrigt sker inga 

förändringar i detaljplanen.
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Gällande detaljplan
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Ändring av detaljplan
Detaljplan för Sjöbo, Fingersvampen 1, 2 och 3, Borås Stad, upprättad den 18 augusti 2022. 

1. Inledning

Planens syfte 
Planens syfte är att upphäva bestämmelser om fastighetsin-
delning berörande fastigheterna Fingersvampen 1, 2 och 3 
för att möjliggöra fastighetsreglering.

Planområde
Området ligger i södra delen av stadsdelen Sjöbo utmed 
Fristadsvägen. Planområdets storlek är 3300 kvadratmeter. 
Marken i området ägs av företaget Viskadalen Fingersvampen 
AB.

Gällande detaljplan
För området gäller stadsplan 1583K-P94, som fick laga kraft 
1935-06-28. Den anger bostadsändamål för planområdet där 
marken får bebyggas upp till en femtedel av fastighetsarean 
och upp till tre våningar.

För området gäller även en tomtindelningsbestämmelse från 
1939 (1583K-BN678/1939).

I maj 2011 infördes ändringar i Plan- och bygglagen (PBL) 
som gör att tomtindelningar och fastighetsplaner enligt äldre 
lagstiftning idag räknas som bestämmelser om fastighetsin-
delning (BOFI) till underliggande detaljplan. Tomtindelning 
med aktbeteckning 1583K-BN678/1939 räknas därför som en 
del av gällande stadsplan, 1583K-P94.

Kommunala beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-06-28 i beslut 
§ 211 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan.

2. Ändrade 
planbestämmelser

Fastighetsindelning
Gällande bestämmelser om fastighetsindelning (BOFI) 
upphävs inom det rödmarkerade planområdet för att möjlig-
göra en fastighetsreglering. 

3. Konsekvenser

Undersökning av betydande 
miljöpåverkan
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan 
har gjorts. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att 
genomförandet av ändringen av detaljplanen inte innebär 
betydande miljöpåverkan. Slutsatsen är att miljöbedömning 
med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte behövs.

Fastighetsgränser
Detaljplaneändringen medför att fastighetsgränserna för 
Fingersvampen 1, 2 och 3 inte längre är låsta i sitt befintliga 
läge. Framtida fastighetsbildning berörande fastigheten 
prövas enbart utifrån bestämmelser i detaljplanen samt 
lämplighetskraven i fastighetsbildningslagen.

Stadsbild
Borttagandet av bestämmelser om fastighetsindelning 
(BOFI) innebär ingen ytterligare byggrätt.

Samhällsbyggnadsnämnden har bedömt att upphävningen av 
fastighetsindelningen är lämplig.

Infrastruktur
Området har både tillgång till VA-ledningar samt fjärrvärme. 
Planändringen innebär inte att nya anslutningspunkter för 
VA krävs.

Översiktskarta
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4. Administrativa frågor

Genomförandetid
Enligt PBL ska kommunen ange en genomförandetid för 
detaljplanen. Vid upphävning av bestämmelser om fastighets-
indelning (BOFI) krävs ingen genomförandetid. 

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Detaljplanen handläggs med förenklat förfarande enligt PBL 
5 kap. 38c §. Förenklat förfarande kan användas eftersom 
detaljplanen: 
1. är förenlig med översiktsplanen, 
2. inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt 
av stor betydelse, och 
3. inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Processtegen består av samråd med begränsad samrådskrets, 
samrådsredogörelse, beslut om ändring (antagande), laga 

kraft. Undantaget är om förslaget ändras väsentligt efter 
samrådet, då krävs en granskning innan beslut om ändring 
kan fattas.

Organisatoriska frågor 
Samråd sker under 3:e kvartalet 2022 och planen beräknas 
antas under 4:e kvartalet 2022.

Planavgift
Eftersom stadsplanen från år 1935 fortsätter att gälla 
kommer planavgift inte tas ut i samband med bygglov. 
Kostnaden för denna planändring tas ut genom upprättat 
plankostnadsavtal.

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads 
Samhällsbyggnadsförvaltning under medverkan av

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Oleg Sokolovskyi 
Plan- och bygglovschef Planarkitekt

Samråd

Fingersvampen 1 med flera

Detaljplan för Sjöbo

2022-08-25

BN2022-1038

Michaela Kleman   Oleg Sokolovskyi
Plan- och bygglovschef          Planarkitekt 

Tillägg upprättat 2022-08-18

SBN

SBN

Beslutsdatum Inst.

