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Datum 

2019-05-29 
 

Instans 
Kulturnämnden 

 

 

Kulturnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i 

Kulturhuset, Röda Rummet, måndagen den 10 juni 2019 kl. 13:00 

Kulturnämndens sammanträde är öppet för allmänheten och börjar kl. 17.00 

med utdelning av Kulturstipendier och Kulturbelöning. 

 

Mitt-S-Samverkan har gruppmöte den 5 juni kl. 17:00 i Portugallien, 

Kulturhuset 

Moderaterna och Kristdemokraterna har gruppmöte den 3 juni kl. 17:00 i 

Duvemåla, Kulturhuset 

 

 

 

 

Sara Andersson 
Kulturnämndens Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 
Förvaltningschef 

 

 

Förhinder anmäls alltid till Linnea Dahlin, 033 357676 eller via e-post: 

linnea.dahlin@boras.se 

  



Borås Stad 
Datum 

2019-05-29 
 Sida 

2(3) 

 

 

Ärende  

1.  Upprop och val av protokollsjusterare   
    

 

2.  Godkännande av föredragningslista 
  

 

3.  Budgetworkshop 
 

 

4.  Utdelning av Kulturstipendier och Kulturbelöning 2019 
  

 

5.  Allmänhetens frågestund  
 

 

6.  Avtackning av Linda Andersson HR-chef 
 

 

7.  Informationsärenden  
 

 

8.  Inkomna och avgivna skrivelser  
Dnr 2019-00002 2.1.2.1 

 

9.  Budgetuppföljning till och med maj 2019.   
Dnr 2019-00030 1.2.4.1 

 

10.  Yttrande över remissen Organisatorisk tillhörighet för bemanning 
Pedagogik 
Dnr 2019-00070 2.3.3.25 

 

11.  Yttrande över remissen Kulturstrategi Västra Götaland –  
och regional kulturplan 2020-2023 
Dnr 2019-00069 1.1.6.5 

 

12.  Ansökan om integrationspengar Borås 2019 från Sensus, 
studieförbund västra Sverige 
Dnr 2019-00066 3.6.1.3 

 

13.  Initiativärende Följa-med-kort; kortet för personer med 
funktionsnedsättning 
Dnr 2019-00062 3.6.1.25 

 

14.  Ramnaparken och dess kulturhistoriska byggnader - en strategisk 
flerårsplan med utvecklingsåtgärder 
Dnr 2019-00076 3.6.4.0 

 

15.  Yttrande över detaljplan för planprogram för Södra Centrum, 
kvarteret Ulysses med flera, Borås Stad. Samrådshandling  
Dnr 2019-00064 3.1.1.2 
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Ärende  

16.  Yttrande över detaljplan för del av Hestra Parkstad, Torpa Hestra 
4:4 med flera Borås Stad. Samrådshandling 
Dnr 2019-00075 3.1.1.2 
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Linnea Dahlin   Datum      Diarienummer 
Handläggare    2019-06-10         2019-00002  2.1.2.1   
033 357676 
 
 

Inkomna och avgivna skrivelser inför Kulturnämndens sammanträde  
10 juni 2019 
 
2017-00087 
Kommunfullmäktige: Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (L) och Bengt Wahlgren (L): 
”Samarbeta med konstnärer för estetisk kvalitet” 
 
2018-00123 
Kommunstyrelsen: Redovisning av Borås Stads inkomna synpunkter 2018 
 
2018-00142 
Samhällsbyggnadsförvaltningen: Detaljplan för Sjömarken, Räveskalla 1:36, 
Badstrandsvägen, Borås Stad  
 
2019-00011 
Borås Konstmuseum: Avtal gestaltningsuppdrag, Sjömarkensskola 
 
2019-00012 
Borås Konstmuseum: Avtal gestaltningsuppdrag av entré, Vildmarkens förskola 
 
2019-00020 
Revisionskontoret: Revisionsredogörelse och revisionsberättelse 2018 för Kulturnämnden 
 
2019-00022 
Stadsledningskansliet: Gemensam beredningsprocess – Borås Stads nämnder 
 
2019-00065 
NN: Ansökan om en Snabb slant till projektet Inköp av pokerduk, samt avslag på ansökan  
 
2019-00067 
Hublet Oy: Personuppgiftsbiträdesavtal mellan Kulturförvaltningen och Hublet Oy 
 
2019-00071 
Bibliotheca: Personuppgiftsbiträdesavtal mellan Biblioteken i Borås och Bibliotheca 
 
2019-00072 
Kommunstyrelsen: Borås Stad Personalekonomisk redovisning 2018 
 
2019-00073 
NN: Ansökan om en Snabb slant till projektet Halib Hackers samt beslut på beviljat bidrag 
 
2019-00074 
Kommunfullmäktige: Svar på motion av Pirita Isegran (M): Ta fram ett lokalt trafikhinder  
 
KULTURNÄMNDEN 







 

 

Kulturnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kulturkontoret, P A Halls 
Terrass 2 

Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Linda Andersson 
Handläggare 
033 357637 
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Kulturnämnden 
Dnr KUN 2019-00070 2.3.3.25 
 

  

 

Yttrande över remissen Organisatorisk tillhörighet för 

bemanning Pedagogik 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att tillstyrka remissen samt översända den till 

Stadsledningskansliet.        

Ärendet i sin helhet 

I Borås Stad rekryteras timanställda och korttidsvikarier genom tre 

bemanningsenheter, bemanning äldreomsorg (Vård-och Äldreförvaltningen), 

bemanning funktionshinder (Sociala omsorgsförvaltningen) och bemanning 

pedagogik (Stadskansliet). Bemanningsenheterna i Borås Stad har till syfte att 

garantera likvärdighet vid anställning av timavlönade, oavsett vilken verksamhet 

man arbetar i och att kvalitetssäkra rekryteringen genom ett utarbetat koncept 

som kallas ”En väg in”. Det innebär att alla timavlönade går igenom samma 

process vad gäller intervju, referenstagning och uppföljningssamtal.  

Efter att Kommunstyrelsen fattat beslut om en decentralisering av 

bemanningsenheten, finns det inte någon öppning att låta bemanningsenheten 

ligga kvar på Stadsledningskansliet (2018-04-26 §63).  

De verksamheter som i nuläget gör beställningar av bemanningsenheten 

pedagogik är grundskola, förskola, kost och lokalvård, kulturverksamheterna 

och de verksamheter som ingår i fritid-och folkhälsa. 

Stadsledningskansliet har efter diskussion med de förvaltningar som är berörda 

gällande den organisatoriska tillhörigheten, lämnat förslag på att flytta 

bemanningsenheten Pedagogik till Grundskoleförvaltningen.   

Det finns flera fördelar med att flytta bemanningsenheten för Pedagogik till 

Grundskoleförvaltningen bland annat att det finns en god kunskap om 

verksamheten vilket gör att den inte kommer tappa fart och det finns inte heller 

något vinstkrav. 

Dock kan det finnas en liten risk att Grundskoleförvaltningen inte uppfattas 

som en oberoende neutral part i förhållande till övriga förvaltningar som nyttjar 

bemanningsenheten Pedagogik, utan att det möjligtvis hade kunnat vara 

lämpligare med en annan förvaltning, till exempel Servicekontoret. 
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Beslutsunderlag 

1. Remiss-Organisatorisk tillhörighet för bemanning pedagogik 2019-05-07 

Beslutet expedieras till 

1. Stadsledningskansliet/Per Olsson Personalchef, per.olsson@boras.se 

 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 



 

 

 

Postadress 

Borås Stad 
501 80 Borås 

Besöksadress 

Stadshuset 
Kungsgatan 55 

Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vx 
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Remiss- Organisatorisk tillhörighet för bemanning 

Pedagogik 

 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade den 2018-10-29 § 462 att flytta över bemanning 

äldreomsorg till Vård-och äldreförvaltningen samt flytta över bemanning 

funktionshinder till Sociala omsorgsförvaltningen från årsskiftet 2019. 

Styrelsen beslutade också att bemanning pedagogik skulle ligga kvar under 

Stadsledningskansliet under hela 2019 samt att bemanning pedagogiks 

organisering och organisationstillhörighet ska utredas under 2019, och till 

årsskiftet 19/20 ska enheten flyttas ifrån Stadsledningskansliet till sin nya 

tillhörighet.  

Tidigare hade en utvärdering gjorts i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut 

under hösten 2017 i Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade att 

godkänna utvärderingen och att bemanningsenheten skulle ligga kvar på 

Stadsledningskansliet under hela 2018 och 2019 och därefter utvärderas.  

 

Vård-och äldrenämnden beslutade (2018-04-26 § 63) att skicka sitt 

initiativärende: Hur löser vi bemanningen till Kommunstyrelsen där nämnden 

föreslog en översyn av den centrala bemanningsenheten. Anledningen till 

initiativärendet var att Vård-och äldrenämnden inte ansåg att 

bemanningsenheten fungerade optimalt utifrån nämndens behov av vikarier.  

 

Kommunstyrelsen beslutade (2018-06-18 § 322) som svar på initiativärendet att 

genomföra en översyn av den centrala bemanningsorganisationen med 

inriktning att decentralisera verksamheten.  

För bemanningsenheterna i Borås Stad gäller fortfarande att garantera 

likvärdigheten- det vill säga att samma regler gäller för den timavlönade oavsett 

vilken verksamhet som man arbetar i. Likaså att fortsätta med  
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kvalitetssäkringen- En väg in som koncept där alla timavlönade genomgår 

intervjuer, referenstagning och uppföljningssamtal och där rekryteringen av 

timavlönade sker utifrån samma arbetssätt, rutiner och dokumentation. 

 

I nuläget återfinns bemanning äldreomsorg under HR-enheten på Vård-och 

äldreförvaltningen, bemanning funktionshinder under HR-enheten på Sociala 

omsorgsförvaltningen och bemanning pedagogik under personal och 

förhandling på Stadsledningskansliet. 

Att bemanning pedagogik inte flyttades ut vid årsskiftet 2019 berodde till större 

delen på att det inte fanns någon självklar organisationstillhörighet eller samma 

förberedelsegrad hos den eventuellt tilltänkta förvaltningen som för de andra 

förvaltningarna. 

 

Bemanning pedagogik 

Bemanning pedagogik består av en enhetschef, 6,5 bemanningsplanerare och ca 

800 timavlönade (denna siffra varierar från månad till månad).  

Förvaltningarna som bemanning Pedagogik servar med vikarier är 

Grundskoleförvaltningen, Förskoleförvaltningen, Kulturförvaltningen, Fritid-

och folkhälsoförvaltningen, Gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen, 

Servicekontoret och Vård-och äldreförvaltningen (kost). 

Under 2019 har bemanning pedagogik en verksamhetschef som sitter på 

Stadsledningskansliet. Tjänsten är under 2019 tudelad då verksamhetschefen 

också har uppdraget som bemanningsstrateg och håller samman de olika 

bemanningsenheterna på en strategisk och en hela staden nivå. Vid årsskiftet 

2020 kommer tjänsten enbart bli en bemanningsstrategstjänst. 

Strategen kommer både arbeta gentemot de förvaltningarna som har 

bemanningsenheterna men också emot alla kommunens förvaltningar när det 

gäller området strategiska rekryteringsfrågor. Rollen innefattar det strategiska 

uppdraget att stärka Borås stad som en arbetsgivare och Borås stad som 

arbetsgivarvarumärke. 
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Beställningar under 2018 

Enhet/ 

Förvaltning 

Totala antal 

beställningar 

Totala tillsatta 

beställningar 

Täckningsgrad 

Badenhet 359 357 99,4% 

Bibliotek 721 663 91,9% 

Fritidsgård 1553 1534 98,7% 

Förskola 21674 20010 92,3% 

Grundskola 5798 5388 92,9% 

Gymnasieskola* 543 543 100 % 

Kost och lokalvård 

(äldreomsorg) 

618 591 95,6% 

Kost och lokalvård 

(övrigt) 

3192 3014 94,4% 

Kultur 147 144 97,9% 

Totalt 34605 32244 93,1% 

*Gäller höstterminen 2018 i slutet av september. I slutet av terminen kom några 

gymnasieskolor igång. Alla gymnasieskolor har inte kommit igång än men 

planerar att göra det. 

 

Organisatorisk tillhörighet för bemanningsenhet Pedagogik 

Den förvaltning som tar över bemanningsenheten kommer att behöva sätta sig 

in i de andras förvaltningars behov och komptensförsörjningssituation. 

Medarbetarna som kommer att flytta över är väl insatta i vad de olika 

förvaltningarna behöver och kan hjälpa till och informera den mottagande 

förvaltningen om hur bemanningsenheten drivs och hur man servar de olika 

förvaltningarna. Den mottagande förvaltningen kommer inte behöva bygga upp 

en ny enhet utan medarbetarna flyttar med. Det den mottagande förvaltningen 

behöver tänka på är var någonstans det är lämpligast att placera in 

bemanningsenheten i sin egen organisation. 

 

Den förvaltning som tar över bemanningsenheten får sluta avtal med de övriga 

förvaltningarna som nyttjar tjänsterna och det finns mallar och tidigare 

formulerade avtal som den mottagande förvaltningen kan ta del av.  I avtalen 

för 2019 finns det en överenskommelse kring om hur mycket varje förvaltning 

kommer att få betala för bemanningsstrategtjänsten 2020 som är en 

engångskostnad och dras av från varje förvaltnings kommunbidrag. Vård-och 

äldreförvaltningen och Sociala omsorgsförvaltningen betalade in sin 

engångskostnad inför 2019.  
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Enligt Kommunstyrelsens beslut är det decentralisering som gäller för 

bemanningsenheten vilket innebär att det inte finns någon öppning för att låta 

bemanning Pedagogik ligga kvar på Stadsledningskansliet.  

 

Stadsledningskansliet har haft diskussion med de förvaltningarna som är 

berörda och de fackliga organisationerna där olika förslag och synpunkter har 

diskuterats kring den organisatoriska tillhörigheten.  

 

Stadsledningskansliets samlade bedömning är att flytta bemanning Pedagogik 

till Grundskoleförvaltningen.  

 

Fördelarna med att flytta bemanning Pedagogik till Grundskoleförvaltningen är: 

 

- Det finns en förförståelse för bemanningsenhetens verksamhet och 

utmaningar inom Grundskoleförvaltningen vilket gör att arbetet inte 

kommer att tappa fart. 

 

- De små förvaltningarnas behov av vikarier är också i verksamheter som 
de pedagogiska verksamheterna nyttjar som t.ex. bibliotek, kulturskolan 
och fritidsgårdar. 

 

- Är den näst största nyttjaren av bemanningsenhetens tjänster. 

- Det finns inget vinstkrav på förvaltningen.  

- Bemanning Pedagogik är idag placerade i anslutning till det pedagogiska 

klustret. 

Bemanningsenheten kommer att fortsätta att besöka de olika verksamheterna 
för att göra uppföljningar kring vilket behov det finns av timanställda både i 
nuläget och i framtiden samt vad som fungerar bra och som behöver utvecklas. 
 
Grundskoleförvaltningen har informerats om förslaget till placering för 
bemanning Pedagogik och har inget emot förslaget.  
 
Stadsledningskansliet föreslår att Grundskoleförvaltningen tar över ansvaret för 
bemanningsenheten Pedagogik från och med 1 januari 2020.  
 

 

Per Olsson 

Personalchef 
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Remiss: Organisatorisk tillhörighet för bemanning 

pedagogik 

 

Remissinstanser 

1. Fritids-och folkhälsonämnden 

2. Förskolenämnden 

3. Grundskolenämnden 

4. Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden 

5. Kulturnämnden 

6. Servicenämnden 

7. Vård-och äldrenämnden 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 2019-06-28. 

Remissvaren skickas i elektronisk form till ks.diarium@boras.se. 

Ange diarienummer KS 2019-00247 och remissinstansens namn i ämnesraden 

på e-postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 

kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 

ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda 

yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 

nämndens/styrelsens beslut. 

Separata protokollsutdrag skall inte sändas. 

Kristina Sköld 
Handläggare 
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Eva-Lotta Franzén 
Handläggare 
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Yttrande över remissen Kulturstrategi i Västra Götaland 

– och regional kulturplan 2020 - 2023 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden tillstyrker förslag till Kulturstrategi i Västra Götaland 2020 - 

2023       

Ärendet i sin helhet 

Ett förslag till ny regional kulturstrategi har utarbetats av regionen i samverkan 

med kommunerna, med de verksamheter som har statliga medel inom 

samverkansmodellen, med civilsamhället, det fria kulturlivet och genom 

politiska dialoger. Efter remissbearbetning ska strategin antas av 

regionfullmäktige och gälla mellan åren 2020 och 2023.  

Kulturstrategin är mycket övergripande och ger inga konkreta förslag på hur 

olika förflyttningar kan ske. Det är inte heller avsikten med detta dokument 

som visar på långsiktiga prioriteringar. Strategin fungerar även som grunden för 

Västra Götalandsregionens förhandlingar om statliga medel via 

kultursamverkansmodellen. De ekonomiska satsningar som kommer göras 

kommer beslutas i den årligt beslutade detaljbudgeten. 

 

Borås Stad, genom sin kulturnämnd och kulturförvaltning, har aktivt deltagit i 

arbetet genom dialoger och inspel. Strategin omfattar inte all utveckling, utan 

fokuserar på prioriterade förflyttningar som behöver genomföras i samverkan. 

Megatrender beskrivs vilket regionen överför till fem vägledande perspektiv för 

den kommande kulturpolitiken – Demokratisk öppenhet, Konstnärlig kvalitet, 

Social relevans, Ekonomisk potential samt Regional profilering. Detta leder i sin 

tur till fem strategiska områden – Vidga deltagandet, Gynna nyskapande, 

Utveckla kapaciteter, Nyttja tekniken samt Öka internationaliseringen. 

Kulturnämnden ställer sig bakom dessa perspektiv och strategiska områden 

såsom de som mest verkar kunna följa och matcha en föränderlig framtid.  

 

Kulturnämnden anser att den nya kulturstrategin möjliggör fortsatt god 

samverkan mellan kommunen och regionen. Det delregionala arbetet beskrivs 

dock mycket lite, om än alls, vilket bör påpekas då detta är en viktig brygga 

mellan regionen och stadens kulturverksamheter.  

De områden som Kulturnämnden i Borås särskilt vill lyfta fram som de mest 

överensstämmande med hur det kulturpolitiska arbetet planeras utvecklas i vår 
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kommun är bibliotekens roll i det framtida samhället, de enda rum som på 

riktigt är tillgängliga för alla, demokrati i rumslig form. Likaså barnens rätt till 

kultur där Kulturskolan kommer spela en allt större roll framöver. Och som 

konst- och skulpturstad med textila traditioner är naturligtvis det fortsatta 

arbetet med bild- och formkonstens utveckling med förstärkning på 

samtidskonstområdet liksom arbetet för att stärka regionen som en nationell 

nod för form och design av stort intresse för Borås Stad. Ett fortsatt starkt stöd 

för att utveckla scenkonstområdet för att vidga invånarnas möjligheter att ta del 

av detta konstområde är givetvis också av stort intresse för Borås Stad som 

driver en scenkonstinstitution. 

 

Beslutsunderlag 

1. Remissversion Kulturstrategi Västra Götaland – och regional kulturplan  

2020 - 2023                 

Samverkan 

FSG, Förvaltningens samverkansgrupp 2019-05-29 

Beslutet expedieras till 

1. Västra Götalandsregionen, regionstyrelsen@vgregion.se, RS 2019-03195 

 

 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 
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Remiss 

Datum 2019-04-30 

Diarienummer RS 2019-03195 

 

 

Nämnder och styrelser inom VGR (inkl. 

bolagen), kommunalförbunden inom 

Västra Götaland, samtliga 49 kommuner i 

Västra Götalands län 

   

  

Remiss – Kulturstrategi Västra Götaland                
-och regional kulturplan 2020-2023 
 

Inför att Kulturstrategi Västra Götaland -och regional kulturplan 2020-2023 tas 

upp till behandling i regionstyrelsen ombeds styrelser och nämnder att lämna 

remissynpunkter på förslaget. Remissen skickas till regionala nämnder och 

styrelser, kommunalförbunden och kommunerna i Västra Götaland. 

Kommunalförbunden ombeds att svara och ta hänsyn till delregionala skillnader 

med större och mindre kommuner. Kommunerna i Västra Götaland är välkomna 

att svara enskilt som komplement.  

 

Svar på remissen ska lämnas senast 31 juli. Planeringen för beslut och 

remisshantering utgår från att regionstyrelsen behandlar förslaget vid sitt 

sammanträde 10 september och regionfullmäktige den 8 oktober, för vidare 

sändning till Statens Kulturråd senast den 1 november. 

 

Yttranden lämnas till regionstyrelsen@vgregion.se senast den 31 juli 2019. 

Ange diarienummer RS 2019-03195  

Bakgrund 

I samband med att nuvarande kulturstrategi ”En mötesplats i världen” reviderades 2017 

beslutade regionfullmäktige att den regionala kulturplanen och den regionala 

kulturstrategin från och med 2020 ska utgöra ett och samma dokument. Nuvarande 

kulturplan gäller till och med 2019.  

 

Remissversionen av Kulturstrategi Västra Götaland -och regional kulturplan 2020–2023 är 

ett resultat av intensiva samråd med ca 1300 personer med syfte att samla kunskap och 

erfarenheter från kommuner, kulturaktörer och det civila samhället i Västra Götaland och 

att identifiera gemensamma prioriteringar ur ett regionalt helhetsperspektiv.  

Innehåll 

Kulturstrategin samspelar med VGRs övergripande styrdokument för visionen om ett gott 

liv i Västra Götaland och ska vara angelägen för kommuner och kulturaktörer. Den 

kommer att styra satsningar inom kulturområdet tillsammans med regionfullmäktiges 

årliga budget. Kulturstrategin ska också fungera som vägledning för de organisationer som 

möjliggör och utvecklar kulturen samt samspela med kommunala kulturpolitiska dokument 

och satsningar.  

 

Strategin innehåller även den regionala kulturplanen, som utgör grunden för 

förhandling om statliga medel via kultursamverkansmodellen (2010:1919). 