Borås Stad, Västra Götalands län

Samråd

Antagande

Laga kraft

ÄNDRING AV DETALJPLAN
BN2022-1038
 
ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
  
  Bestämmelser om fastighetsindelning,  
  ursprunglingen fastställd som tomtin 
  delningen 1583K-BN678/1939 upphävs  
  för fastigheterna Fingersvampen 1, 2, 3. 

Genomförandetid
Ingen genomförandetid.

INFORMATION
Eftersom stadsplanen från år 1935 fortsätter att gälla 
kommer planavgift inte tas ut i samband med 
bygglov. Kostnaden för denna planändring tas ut 
genom upprättat plankostnadsavtal.
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Detaljplan steg för steg
Det är vi på Samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar med detaljplaner och tar fram förslag på nya planer. Här kan du läsa om 

vad en detaljplan är och de olika stegen i detaljplaneprocessen.

1. Vad är en detaljplan?

En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas 
och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar om vad du 
och andra får och inte får göra inom planområdet. Det är 
plan- och bygglagen som styr hur stadsplaneringen ska gå 
till. Enligt lagen ska vi pröva om marken är lämplig att bygga 
på och om byggnadens utformning är lämplig, och den ger 
fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.

2. När görs en detaljplan?

Kommunen avgör när en detaljplan ska göras. Initiativet till 
att starta arbetet med en detaljplan kan komma från kommu-
nen själv, från markägare, enskilda personer eller företag. 

Detaljplan krävs generellt i stadsmiljö. Den som till exempel 
vill bygga något inom ett område där detaljplan krävs, 
kan a nsöka om att ändra eller ta fram en ny detaljplan. 
En detaljplan ska bland annat göras för ny sammanhållen 
bebyggelse eller för en ny enstaka byggnad, vars användning 
påverkar omgivningen mycket. En detaljplan ska även göras 
för befintlig bebyggelse, när någon vill ändra hur marken ska 
användas, eller om bebyggelsen har så höga kulturhistoriska 
värden att den ska bevaras. Läs mer om när detaljplan krävs 
på boverket.se. 

3. Var och hur görs en 
detaljplan?

Kommunen avgör var och hur en detaljplan ska göras. Vi gör 
den oftast i kommunens tätbebyggda delar. Planen kan till 
exempel omfatta en mindre del av tätorten, ett kvarter eller 
en enstaka fastighet. Under planarbetet gör vi en avvägning 
mellan allmänna och enskilda intressen, som kan påverka hur 
planen utformas. 

Varje detaljplan har en genomförandetid mellan 5–15 år.  
Under denna tid får fastighetsägarna bygga enligt de riktlinjer 
som står i planen – det är det som kallas byggrätt. När 
genomförandetiden är slut finns byggrätten kvar, men då har  
kommunen större möjlighet att ändra planen. Detaljplanen 
ligger till grund för framtida beslut om bygglov.

4. Du kan påverka!

Det är viktigt att alla personer som påverkas av detaljplanen 
får möjlighet att delta i planprocessen. Du kan delta på olika 
sätt: följa planarbetet i våra informationskanaler, komma till 
våra samrådsmöten och ge synpunkter. 

Vi tar hänsyn till och värderar alla synpunkter och yttranden 
som kommer in. Både positiva och negativa synpunkter kan 
vara viktiga för planens utformning. Du kan bara påverka 
sådant som detaljplanen reglerar, till exempel bebyggelsens 
placering och utformning. Exempel på saker som inte går att 
reglera i detaljplanen är hastighet på vägar och upplåtelseform 
på bostäder. Vi vill att du skickar in synpunkter skriftligt 
(gärna digitalt) med dina kontaktuppgifter och din fastighets-
beteckning. 

Du kan ta del av alla detaljplaner som är på samråd och 
granskning på vår webbsida: boras.se/detaljplan, i stadshuset 
på våning 6 eller få det skickat hem till dig. Om du vill träffa 
en handläggare kan du boka en tid. 

5. Detaljplanens innehåll

En detaljplan innehåller två delar:

Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.

Planbeskrivning, med texter och illustrationer, som 
redovisar planens syfte och förutsättningar och ett eller 
flera exempel på hur det skulle kunna se ut när detaljplanen 
är färdig. Den beskriver hur detaljplanen ska genomföras 
och redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs. Den är inte juridiskt 
bindande.

6. Detaljplanens skeden

En detaljplan genomgår flera olika skeden innan den får laga 
kraft (börjar gälla) och blir ett juridiskt dokument. 

Uppdrag
Det första skedet kallas för uppdrag. Det innebär att kommu-
nen bestämmer om den vill ta fram en ny detaljplan för ett 
område. Initiativet till uppdraget kan komma från vem som 
helst, men Kommunstyrelsen måste godkänna initiativet 
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till planuppdraget för att det ska kunna starta. Efter det tar 
Samhällsbyggnadsnämnden ett beslut att ge oss på Samhälls-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en detaljplan. I 
detta skede avgörs det om vi behöver göra ett planprogram 
innan vi påbörjar arbetet med en detaljplan. 