Kulturplanen består av strategiska prioriteringar 2020–2023 inom ett antal konst- 

https://www.vgregion.se/
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och kulturområden som definieras i den statliga förordningen (2010:2012). 

Strategin omfattar också den regionala biblioteksplanen enligt bibliotekslagen 

(2013:801) som löper under samma tidsperiod som strategin.  

 

Kulturstrategin inkluderar utöver den statliga förordningen, även områden av stor 

vikt för utvecklingen av kulturlivet i Västra Götaland och som efterfrågas för 

samverkan med regionen av kommuner och kulturfältet i stort. Områdena är, eller 

håller på att bli, viktiga profilområden vars aktörer och utförare är betydelsefulla 

delar av kulturens infrastruktur.  

 

Fokus i kulturstrategin ligger främst på de förflyttningar som ska göras i relation 

till de utmaningar respektive konst- och kulturområde står inför. Därför beskrivs 

inte alla goda exempel på kulturverksamheter i Västra Götaland. Varje konst- och 

kulturområde avslutas med ett antal punkter som visar hur VGR prioriterar under 

strategiperioden. Prioriteringarna är baserade på behov som blivit tydliga via 

statistik, i rapporter och från kulturlivet och kommunerna i dialoger och samråd. 

Prioriteringarna är inte ekonomiskt viktade – det bestäms i den årligt beslutade 

detaljbudgeten. 

 

Den regionala kulturpolitiken, den statliga förordningen om fördelning av vissa statsbidrag 

till regional kulturverksamhet, bibliotekslagen och regionutvecklingsuppdraget 

tillsammans med kunskap och behov från kulturaktörer, kommuner och kommunalförbund 

i Västra Götaland har präglat såväl arbetsprocessen som skrivningar och strategiska 

prioriteringar.  
 

Strategin är framtagen av kulturnämnden som fastställde remissversionen 2019-04-

25.   

 

Vid frågor om förslag till Kulturstrategi Västra Götaland – och regional 

kulturplan 2020–2023 vänligen kontakta; 

• Katti Hoflin, kulturchef, 072-503 43 13, katti.hoflin@vgregion.se 

• Sofia Lubian, regionutvecklare, 070-020 62 49, sofia.lubian@vgregion.se 

 

Enligt uppdrag 

 

 

Johan Flarup    Katti Hoflin 

Avdelningschef ärendesamordning och kansli Kulturchef 

 

Bilagor 

• Remissversion Kulturstrategi Västra Götaland -och regional kulturplan 

2020–2023 

• Remissversion regional biblioteksplan 2020-2023 

• Verksamheter med stöd och uppdrag från kulturnämnden 
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Förord  
Kulturens värden bygger attraktiva samhällen, gemenskap, företag, innovationer och god 

hälsa – men det är inte därför den finns. Den finns för att vidga vårt inre och påminna oss 

människor om att vi är en del i en större rörelse av rum och tid där vi hela tiden utvecklas. 

Ett mynt har två sidor och detta dokument kan beskrivas som att den ena sidan betonar 

kultur och den andra demokrati. Båda är nödvändiga och tillsammans utgör de grunden för 

detta dokument. Västra Götalandsregionen har antagit en långsiktig vision om det goda 

livet. Kulturstrategi Västra Götaland – och kulturplan 2020–2023 blir nu vårt 

gemensamma dokument som ska leda vårt arbete de kommande åren. 

Två principer kan ses som vägledande. Den ena är armkroksprincipen som betonar vikten 

av att vi verkar tillsammans. För att strategin ska kunna genomföras behöver kommuner, 

civilsamhälle, institutioner, det fria kulturlivet, näringsliv och akademi, såväl som en rad 

olika myndigheter, samverka och sluta upp bakom idéerna. Det är tillsammans som vi kan 

uppfylla intentionerna. Den andra principen handlar om armlängds avstånd. Den bygger på 

idén om tillitsstyrning. Västra Götalandsregionen verkar för att ge förutsättningar och 

bistår med medel, medan konts- och kulturområdenas utveckling sker hos professionen. 

Det är kulturens utövare som driver den konstnärliga utvecklingen. 

Kultur kan finansieras av olika parter, verksamheter kan ha varierande associationsformer, 

men det är helt klart att kultur alltid äger rum i en kommun. Därför blir också kommunens 

aktörer involverade. Västra Götalandsregionen vill vara kommunernas region – nära 

förhållanden mellan regionen och kommunerna är avgörande. Samtidigt knyter regionen 

också nationella och internationella kontakter. Tillsammans bildar vi ett lag som tar oss an 

utmaningen att ge invånare det goda livet och att stärka utvecklingen i Västra Götaland. 

Strategin omfattar inte all utveckling, utan fokuserar på prioriterade förflyttningar som 

behöver genomföras i samverkan. Den är utformad för att ta höjd för det vi ännu inte 

känner till, liksom för förändringar och skiftningar i samhället. Kulturstrategin bygger på 

delaktighet. Den är ett resultat av flera dialoger och samråd med institutioner, det fria 

kulturlivet, civilsamhälle, kommuner samt kommunalförbund i Västra Götaland. Strategin 

är en färdplan för vårt gemensamma arbete med ambition att kulturen ska både nå och angå 

fler i Västra Götaland.  

 

Kort om Västra Götaland 
• Västra Götalandsregionens kulturbudget är den största regionala kulturbudgeten 

och Sveriges näst största efter statens.  

• Västra Götalandsregionen satsade 685 kronor per invånare på kultur år 2017.  

• Kommunerna i Västra Götaland hade en genomsnittlig nettokostnad för kultur à 1 

115 kronor per invånare 2017, varav 450 kronor gick till bibliotek. 

Kartbild kommer att infogas: Västra Götaland, kommuner, kommunalförbund 

Begreppsdefinition 
Konstnär: Professionella utövare och upphovspersoner inom alla konstområden. 
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Det fria kulturlivet: De organisationer och enskilda utövare som verkar professionellt 

inom konst och kultur utanför konst- och kulturinstitutioner. 

Det ideella kulturlivet: Personer och organisationer som verkar inom konst och kultur på 

ideell (oavlönad) basis utifrån sina intressen. 

Kulturpolitik: Politik som handlar om att främja ett levande och oberoende kulturliv. 

Inriktas på tillgång till konst, kultur och kulturarv och inbegriper politik för att främja 

delaktighet, interkulturell dialog och människors lust och motivation att ta del av och vara 

delaktiga i konst och kultur. Kulturnämnden värnar om att Västra Götaland ska vara en god 

miljö för konstnärer att leva och verka i samt för hållbara villkor för konstartsutveckling. 

Beställar- och utförarmodellen: En styrmodell i Västra Götalandsregionen som 

innehåller de tre centrala begreppen ägare (regionstyrelsen, som ansvarar för helheten) 

beställare (kulturnämnden, som finansierar och anger riktning) samt utförare (de som 

genomför, exempelvis helägda regionala bolag, interna förvaltningar eller externa 

organisationer).  

Principen om armlängds avstånd: Varken ägare eller beställare får fatta beslut om eller 

försöka styra över en utförares konstnärliga innehållsproduktion eller utformning. 

Utföraren ska kunna verka på behörigt avstånd från den politiska och förvaltningsmässiga 

makten.  

Kulturens infrastruktur 
En väl utbyggd och genomtänkt infrastruktur för kulturen bildar ett sammanhållande nät av 

kulturverksamheter i regionen. En av kulturnämndens uppgifter är att skapa en sådan 

infrastruktur. Detta ekosystem är inte statiskt utan bygger på förändring. Här finns 

variationer i placering, kompetens och storlek; i olika specialiteter, nischer och metoder. 

Mångfald är ett egenvärde i målet att skapa en kulturell infrastruktur. Då blir det också 

tydligare hur regionens kulturtillgångar är fördelade och enklare att se vad som behöver 

förstärkas 

Bild kommer att infogas: kulturens infrastruktur 

Regional kulturstrategi för Västra Götaland 

Kulturstrategin är till för att skapa en gemensam syn på kulturlivet i Västra 
Götaland. Den beskriver vilka megatrender som påverkar kulturlivets 
utveckling, kulturpolitikens vägledande perspektiv och de strategiska 
områden som ger riktlinjer för hur kulturpolitiken ska genomföras. 

Tillsammans med regionfullmäktiges årliga budget styr kulturstrategin regionala satsningar 

inom kulturområden 2020–2023. Kulturstrategin berör kommuner, kommunalförbund och 

aktörer i Västra Götaland och samspelar med kommunala kulturpolitiska dokument och 

satsningar. Den vägleder de organisationer som utvecklar och möjliggör kulturen.  

Megatrender förändrar förutsättningarna 
De globala megatrenderna berör alla delar av samhället, men är svåra att 
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påverka. De både begränsar och skapar möjligheter för det uppdrag som 
Västra Götalandsregionen har.  

En digitaliserad värld 
Den tekniska utvecklingen har revolutionerat hur människor kommunicerar med varandra 

och hur samhället fungerar ekonomiskt, socialt och – inte minst – kulturellt. Tillgången till 

musik, bilder och berättelser är omedelbar och outtömlig, men också svår att överblicka. 

Digitaliseringen förändrar både arbetsmarknaden och sociala beteenden. Människor kan 

organisera sig kring sakfrågor oberoende av geografi. Öppna data gör det lättare att 

kontakta myndigheter och att dela med sig av information. Individen får större möjlighet 

till egenmakt och handlingsutrymme eftersom hen både kan producera själv och ta del av 

det som har producerats av andra.  

Samtidigt kommer den digitaliserade världen med baksidor. Människor som befinner sig 

utanför den digitala världen, på grund av exempelvis funktionsnedsättning eller ålder, blir 

isolerade från det omgivande samhället. Och även om digitala möjligheter minskar fysiska 

avstånd kvarstår behovet av mellanmänskliga möten.  

Ett förändrat klimat 
Mänskligheten står inför ett existentiellt hot som kräver global samverkan av hittills aldrig 

skådat slag – förändringarna i klimatet. Klimathotet är svenskarnas största oroselement.1 

Konst- och kulturlivet kan mana till diskussion, skapa opinion och samla människor kring 

trenden. Inom konsten finns plats för många perspektiv, vilket blir centralt i 

sammanhanget. Här gör digitaliseringstrenden det möjligt för nya lösningar, exempelvis 

genom minskat resande och därmed minskade utsläpp. Det förändrade klimatet har också 

ökat intresset för återbruk och klimatsmarta designlösningar.  

Ökade skillnader i samhället 
De socioekonomiska skillnaderna i Västra Götaland ökar. Utlandsfödda och lågutbildade 

är särskilt utsatta grupper. Befolkningen blir större men antalet i arbetsför ålder lägre, 

vilket skapar utmaningar gällande kompetensförsörjning och skatteintäkter. Som 

konsekvens av detta finns det risk för framtida nedskärningar i kulturlivet. Trycket på 

sektoröverskridande samarbeten ökar.  

Klyftor mellan land och stad, centrum och periferi, riskerar att växa till följd av ett ökat 

fokus på attraktiva städer. Ofrivillig ensamhet bland framför allt äldre ställer nya krav på 

sociala mötesplatser. En ökad andel barn och unga innebär en ökad efterfrågan på att 

uppleva och utöva konst och kultur. Gränsöverskridanden och kulturmöten kan här vara en 

del av lösningen – med kulturen som ett socialt kitt och konstens som uppmuntrar till nya 

perspektiv. 

Trenderna skapar frågor för kulturen att besvara 
Megatrenderna ger upphov till frågor som kulturpolitiken behöver ta ställning till. De 

lägger också grunden för de vägledande perspektiven för den regionala kulturpolitiken. 

Hur kan fler få möjlighet att vara delaktiga i allt det som konst och kultur har att erbjuda? 

Hur kan förutsättningar för ett levande kulturliv i hela regionen skapas, i både städer och 

 

1 Andersson, Ulrika, Carlander, Anders, Lindgren, Elina & Oskarson, Maria (red.). Sprickor i fasaden: 
SOM-undersökningen 2017. SOM-institutet: Göteborg. 2018 
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landsbygd? Hur kan konstens integritet och kritiska förmåga försvaras? Och hur kan de 

krafter som använder kultur till att ställa människor emot varandra bemötas?  

Fem vägledande perspektiv  
Människans kreativitet och innovationsförmåga tar upp en allt större del av 
vardag och arbetsliv. Möjligheten att uttrycka sig i olika former och på olika 
platser gör det tydligt att kulturen inte är ensidig, utan mångfaldig, 
föränderlig och växelverkande. Kulturpolitiken står inför utmaningen att 
både vidga sin träffyta och bli mer träffsäker. För att klara av det behövs 
tydligare vägledning och precisare uppdrag.  
Fem perspektiv är vägledande för Västra Götalandsregionens kulturpolitik: demokratisk 

öppenhet, konstnärlig kvalitet, social relevans, ekonomisk potential och regional 

profilering. Tillsammans ska de fem perspektiven bidra till att invånarna i Västra Götaland 

kan delta i ett kulturliv som rör och berör just dem.   

Västra Götalandsregionen ska de kommande åren vägledas av 
 
Demokratisk öppenhet: att bidra till att skapa rättvisa förutsättningar för alla att delta i 

kulturlivet – som publik, deltagare eller genom eget skapande. Perspektivet om 

demokratisk öppenhet baseras på det nationella kulturpolitiska målet att alla ska ha rätt att 

delta i kulturlivet och FN:s konventioner om de mänskliga rättigheterna. Det kritiska 

samtalet hör till demokratins livsnerv, i rollen av ett ständigt pågående offentligt samtal 

som argumenterar, värderar och reviderar. 

Konstnärlig kvalitet: att värna uppfattningen att kvalitet är ett föränderligt och ifrågasatt, 

men nödvändigt, mål för kulturpolitiken. Kulturpolitiken kan inte själv åstadkomma 

konstnärlig kvalitet, men den kan skapa bättre eller sämre förutsättningar för innovation 

och skapande. En av kulturpolitikens svåraste uppgifter är att vara observant på, och 

tillräckligt flexibel för att hantera, att det konstnärligt intressanta och nyskapande ofta 

dyker upp på oväntade ställen.  

Social relevans: att bidra till att skapa livsmiljöer och verksamheter som upplevs som 

meningsfulla och stimulerande av de som lever och verkar i dem. Social relevans kan 

enbart skapas genom att involvera de berörda. Västra Götalandsregionen arbetar för ett 

kulturliv präglat av jämlikhet, hållbarhet, jämställdhet och mångfald, som värnar konstens 

egenvärde parallellt med de goda effekter som konst- och kulturuttryck har för 

samhällsutvecklingen. 

Ekonomisk potential: att samverka med andra politikområden med medvetenhet om att 

kulturens ekonomiska betydelse inte bara ligger i vanligt företagande. Kulturen påverkar 

ett samhälles och en regions förmåga till utveckling, via såväl det fria kulturlivet som 

institutioner och föreningsliv. Det är viktigt med nya företag inom kulturbranschen, men 

lika viktigt är att öka kunskapen om kulturens utökade samhällsekonomiska roll. Att 

professionella konstnärer har rimliga ekonomiska villkor ska ses som 

samhällsinvesteringar snarare än som bidrag. 
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Regional profilering: att bidra till att ytterligare stärka Västra Götalandsregionen som 

kulturregion och särskilt framhålla vikten av delaktighet och kvalitet. Kulturellt intressanta 

platser attraherar både företag och turism, till gagn för platsutveckling. Det fria och det 

ideella kulturlivet kan vara lika viktigt för den regionala profileringen som exempelvis 

kulturhus, mässor, festivaler och konstbiennaler.  

Fem strategiska områden 
För att de vägledande perspektiven ska bli verklighet är fem strategiska 
områden är av särskild vikt. De samspelar med de globala megatrenderna 
och Västra Götalandsregionens utvecklingsuppdrag. Till varje område hör 
konkreta insatser för hur regionen ska nå dit, och fokusområden som bara 
kan nås tillsammans med andra kulturverksamheter och kommuner.  

Vidga deltagandet 

Kulturen ska nå och angå invånarna. Västra Götalandsregionens ska, med utgångspunkt i 

mänskliga rättigheter, arbeta för ett kulturliv som präglas av jämlikhet, jämställdhet och 

interkulturell dialog. Se kultursatsningar som en del av demokrati- och bildningsarbete. 

Aktivt och långsiktigt motverka diskriminering och geografiska avstånd som hindrar eller 

försvårar för människor att delta i kulturlivet. Göra särskilda insatser för barn och unga. 

Betrakta barn och ungas kulturengagemang ur ett livslångt lärande/skapande-perspektiv. 

Undersöka den ideella kulturens roll för ett inkluderande kulturliv i samspel med det 

professionella kulturlivet.  

Fokus 2020–2023: Öka deltagandet i kulturlivet och stärka barns rättigheter 

Människor deltar i kulturlivet av olika skäl, med olika förutsättningar och intressen. 

Faktorer som kön, etnicitet, ålder, inkomst, utbildning, geografi och funktionsnedsättning 

påverkar fortfarande graden av deltagande. Förändringen går alltför långsamt, både sett till 

det egna skapandet och möjligheten att påverka den offentligt finansierade kulturen.2 

Kulturverksamheter behöver verktyg och metoder för ett jämlikt och vidgat deltagande. 

Interkulturell dialog är ett verktyg för att komma tillrätta med ojämlikt deltagande. Syftet 

med vidgat deltagande är att bidra till delaktighet och egenmakt samt att bygga en 

gemensam demokratisk kultur där alla har samma möjligheter att delta. För att uppnå syftet 

måste beställare och utförare ta hänsyn till faktorer som kan vara av betydelse för 

individens delaktighet i kulturlivet.  

FN:s konvention om barnets rättigheter är lag i Sverige från och med den 1 januari 2020. 

Under strategiperioden behöver ett krafttag tas för barns rättigheter i kulturen. Dels i 

uppdragsprocesser, uppföljning och kunskapsspridning, dels genom att verksamheter 

tydligt återkopplar till den politiska nivån. Verksamheter som ska fatta beslut och skapa 

åtgärder som berör barn ska alltid göra barnkonsekvensanalyser och prövningar av barnets 

bästa. 

 

Gynna nyskapande 

Konst och kultur ska ha förutsättningar att förnyas. Det kan innefatta konstnärligt innehåll, 

men även forskning, metodik, teknik och organisationsutveckling. Västra 

 

2 Jansson, Daniel och Wärnlöf Bové, Klara. Kulturvanor i Västsverige. I En brokig gemenskap, Ulrika 
Andersson och Annika Bergström (red.), 109–122. Göteborgs universitet: SOM-institutet, 2017. 
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Götalandsregionen ska främja förutsättningar för kreativt skapande, relevant forskning och 

innovativa metoder. Bidra till att förhållandet mellan kulturinstitutioner och det fria 

kulturlivet kommer till uttryck i produktiv och kreativ samverkan. Stimulera kulturuttryck 

som utmanar det nuvarande samhället och dess kulturliv. Ha beredskap för de genrer och 

uttryck vi ännu inte känner till.  

 

Fokus 2020–2023: Stärka konstnärers villkor och erkänna ideella krafter 

Stora institutioner i Västra Götaland försörjer hundratals konstnärer varje år. I den 

konstnärspolitiska utredningen från 2018 framkommer flera svaga punkter i hur den 

svenska kulturpolitiken hanterar konstnärers villkor såväl nationellt som regionalt och 

kommunalt.3 Konstnärer har en mycket svag inkomstutveckling och tar sällan del av 

socialförsäkringssystemet. Det strategiska området att gynna nyskapande rimmar väl med 

de konstnärspolitiska målen som lyfter fram konstens frihet, egenvärde, kvalitet och 

principen om armlängds avstånd. Särskilt målet att fler politikområden tar ansvar för 

konstnärernas villkor är relevant för området.  

Den ideella kulturens utövare skänker kreativ kraft, sammanhållning och positiva sociala 

effekter till städer och orter. Samarbeten med det professionella kulturlivet skapar fler 

arbetstillfällen. För att öka deltagandet och därmed gynna nyskapande är det viktigt att 

främja och lyfta det ideella kulturlivet. Under strategiperioden ligger särskilt fokus på 

tillgängliga lokaler, insatser för vuxna ideella utövare och samarbeten mellan det ideella 

kulturlivet, det professionella kulturlivet och offentliga aktörer. För att uppnå det måste 

olika administrativa nivåer samverka.   

Utveckla kapaciteter 

Den regionala nivån passar bra i rollen att inspirera till samverkan och lösningar över 

sektorer. Västra Götalandsregionen ska samla och samordna förmågor i regionens 

kulturliv. Inspirera till och understödja samverkan mellan den kulturella infrastrukturens 

olika aktörer: kommuner, verksamheter och deltagare. Utveckla kulturlivet genom 

ekonomiskt stöd, kunskapsförmedling och nätverkande. Bidra till metodutveckling inom 

samhällsplanering som, med utgångspunkt från lokalsamhällets behov och resurser, stärker 

kulturens möjligheter.  

 

Fokus 2020–2023: Samverka över politikområden 

För att nå de högt ställda målen om deltagande och hållbarhet i kulturlivet måste olika 

politikområden samverka. Först då kan kulturpolitiken föras med ett regionalt 

helhetsperspektiv. På såväl regional, nationell som internationell nivå finns det behov av 

att bygga upp en gemensam kunskap tillsammans med offentliga organisationer, 

näringslivet, det fria kulturlivet och det civila samhället. 

Nyttja tekniken  

Digitaliseringen skrider över traditionella gränser mellan de som skapar och de som 

tillägnar sig kultur. Västra Götalandsregionen ska använda digitaliseringens 

revolutionerande möjligheter vad gäller skapande, förmedling av och deltagande i konst- 

och kulturlivet. Utveckla de digitala kompetenserna. Driva utvecklingen framåt, inte minst 

inom områden där omvärlden kräver nya kunskaper och kompetenser.  