Samråd 
När kommunen har tagit fram ett förslag på detaljplan, 
skickas det ut på samråd till remissinstanser och de som 
påverkas av detaljplanen. Samrådet innebär att invånare får 
möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen. Det är i detta 
skede som det är enklast för dig att kunna påverka planens 
innehåll och utformning. Ju längre fram i planarbetet vi 
kommer, desto fler saker blir svårare att ändra. 

Efter samrådstiden sammanställer och kommenterar vi alla 
synpunkter i ett dokument som kallas samrådsredogörelse. 
Detta dokument är viktigt för att Samhällsbyggnadsnämn-
dens politiker ska kunna ta beslut. Synpunkter leder ofta till 
att planförslaget arbetas om och planen kan därför skilja sig 
åt mellan de olika skedena.

Granskning
Efter samrådet bearbetas planförslaget och Samhällsbygg- 
nadsnämnden fattar beslut att det ska ställas ut för gransk- 
ning. Det innebär att remissinstanser och de som påverkas 
av förslaget har möjlighet att lämna synpunkter en sista gång. 

Om du har synpunkter på detaljplanen ska du lämna in dem 
skriftligt (gärna digitalt) innan granskningstiden är slut. Efter 
granskningstiden sammanställer och redovisar vi synpunkt- 
erna i ett granskningsutlåtande. Vi skickar utlåtandet till dem 
som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda. Om förslaget 
ändras mycket efter granskningen kommer detaljplanen att 
granskas igen. 

Begränsat förfarande
Om detaljplanen är av begränsad betydelse som en större 
allmänhet inte har ett intresse för, kan vi handlägga detaljpla-
nen med ett så kallat begränsat förfarande. Våra remiss- 
instanser och de som påverkas av planförslaget får då möjlig- 
het att lämna synpunkter. Om ingen har synpunkter 

skickar vi ut information till en samrådskrets. Därefter kan 
 Samhällsbyggnadsnämnden anta detaljplanen.

Antagande
Samhällsbyggnadsnämnden antar (godkänner)  detaljplanen. 
När det gäller planer som är principiellt viktiga, ska 
 Kommunfullmäktige anta detaljplanen. I det här skedet får 
du, som vi bedömer inte har fått dina synpunkter tillgodo-

Planprocessen.
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sedda, ett meddelande om att planen har antagits. Du får 
även en så kallad besvärshänvisning, som ger dig information 
om hur du kan överklaga planen om du vill det. 

Överklagande
Du har rätt att överklaga kommunens beslut att anta detalj-
planen. Det kan du bara göra om du har skickat in dina 
synpunkter skriftligt och inte har fått dem tillgodosedda. Om 
du vill överklaga ska du skicka överklagandet till kommunen 
inom tre veckor från den dag som beslutet publiceras 
på  kommunens anslagstavla. Kommunen skickar sedan 
överklagandet till Mark- och miljödomstolen som prövar 
överklagandet och fattar ett nytt beslut, vilket kan ta cirka sex 
månader. 

Om du inte är nöjd med Mark- och miljödomstolens beslut 
kan det också överklagas – till Mark- och miljööverdomsto-
len. För att Mark- och miljööverdomstolen ska ta upp ärendet 
behövs först ett prövningstillstånd. 

Laga kraft 
Om ingen överklagar kommunens beslut att anta 
 detaljplanen, får detaljplanen laga kraft (börjar gälla) och blir 
ett  juridiskt dokument efter tre veckor. Då kan fastigheter 
 bildas som överensstämmer med den nya planen. De som vill 
bygga kan även få bygglov i det nya detaljplanerade området. 
Detaljplanen får även laga kraft, om ett överklagande inte går 
igenom.
   

Ordlista

Allmänna intressen = intressen hos allmänheten, exempel-
vis bostadsbyggnation, gator och allmänhetens tillgång till 
natur, parker och andra miljöer.

Enskilda intressen = intressen hos den enskilda personen 
eller byggherren, exempelvis möjlighet att bygga ut på en 
specifik plats. 

Remissinstanser = kommunnämnder, bolag, myndigheter 
såsom Länsstyrelsen och Trafikverket, med flera. 

https://www.boras.se/anslagstavlan


samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress

 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad,  501 80 Borås  
besöksadress 

Kungsgatan 55, 501 80 Borås
tel

033-35 85 00  
e-post

detaljplanering@boras.se
  webbsida 

boras.se/detaljplan
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