 

Fokus 2020–2023: Stärka den digitala kompetensen 

 

3 SOU 2018:23, Konstnärspolitiska utredningen, Konstnär – oavsett villkor?  
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Att främja ett brett deltagande och utövande av kultur och samtidigt stödja innovation, 

nyskapande och konstnärlig spets är fundamentet i den regionala kulturpolitiken. Digital 

kompetens behöver stärkas inom alla konst- och kulturområden. Digitalisering är ett 

verktyg för konstnärlig utveckling, tillgänglighet och delaktighet för såväl ideell som 

professionell kulturverksamhet. Att digitalisering ska vara ett medel och inte ett 

självändamål står i centrum för kulturpolitiskt agerande på området. Förändringar kopplade 

till digitalisering och upphovsrätt utmanar förutsättningarna för de professionellt 

verksamma. De är också ett medel för att personer med funktionsnedsättning ska kunna 

delta i kulturlivet i högre grad. 

Öka internationaliseringen 

När personer med olika bakgrund och erfarenheter blir delaktiga i kulturlivet utvecklas och 

berikas kulturen. Västra Götalandsregionen ska vidga och fördjupa kulturutbytet. Vara en 

del i att motverka främlingsfientlighet och att arbeta med och för interkulturell dialog. Det 

gäller enskilda konstnärer och festivalers verksamhet, men också genom kunskapsutbyte 

och fortbildningsinsatser i samverkan med internationella parter. Verka för ett öppet och 

nyskapande kulturliv via internationella nätverk och organisationer och via dessa öka den 

europeiska finansieringen. Genom interkulturella insatser uppmärksamma att Västra 

Götaland omfattar hela världen och på så vis berikas och utvecklas.  

 

Fokus 2020–2023: Ta tillvara befintliga kontakter och kunskaper  

Att på ett strategiskt sätt möta konstnärers och kulturutövares behov av 

internationalisering, stärka de internationella kontakter som redan finns hos organisationer 

och kommuner, bättre nyttja existerande internationella nätverk och med kulturens hjälp 

bidra till den regionala påverkansagendan. 

 

Regional kulturplan för Västra Götaland 

Kulturplanen visar Västra Götalandsregionens långsiktiga prioriteringar för 
att uppnå de nationella kulturpolitiska målen. Den är ett verktyg för dialog 
och samverkan med andra aktörer inom de konst- och kulturområden som 
regionen vill ska utvecklas. Den fungerar också som grunden för Västra 
Götalandsregionens förhandlingar om statliga medel via 
kultursamverkansmodellen.  

De konst- och kulturområden som är aktuella är scenkonst (teater, dans, samtida cirkus och 

musik), gestaltad livsmiljö, bild och form, slöjd och hantverk, natur- och kulturarv och 

kulturmiljö, arkiv, film och digitalt berättande, litteratur och läsfrämjande, regional 

biblioteksplan, media- och informationskunnighet, folkbildning, kulturskola, nationella 

minoriteter och teckenspråkiga, fristad för yttrandefrihet, kulturella och kreativa näringar 

och platsutveckling, internationalisering, kultur och hälsa samt idrott. Fokus ligger främst 

på de förflyttningar som ska göras i relation till de utmaningar respektive konst- och 

kulturområde står inför. Därför kan inte alla goda exempel på kulturverksamheter i Västra 

Götaland nämnas. 

Varje konst- och kulturområde avslutas med ett antal punkter som visar hur Västra 

Götalandsregionen prioriterar under strategiperioden. Prioriteringarna är baserade på behov 
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som blivit tydliga via statistik, i rapporter och från kulturlivet och kommunerna i dialoger 

och samråd. Prioriteringarna är inte ekonomiskt viktade – det bestäms i den årligt beslutade 

detaljbudgeten. 

Vilka verksamheter som får stöd av kulturnämnden står i särskild bilaga. 

Kulturens värden för regional utveckling 
För att tillsammans driva samhällsutvecklingen är det viktigt med bred 
samverkan mellan politikområden. Inom regional utveckling samverkar 
kulturen bland annat med mänskliga rättigheter, folkhälsa, kollektivtrafik, 
näringsliv, forskning och utbildning. Kulturen har starka kopplingar till dessa 
områden och därmed till samhällets utveckling.  

Västra Götalandsregionens kulturpolitik sammanstrålar med de nationella kulturpolitiska 

målen. Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten 

som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och 

konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. För att nå målen är det viktigt att 

beakta kulturen ur olika perspektiv – kulturens egenvärde, kultur som skapar synergier, 

som ökar livskvalitet, som en tillgänglighetsfråga och som en del i hållbar utveckling.  

Kultur som skapar synergier för hållbara samhällen 
FN:s Agenda 2030 med 17 utvecklingsmål strävar till att utrota fattigdom och hunger, 

minska människans påverkan på miljö och klimat, bekämpa ojämlikheter inom och mellan 

länder samt bygga fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen. Mål elva nämner specifikt 

att skydda och trygga kulturarvet för att uppnå hållbara samhällen. De globala 

utvecklingsmålen bildar ett fundament för kulturens del i den regionala politiken som 

helhet. De visar hur vi genom samverkan kan skapa synergier, såväl i en nationell, 

europeisk som global kontext.  

Kultur som ökar människors livskvalitet 
Rapporten Lycka för fler beskriver hur utvecklingspolitiken kan främja ett samhälle med 

lycka och välmående i fokus. Bland annat betonar rapporten att ”ett samhälle där relationer 

mellan människor fungerar väl och som har fokus på vad människor gör tillsammans 

snarare än vad de äger eller hur mycket varor de konsumerar blir i slutändan ett lyckligare 

samhälle. […] Det generella fokus som finns på ett aktivt liv, föreningar, gemenskap, 

kultur, event, en meningsfull fritid, etc. i Västra Götaland är också i detta perspektiv 

viktigt.”4 

Det goda livet är visionen för Västra Götalands utveckling på lång sikt. Visionen är 

framtagen gemensamt av Västra Götalandsregionen, kommunerna inom de fyra 

kommunalförbunden och representanter från akademi, näringsliv, 

arbetsmarknadsorganisationer, statliga organ med flera. Regionfullmäktige antog visionen 

år 2005. I visionen är kultur ett av fem fokusområden för ett hållbart samhälle. Visionen 

slår fast att kulturen har betydelse för den enskildes livskvalitet och är viktig för regional 

utveckling och tillväxt.  

 

4 VGR Analys. Lycka för fler. 2019. 
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En god hälsa är ett annat fokusområde i visionen. I Västra Götalandsregionens strategi för 

omställningen av hälso- och sjukvården ingår det att fokusera på kvalitetsdriven 

verksamhetsutveckling som en del i att uppnå fokusområdet.5 Kopplingarna mellan god 

hälsa och kultur finns främst via metoder för och värdet av interkulturell dialog och 

mellanmänskliga möten, samt området kultur och hälsa. 

Kultur som en tillgänglighetsfråga 
Invånare och besökares mobilitet är en förutsättning för ett levande och tillgängligt 

kulturliv. Det regionala trafikförsörjningsprogrammet6 och kultur har invånarens 

rättigheter och myndighetens skyldigheter som gemensam grund. Målet att öka deltagandet 

i kulturlivet hindras i många fall av geografiska avstånd och bristande kommunikationer. 

Framför allt drabbas människor med olika funktionsnedsättningar från att ta sig till 

aktiviteter och upplevelser. 

Kultur som en del i tillväxt 
Strategin för tillväxt och utveckling i Västra Götaland berör kulturnämndens 

ansvarsområden inom framför allt kulturföretagande, utbildning, hållbar utveckling och 

vidgat deltagande.7 En ny regional utvecklingsstrategi tas fram i bred samverkan för 

perioden 2021–2030. 

Kultur med respekt för alla 
Kulturen i Västra Götaland ska utgå från allas rätt att delta i kulturlivet oavsett bakgrund, 

kön, könsidentitet, etnicitet, religion, socioekonomisk status, bostadsort, ålder, sexuell 

läggning, könsidentitet eller funktionsnedsättning. Kulturen har uppmärksammats för det 

ojämlika maktförhållandet som råder mellan kvinnor och män. Med anledning av de 

trakasserier som synliggjorts i och med #metoo, så krävs det ett extra fokus på att aktivt 

motverka de maktstrukturer som ger upphov till att kvinnor utsetts för kränkningar och 

övergrepp.  

Västra Götalandsregionen ska medverka för att skapa arbetsmiljöer och sammanhang där 

respekt råder och där vi inte accepterar några former av diskriminering och trakasserier. 

Scenkonst 
Scenkonsten består av flera konstformer som fungerar som platser för debatt och offentligt 

samtal, som fria forum för normkritik och ifrågasättande. Konstformerna har en stark 

demokratisk grund. I detta dokument är scenkonsten indelad i teater, dans, samtida cirkus 

och musik. 

För att värna den befintliga publiken och hitta nya publikgrupper behöver scenkonsten bli 

mer tillgänglig samtidigt som det konstnärliga uttrycket är starkt. Den utveckling av 

scenkonsten som Västra Götalandsregionen kommer stödja de kommande åren ska främja 

såväl det konstnärliga uttrycket som produktionsmöjligheter och metoder för att 

tillgängliggöra scenkonsten.  

 

5 Västra Götalandsregionen. Strategi för omställningen av hälso- och sjukvården. 2017. 
6 Västra Götalandsregionen. Regionalt trafikförsörjningsprogram Västra Götaland. 2016.  
7 Västra Götalandsregionen. Västra Götaland 2020 – strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 
2014–2020. 2013.  
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Både den fria professionella scenkonsten och de regionala institutionerna ska med sina 

förutsättningar bidra till konstnärligt utforskande, deltagande och samarbeten. Det kan till 

exempel vara via samproduktioner eller delning av resurser. Kommuner och andra 

lokalhållare ska göra scener och andra spelplatser mer tillgängliga. Det kan till exempel 

vara genom att arbeta med metodutveckling av kringaktiviteter som öppnar upp för nya 

sätt att närma sig teatern, eller att göra scenkonstproduktioner tillgängliga för människor 

med funktionsnedsättningar eller som talar ett annat språk än svenska.  

Scenkonsten har stor potential att bidra till en hållbar utveckling, dels genom att erbjuda ett 

socialt sammanhang och konsumtion av upplevelser, dels genom att skapa nya berättelser 

och gestaltningar av samtiden och framtiden. Kreativa kluster och produktionsplatser där 

nya idéer och samarbeten kan uppstå är en förutsättning för konstnärlig verksamhet. 

Risktagande, handlingsutrymme och utbyten mellan genrer bidrar till utveckling. En 

utmaning är att i samarbete med kommuner och det civila samhället främja scenkonstens 

roll i samhällsplanering och -utformning.  

För information om vilka organisationer och institutioner som får stöd av kulturnämnden 

inom området, se bilagan Kulturnämndens stöd och uppdrag. 

Prioriteringar inom scenkonsten är att  

• vidga möjligheterna för alla invånare att uppleva en mångfald av scenkonst 

via turnéer och fast scenkonstverksamhet genom att utveckla stödfunktioner 

samt genom att förstärka infrastrukturen av spelplatser och arrangörer 

 

• fördjupa och skapa nya samarbeten mellan scenkonstinstitutioner och det fria 

kulturlivet genom att utforma arbetsmodeller för resursdelning, 

samproduktion och kunskapsöverföring. 

Teater 
Teatern har genom historien återberättat och tillgängliggjort myter och sagor. Den har 

underhållit makteliter och ifrågasatt densamma. Allt sker genom ett tyst kontrakt mellan 

skådespelare och publik där fantasin vinner över misstron, där det är möjligt att förflyttas 

genom tid och rum.  

Idag når de fria professionella teatergrupperna regionens alla kommuner med sina 

föreställningar. De är av stor betydelse för tillgången till teater, framför allt för barn och 

unga. Regionala teaterkonsultenter, riksteaterföreningar och arrangörsstöd spelar också en 

roll i att barn och vuxna kan uppleva teater av hög kvalitet. Det ideella engagemanget som 

upprätthåller teaterföreningar på mindre orter är ovärderligt för att nå ut med 

föreställningar.  

Det finns dock utmaningar – bland annat hur ekonomisk långsiktighet ska tryggas och hur 

nya publikgrupper ska nås och angås. Att bygga fler kontaktytor nära invånarna och att 

uppmuntra till genreöverskridande samarbeten kan förbättra förutsättningarna att sprida 

teater i regionen. Även kartläggningar av teaterlivet i regionen, nya modeller för 

turnéläggning och en översyn av scener och lokaler samt deras tillgänglighet är väsentliga 

för att fortsatt säkra tillgången till teater.  

Västra Götalandsregionen huserar Sveriges enda turnerande scenkonstinstitution för barn 

och unga, Regionteater Väst. De spelar en fortsatt stor roll i att öka delaktigheten för unga i 
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kulturlivet, inte minst efter att barnkonventionen blivit lag. Västra Götalandsregionen äger 

också GöteborgsOperan som, genom sin omfattande konstnärliga verksamhet, 

internationella räckvidd och Skapa-avdelning, ska bidra till scenkonstens utveckling och 

tillgänglighet. 

Scenkonstens värde består delvis i att den är i realtid och förgänglig. Detta står i kontrast 

till en digitaliserad värld, där upplevelser går att ta del av var och när som helst, och 

dessutom dokumenteras för eftervärlden. De digitala medierna blir dock bättre på att 

förmedla livekänslan. Scenkonstaktörer hittar verktyg för att kommunicera och navigera i 

en digital värld. En utmaning är att utveckla det konstnärliga utforskandet inom digital 

teknik och att göra scenkonst tillgängligt genom exempelvis streaming på nya spelplatser 

och överenskommelser med aktörer inom digitaliseringsområdet. 

Prioriteringar inom teater är att  

• tillgängliggöra och sprida teater i hela regionen genom att utveckla 

turnéverksamheten med fokus på professionell teater för barn och unga, 

i samverkan med institutionerna, de fria grupperna och arrangörsföreningar  

 

• medverka till den digitala utvecklingen och öka tillgängligheten till 

teaterproduktioner genom samarbeten med organisationer med kompetens 

inom tillgänglighet och teknik. 

Dans 
Dansen har genom hela mänsklighetens historia haft stor betydelse i livets olika 

situationer. I religiösa ritualer och ceremonier, som konst och underhållning, som folk- och 

sällskapsdans och som motion eller friskvård.  

Trots regionens rika dansliv, med bland annat ett av Europas främsta danskompanier på 

GöteborgsOperan, har danskonsten en svagare ställning än övrig scenkonst. Framför allt 

utbudet för barn och unga är svagt. Utanför de större städerna saknas det en 

sammanhängande och hållbar infrastruktur av scener, arrangörer och turnésamordning. Det 

pågår en satsning på dansscener utanför Göteborg, som har ökat intresset för danskonst hos 

nya publikgrupper.  

Bland barn och unga är dansen en folkrörelse – mängden semiprofessionella unga 

dansaktörer i regionen ökar. Västra Götalandsregionen äger Sveriges enda institution med 

uppdrag att producera turnerande dans för barn och unga, Regionteater Väst.  

För strategiperioden är utmaningarna för det första att organisera en stödjande, kontinuerlig 

och långsiktig infrastruktur, och för det andra att stärka invånarnas, inte minst barn och 

ungas, delaktighet genom satsningar på att samordna turnéer och residensverksamhet.  

2018 tillsatte Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad en utredning om 

samverkansförutsättningar för en produktionsmiljö för dans. Ett av förslagen är en 

gemensam produktionsplattform för professionella danskonstnärer, studenter och 

grundskoleelever. En sådan plattform skulle fungera som ett nav som ger arbets- och 

visningsmöjligheter för dansen i regionen, växlar upp andra pågående danssatsningar och 

stärker mobilitet och samverkan mellan dansscener i regionen. Processen fortsätter under 

strategiperioden.  
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Samtliga påbörjade och planerade satsningar är varandras förutsättningar för att 

åstadkomma förändrade arbetsvillkor för danskonstnärerna och stärka dansen konstnärligt, 

nationellt och internationellt.  

Prioriteringar inom dans är att  

• öka barns och ungas tillgång till dansverksamhet genom att stärka 

samarbetet mellan arrangörer, kommuner, institutioner och det fria 

kulturlivet 

 

• verka för att etablera en produktionsmiljö för de fria professionella 

dansaktörerna samt för en masterutbildning i koreografi på 

Göteborgs universitet. 

Samtida cirkus 
Samtida cirkus, även kallad nycirkus, är en konstform som rymmer många uttryck. Här 

samsas exempelvis akrobatik, mimning, jonglering och eldkonst. Den samtida cirkusen är 

fysisk och visuell, samtidigt som den korsar språk- och generationsbarriärer.8 Den kan 

öppna dörrar till annan scenkonst genom sin potential att locka ny publik. 

I Sverige har den samtida cirkusen vuxit kraftfullt de senaste decennierna, med sitt nav i 

Stockholmsområdet.9 Det är dock en tydligt internationell konstform. Cirkusartister med 

bas i Sverige är i hög grad verksamma utomlands, eftersom antalet speltillfällen i Sverige 

är begränsade. För att motverka att professionella cirkuskonstnärer flyttar från landet 

behövs speltillfällen på alla nivåer och på fler platser. Även undervisning på fler platser 

behövs för att utbilda fler cirkuskonstnärer. 

Antalet scener och kompanier för samtida cirkus uppskattas till runt 70 i hela landet. 

Göteborgs Dans- och Teaterfestival har presenterat samtida cirkus sedan många år och har 

ett uppdrag att öka sin regionala spridning. Initiativ som Nycirkusfestivalen i Rydal och 

Cirkusladan i Mariestad skapar spel- och mötesplatser för både publik och utövare. Nya 

scener är under uppbyggnad i Vara och Uddevalla med ambitionen att kunna visa mer 

tekniskt krävande föreställningar för en större publik. Arrangörer av samtida cirkus 

sammanfaller ofta med arrangörer av annan scenkonst. Fortbildning och stöd till befintliga 

arrangörer är därför en värdefull investering. 

Tillgängliga och ändamålsanpassade lokaler för repetition och föreställning är få. De 

scener som kan ha plats för samtida cirkus behöver inventeras. Dels för att främja 

nätverkande dem emellan, dels för att underlätta turnéläggning och samordning. Att inrätta 

en cirkuskonsulenttjänst har varit framgångsrikt för utvecklingen av samtida cirkus i 

Stockholmsregionen, och kan vara en möjlig väg framåt även i Västra Götaland. 

Prioriteringar inom samtida cirkus är att  

 

8 Sjöström, Eric. Länskulturfunktion för samtida cirkus – en utvärdering. Rapport/Stockholms läns landsting, 

2018. 
9 Kulturrådet. Professionell samtida cirkus – en kartläggning. Stockholm, 2017. Tillgänglig: 

http://www.kulturradet.se/sv/publikationer_/Professionell-samtida-cirkus--En-kartlaggning/ (Hämtad 2019-

04-02) 
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• utöka den pedagogiska cirkusverksamheten i flera kommuner i samspel med 

strategin för ungas fysiska aktivitet och Västra Götalandsregionens 

kraftsamling inom fullföljda studier 

 

• stödja initiativ som utvecklar den samtida cirkusens uttryck, spridning och 

etablering i Västra Götaland. 

Musik  
Musik har varit en del av människans skapande i urminnes tider och kommer sannolikt att 

fortsätta vara det i framtiden. Inom musiken ryms många olika yttringar och former. Musik 

kan skapas på många olika sätt, exempelvis genom att sjunga, spela instrument eller på 

elektronisk väg. 

 

Musiklivet i Västra Götaland är stort och mångfacetterat. Utövare inom olika genrer 

sprider musik till invånarna alla dagar i veckan. Många människor sjunger i kör, spelar i 

band eller producerar musik i hemmet. Under sommarhalvåret sjuder festivallivet både i 

städer och på landsbygd. Deltagare i alla åldrar skapar musik i kommunernas kulturskolor 

och i studieförbundens replokaler. De regionala musikinstitutionerna drar stor publik och 

blir en fast eller tillfällig arbetsplats för många musiker och sångare. Möten mellan de 

många musiktraditioner som finns representerade i regionen skapar nya konstnärliga 

uttryck. Regionala nätverk inom flera genrer fungerar som plattformar för sammanhang 

och kunskapsutbyte.  

Att överbrygga ojämlikheter mellan genrer, bostadsorter, kön och ekonomiska villkor är en 

prioriterad fråga de kommande åren. Utredningen Musiken i Västra Götaland formulerar 

ett antal förslag för att öka tillgång till livemusik och säkra musikalisk bredd.10 Ett förslag 

är att satsa på musikutveckling i samverkan med lokalsamhällen i så kallade noder. Där 

kan residens, community-arbete, publika arrangemang och konstnärlig praktik utveckla 

såväl musikkonstnären som lokalsamhället. Men för att föra musiken närmare publiken 

behöver arrangörsledet bli starkare. Det kan göras genom att utveckla ett antal platser, med 

insatser för stärkt och vidgat arrangörskap, och att fortsätta främja samarbeten mellan 

institutionerna och det fria musiklivet. 

Företrädare för det fria musiklivet11 har identifierat ett behov av insatser för utövare och 

arrangörer inom pop- och rockgenrer12 med flera. Under de kommande åren ska Västra 

Götalandsregionen fokusera på den musik som inte är kommersiellt självgående, genom 

exempelvis riktade stöd till mindre och medelstora arrangörer, framför allt utanför 

storstäderna. 

Relationen mellan arrangörsledet och den levande musiken är avgörande för en musikalisk 

mångfald på regionens scener. Lika viktiga som institutionernas jämställdhetsplaner är 

insatserna för att kompetensutveckla fria arrangörer, producenter och andra aktörer för att 

säkerställa likvärdiga och jämställda förutsättningar att spela och uppleva musik. De fria 

arrangörernas villkor behöver stärkas. Ungt arrangörskap och jämställdhet behöver vara ett 

fokusområde för att bidra till återväxten i hela regionen. 

 

10 Sjöström, Eric. Musiken i Västra Götaland – En rapport om framtida möjligheter. 2016.  
11 Svensk Live och Studiefrämjandet Väst. Maktens musik – En vitbok om popmusiken och den svenska 

kulturpolitiken. Östersund, 2017. 
12 Med pop/rock-musik menas här de genrer som åtskiljs från konstmusik, jazzmusik och folkmusik.  
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Att satsa på barns och ungas musikutövande är ett sätt att samtidigt vidga deltagande och 

gynna nyskapande. Särskilda programaktiviteter för barn uppmuntrar till eget skapande. 

Dessa ökar stadigt i regionen, till exempel genom Göteborgs Symfonikers samarbete med 

El Sistema.13 Då musik är en populär uttrycksform bland unga är det viktigt att fortsätta 

stödja och inspirera till ungas musicerande och delaktighet – genom kulturskola, 

folkbildning, talangutveckling, ungdomsorkestrar och inte minst främjandeverksamhet för 

ungas egna utövande. Västra Götalandsregionen ska vara med och utveckla ett 

talangcentrum för klassisk musik, med ambition att nå unga musiker från olika bakgrunder 

och få internationell dragningskraft. Målet är att tydligare koppla samman hela 

ekosystemet för musikutövande, från prova-på till professionalisering.  

Det fria musiklivet efterfrågar att de befintliga regionala stödfunktionerna kompletteras 

med kompetens och stöd inom projektledning, turnéläggning och marknadsföring för att 

bättre möta deras behov.14 

 

En ökad rörlighet genom interregionala samarbeten, internationella utbyten och export 

bidrar till att utveckla musiken i regionen. Många musiker, arrangörsnätverk och festivaler 

verkar kontinuerligt på en internationell arena. Westside Music Sweden är sedan 2019 

regionens musikexportkontor för artister och mindre bolag inom pop/rocksektorn. De 

bidrar till att stärka Västra Götaland som musikregion med förgreningar ut i världen. För 

att fortsätta utveckla musiken är det viktigt med insatser för att kompetensutveckla konsert- 

och festivalarrangörer, producenter och musiker inom internationalisering. 

 

Prioriteringar inom musik är att  

• bidra till musiklivets professionalisering genom att förstärka regionala 

stödfunktioner och möta behov av projektledning, internationalisering och 

konstnärlig utveckling 

 

• grundlägga goda förutsättningar för nya generationer av utövare genom att 

tydligare knyta samman kretsloppet mellan basutbildning, vidareutbildning 

och talangutveckling. 

Gestaltad livsmiljö 
Gestaltad livsmiljö är den skärningspunkt där arkitektur, design och form möter de som ska 

leva i miljöerna. Människors liv påverkar och påverkas av hur omgivningen är utformad, 

såväl i det offentliga rummet som i hemmet. Området rör allt från byggande och 

stadsutveckling till designmetodik och form- och materialkunskap.  

De nationella miljömålen och målen för hållbara städer spelar en avgörande roll för 

utvecklingen av gestaltade livsmiljöer. Inte bara när det gäller ny- och ombyggnation, utan 

också hur det kan bidra till nya livsstilar som inte belastar miljön. För just gestaltad 

livsmiljö finns också egna mål om att arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, 

jämlikt och mindre segregerat samhälle, där alla får förutsättningar att påverka hur den 

gemensamma miljön ska utvecklas.  

 

13 Västra Götalandsregionen. El Sistema, Sagofoajé och Kan själv! – Kartläggning av kulturinstitutioners 

arbete för barn i Västra Götaland. 2018. 
14 SOU 2018:23.  
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En av de stora samhällsutmaningarna är minska klyftorna mellan stad och landsbygd. I den 

utmaningen är både regioner och kommuner centrala. Regioner och kommuner har den 

nära relation till invånare, organisationer och folkrörelser som är nödvändig för att idéerna 

om gestaltad livsmiljö ska kunna genomsyra samhället.  

I Västra Götaland finns en rad aktörer som måste samverka för att främja en hållbar stads- 

och landsbygdsutveckling. Det finns också ett nätverk med arkitektur- och 

designpedagoger som har kompetens att arbeta med arkitektur, planering och 

designprocesser tillsammans med barn och unga. Först och främst gäller det att förbättra 

samspelet mellan kommuner, kommunalförbund och region när det kommer till att planera 

och bygga. En utgångspunkt är den redan bebyggda miljön och hur dess värden bäst kan 

tas tillvara innan eventuella beslut om rivning och nybyggnation. Det handlar också om att 

beakta äldre bebyggda miljöer som en social och ekonomisk resurs – om att förstärka fokus 

på återbruk och cirkulär ekonomi och förbättra kunskapsunderlaget för att ta tillvara 

kulturmiljön. Många kommuner poängterar särskilt vikten av interkommunal samverkan 

och processledning i översiktsplaneringen för att tänka nytt, djärvt och hållbart. De 

regionala verksamheterna kan bidra till att utveckla arbetsmetoder för hur kulturen ska 

komma in i ett tidigt skede och hur arkitekter, designers och planerare kan utveckla den 

gestaltade livsmiljön inte minst på mindre orter. 

Kommunerna lyfter särskilt behovet av ökad kunskap kring offentlig konst: 

enprocentregeln15, upphandling och juridiska aspekter. Hos regionala verksamheter, 

centrumbildningar och kollektivverkstäder finns stor erfarenhet och kunskap om att arbeta 

med offentlig konstnärlig gestaltning. Med bättre samordning kan den offentliga 

gestaltningen bli mer betydelsefull och angå fler människor med olika bakgrund.  

Boendemiljöerna och den offentliga miljöns roll för att motverka segregation är en fråga 

som måste stå högt på dagordningen. Misstron mot samhällets förmåga att lösa 

bostadsfrågan har ökat.16 Arkitektur, form och design kan inte ensamt motverka 

segregation, men kan mildra dess konsekvenser och bidra till meningsfulla miljöer och 

mötesplatser för fler. 

Västra Götalandsregionen har i flera år satsat på hållbarhetsfrågor inom designområdet 

med Klimat 2030 och programmet Design för en hållbar livsstil. Programmet ska 

underlätta för människor att leva mer klimatsmart och uppmuntra till förändrade 

konsumtionsmönster. Folkbildningen har en viktig uppgift i att stärka invånarnas egenmakt 

i frågor som rör boende och vardagsmiljö, men också som inspiration för att välja 

klimatsmarta lösningar och en hållbar livsstil. Tillsammans med medlems- och 

intresseorganisationer kan folkbildningen öka invånarnas förmåga att ställa om till en 

hållbar livsstil, uppmuntra till gör det själv-lösningar och bidra till nytänkande i frågor om 

att stärka makten över boende och miljö. Genom projekt som främjar deltagardriven design 

kan förståelsen för designens betydelse och funktion öka. En utmaning är att prova, samla 

och sprida metoder för medborgardialogens betydelse för stadsutveckling genom 

pilotprojekt i bostadsområden och offentliga miljöer. 

 

15 Enprocentregeln är principen att en (1) procent av den samlade kostnaden vid offentligt finansierad ny-, 

om- och tillbyggnad ska gå till konstnärlig gestaltning.  
16 Västra Götalandsregionen. Vår bästa tid är nu? Regionrapport 2018 – hållbar utveckling i Västra 

Götaland. 2018, s. 7. 
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För information om vilka organisationer och institutioner som får stöd av kulturnämnden 

inom området, se bilagan Kulturnämndens stöd och uppdrag. 

Prioriteringar inom gestaltad livsmiljö är att  

• utveckla inkluderande arbetsmetoder och stärka interkommunal samverkan 

som bidrar till delaktighet och hållbara livsmiljöer i hela Västra Götaland 

 

• samordna rådgivning och resurser kring offentlig konstnärlig gestaltning för 

att i samarbete med kommunerna göra de offentliga miljöerna till 

mötesplatser för alla invånare. 

 

• öka invånarnas egenmakt och engagemang för en hållbar livsstil genom 

pilotprojekt, att främja interkulturell dialog och deltagande samt inspirera till 

förändrade konsumtionsmönster 

Bild och form 
Bilden och seendet är centrala i vår samtid. Bild- och formkonsten möter oss i en lång rad 

material, tekniker, traditioner och uttryck – den är visuell och taktil, konceptuell och 

materialbaserad, genreöverskridande och traditionsbärande. Den möter oss som konst- och 

bruksföremål, som unik eller mångfaldigad produkt.  

Utövarna inom bild och form – exempelvis bildkonstnärer, fotografer, konsthantverkare, 

formgivare och designer – arbetar under delvis olika förhållanden. Den statliga utredningen 

Konstnär – oavsett villkor? uppmärksammar att bildkonstnärerna och konsthantverkarna 

ligger lägst i lönelistan av alla konstnärer.17 Utredningen pekar bland annat på behovet av 

inkomstgrundade ersättningar, en angelägenhet även för den regionala kulturpolitiken. 

Bild- och formkonsten möter lika ofta sin publik i det offentliga rummet som på museer, i 

konsthallar och i gallerier. Allt fler konstinstitutioner arbetar också pedagogiskt utanför de 

egna väggarna. I Västra Götaland finns flera konstinstitutioner med regionala uppdrag. De 

lokala förutsättningarna för att sänka trösklarna till samtida konst och stimulera en 

konstpublik varierar. På orter med konstmuseer, konsthallar, kulturhus och gallerier 

(kommersiella eller konstnärsdrivna) kan besökarna komma i direkt kontakt med konsten 

genom utställningar och pedagogisk verksamhet. På övriga orter kan besökarnas kontakt 

ske genom konstföreningarnas arbete genom den offentliga konsten, konstrundor, 

konstbiennaler eller genom konsten på sjukhus och vårdcentraler. Även kommunernas 

intresse för offentlig konst har stadigt ökat. Idag finns en rad initiativ med street art- och 

skulpturbiennaler, skulpturutbyten och pedagogisk verksamhet i bostadsområden som går 

att utveckla vidare.  

Konstmuseers och konsthallars har en stor betydelse som arenor för att testa nytt och för 

framtida debatt. Studien Inga undantag beskriver dem som ”spanare efter alternativa 

samhällen, laboratorier för nya sätt att leva och sambandscentraler mellan de lokala krafter 

och globala makter som påverkar hur vi bor, arbetar, känner och lever”.18 För att göra 

 

17 SOU 2018:23, s. 217. 
18 Löfgren, Mikael. Inga undantag: värdeskapandet i små och medelstora samtidskonsthallar. Nätverkstan, 

Göteborg, 2015 s. 6. 
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Västra Götaland till en attraktiv produktionsplats för samtida konst har kulturnämnden 

successivt ökat stödet för medverkans- och utställningsersättning (MU-ersättning) till 

konstinstitutioner med regionala uppdrag.  

Konsthantverk och design har en stark ställning i Västra Götaland, med skickliga utövare, 

framstående utbildningar och miljöer som främjar innovation och kunnande. 

Boråsområdets textiltradition, Tibros trä- och möbelföretagande, Bohusläns stenindustri, 

Dalslands halmslöjd och Lidköpings porslinskunnande är exempel på hur dagens form- 

och designverksamhet har kopplingar till historiska traditioner. Röhsska museet i 

Göteborg, Textilmuseet i Borås och Rörstrand museum i Lidköping är viktiga institutioner 

som visar, levandegör och vårdar det svenska form- och designarvet. Gemensamt för dessa 

tre är att de representerar miljöer med kunnande och industrihistoria, professionella 

nätverk, pedagogisk kompetens och en väl utvecklad publik verksamhet. De är också alla 

av internationellt intresse. Ett ökat samarbete kan bidra till att stärka Västra Götaland som 

nod för form och design.  

Barn och unga tar främst del av bildkonst och bildskapande genom institutionernas 

konstpedagogiska insatser och estetiska läroprocesser, kulturskolan, det regionala 

arrangörsstödet, Skapande skola eller eget skapande på fritiden. Det visar undersökningen 

Barn och ungas kulturaktiviteter – Västra Götalandsregionen 2017.19 Där svarade 20 

procent av de tillfrågade unga att de hade besökt ett konstmuseum det senaste halvåret. När 

det gäller eget bildskapande hade hela 90 procent av ungdomarna målat eller ritat det 

senaste halvåret vilket placerar bildskapandet i topp. Detta stora och vitt spridda intresse 

skapar en bra grund för konstpedagogiken att odla vidare. 

Det regionala stödet till kollektivverkstäder har ökat, vilket gör det möjligt att såväl 

producera och visa konst i hela Västra Götaland som att stärka arbetsvillkoren för utövande 

konstnärer. Konstnärer som är medlemmar i centrumbildningar kan också få stöd i form av 

kompetensutveckling och internationella satsningar.  

Under 2018 gjorde Göteborgs stad en genomlysning av området mode, arkitektur, design 

och konsthantverk. Utredningen konstaterar, precis som dess titel antyder, att ”allt finns i 

Göteborg”, men att samordningen mellan privata, offentliga och akademiska aktörer 

behöver bli bättra för att kunna stärka hela klustret.20 En av utmaningarna framöver är att 

samordna och kraftsamla för att stärka bild- och formkonstnärer genom att öka samarbetet 

mellan akademi och offentliga aktörer. En annan utmaning är att i samarbete med 

kommunerna betona vikten av billiga lokaler och ateljéer för konstnärlig verksamhet.  

För information om vilka organisationer och institutioner som får stöd av kulturnämnden 

inom området, se bilagan Kulturnämndens stöd och uppdrag. 

Prioriteringar inom bild och form är att  

• stärka Västra Götaland som arena för produktion av och möten med samtida 

bild- och formkonst genom höjd MU-ersättning, kompetensutveckling, 

residens och satsningar på offentlig konst 

 

19 Myndigheten för kulturanalys. Barns och ungas kulturaktiviteter – Västra Götalandsregionen 2017. 2017 

s. 15. 
20 Göteborgs kulturförvaltning. Allt finns i Göteborg! Genomlysning av kulturella och kreativa näringar inom 

mode, design, konsthantverk och arkitektur i Göteborg. 2018.  
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• utveckla Västra Götaland som kunskapsnav för design, mode och 

konsthantverk i samarbete med Röhsska museet, Textilmuseet, Rörstrand 

museum och andra aktörer 

 

• förbättra invånarnas möte med bild- och formkonst genom pedagogisk 

verksamhet. 

Slöjd och hantverk 
Slöjd kan definieras som tillverkning av föremål genom handarbete, medan hantverk är ett 

bredare begrepp som handlar om all typ av tillverkning för hand – slutprodukten behöver 

inte vara ett föremål. För båda områdena är kunskapen om materialens olika egenskaper 

grundläggande.  

En stor del av allmänheten i Sverige, runt 40 procent, är intresserad av slöjd.21 Den statliga 

myndigheten Nämnden för hemslöjdsfrågor står för nationell samordning och utveckling 

av slöjden, medan Västra Götalandsregionens förvaltning Västarvet har motsvarande roll i 

Västra Götaland. Hemslöjdskonsulenter erbjuder rådgivning, kurser och utbildningar, 

process- och utvecklingsstöd, program, utställningar, nätverk och kontakter. 

Slöjd och hantverk har många beröringspunkter med hållbarhet och återbruk. Området har 

potential att bidra till ett mer hållbart samhälle genom att inspirera till ett mer effektivt 

nyttjande av naturresurser, kvalitetsmedvetenhet, återvinning, återbruk och hållbarhet. 

Hemslöjdsrörelsen, som arbetar för bevarande, utveckling och fortsatt utövande av de 

traditionella slöjderna, spelar en viktig roll. Omställningen till hållbara material och en 

cirkulär ekonomi kan betyda en renässans för material- och hantverkskompetens, där 

kunskap om förnybarhet och renovering kan öka livslängden på byggnader, möbler och 

föremål. I Västra Götaland bedrivs flera projekt med återbruk som främsta mål. 

Förhoppningen är att de ska inspirera både till en omställning i industrin och till en 

förändrad konsumtion och livsstil. Att ta vara på och utveckla hantverkskunskaper genom 

vård av äldre byggnader, trädgårdar och landskap är en förutsättning för att kulturarvets 

värden ska bevaras för framtiden.  

De senaste decennierna har slöjden utvecklats till att omfatta många nya och kreativa 

uttryck i både form och material. Dagens slöjd består av gör det själv-kultur, aktivism, 

livsstilsfrågor, politiska och sociala budskap. Slöjd som kulturfält kan också skapa kontakt 

mellan människor oberoende språkkunskaper. Det är därmed ett viktigt redskap för 

interkulturell dialog. Slöjden lyfter alltså upp viktiga samtida frågor till debatt. För 

information om vilka organisationer och institutioner som får stöd av kulturnämnden inom 

området, se bilagan Kulturnämndens stöd och uppdrag. 

För information om vilka organisationer och institutioner som får stöd av kulturnämnden 

inom området, se bilagan Kulturnämndens stöd och uppdrag. 

Prioriteringar inom slöjd och hantverk är att  

 

21 Weissenbilder, Marcus och Andersson, Ulrika. Slöjd och hantverk – vanor och värderingar. Göteborg: 

SOM-institutet, 2018. 
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• främja formgivning, slöjd och hantverk genom samverkan mellan utövare, 

intresseorganisationer, företag och forskning samt genom att matcha 

hantverkskunnande med industrins och besöksnäringens behov 

 

• utveckla natur- och kulturarvsresidens inom slöjd, bygghantverk och 

kulturmiljövård för att främja forskning, utveckling, internationella och 

interkulturella utbyten och lärande 

 

• medverka till hållbar utveckling och interkulturell dialog genom att främja 

invånares, särskilt barn och ungas, intresse för slöjd, hantverk och återbruk.   

Natur- och kulturarv och kulturmiljö 
Kulturarvet har vuxit fram under årtusenden, med människors möten och migration, 

korsade och omtolkade idéer och traditioner. Det består av materiella och immateriella 

uttryck för mänsklig påverkan, till exempel fornlämningar, byggnader, odlingslandskap, 

vandringsleder, traditioner och namnskick. Naturen är så gott som alltid mer eller mindre 

starkt förändrad eller påverkad av människan, och begreppen natur- och kulturarv flyter 

ofta ihop. Begreppet kulturmiljö begränsar sig till den av människan påverkade och 

formade fysiska miljön. Det utgör också sammanhanget för det övriga kulturarvet såsom 

föremål, traditioner och ortnamn. 

 

Riksantikvarieämbetet stödjer samordning och utveckling inom kulturarvs- och 

museisektorn. Västra Götalandsregionen verkar för samordning och utveckling på regional 

nivå. Detta sker främst genom förvaltningen Västarvet, som finansierar regional natur- och 

kulturarvsverksamhet, såsom museer och större besöksmål, och stödjer den ideella sektorn. 

De senare förvaltar många kulturarvsplatser, till exempel friluftsmuseer, hembygdsgårdar 

och industriarv. 

 

Västra Götaland har ett rikt museilandskap, från små privata eller ideellt drivna museer till 

stora offentliga museiinstitutioner. Tillsammans samlar, vårdar och levandegör de natur- 

och kulturarvet genom sina samlingar och sin verksamhet, ofta med anknytning till samtida 

samhällsfrågor. Museipedagogerna har en central roll i att skapa vidgat deltagande, dels 

genom aktiviteter för barn och unga, dels genom att utveckla metoder för interkulturell 

dialog. Sedan juli 2017 finns för första gången en särskild museilag som tydliggör 

museernas roll och ändamål.22 Centralt i lagstiftningen är att museerna är självständiga 

institutioner, fria från politiskt inflytande i verksamhetens innehåll.  

 

Olika politiska strömningar utnyttjar och hotar kulturarven – de kan användas såväl för att 

ena som för att splittra ett samhälle. Samtidigt har kulturarvet en stor potential att skapa 

grund för interkulturell dialog och därmed förståelse mellan olika kulturer och grupper. 

Kulturarv kan till exempel visa på samhällets komplexitet och vad det innebär att vara 

människa i olika sammanhang. 

 

Frågor om identitet, social sammanhållning och inkludering har kommit alltmer i fokus, 

men även frågor om vem som har rätt till kulturarv, berättelser och platser.23 Det är 

 

22 SFS 2010:2012. Förordning om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. 
23 Riksantikvarieämbetet. Kulturarvsarbetet i samhällsutvecklingen. Stockholm, 2016. 
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grundläggande att ge alla möjlighet att ta del av natur- och kulturarvet, särskilt barn och 

unga, genom att bidra till ökade kunskaper och delaktighet samt stödja olika initiativ som 

tar tillvara och utvecklar dessa värden i samhället. Farokonventionen är Europarådets 

konvention för kulturarvsområdet där kulturarvet kopplas till FN:s konventioner om 

mänskliga rättigheter och mer specifikt rätten att delta i kulturlivet. Konventionen fastslår 

att ett angrepp på något som en person betraktar som sitt kulturarv ska betraktas som 

likvärdigt med att angripa personen. Makten flyttas till invånaren – alla äger och har rätt att 

definiera kulturarvet.24 

 

Den digitala tekniken ger idag stora möjligheter att sprida kunskap om och tillgängliggöra 

natur- och kulturarv. För att bättre nyttja resurserna, ge fler tillgång till tekniken och öka 

tillgängligheten till materialet behöver dock digitaliseringsinsatserna samordnas på både 

regional och nationell nivå. Samtidigt behöver kulturarvsmaterialet presenteras 

pedagogiskt och därmed målgruppsanpassas för barn och unga, bland annat inom 

skolundervisningen, allmänheten och turismen. En resurs i sammanhanget är de science 

parks som stöds av Västra Götalandsregionen och Högskolan i Skövde, med god 

kompetens inom digitaliseringens möjligheter. I syfte att främja utvecklingen finansierar 

kulturnämnden den årliga konferensen Digikult i Göteborg. Konferensen är en nationell 

och nordisk mötesplats för kulturarvsbranschen.25  

 

Natur- och kulturarvet ger möjligheter till upplevelser och god hälsa genom den allt 

populärare vandringsturismen och annan friluftsturism. Upplevelserna och besöksmålen 

kan vidareutvecklas och stärkas genom ett närmare samarbete mellan aktörerna inom 

kulturarvs- och naturområdena och besöksnäringen. Att binda samman besöksmål genom 

olika leder eller att skapa teman kring olika natur- och kulturarvsyttringar är sätt att skapa 

samverkan som kan öka attraktiviteten och intresset för att uppleva Västra Götaland. 

 

Natur- och kulturarvet skapar identitet och särart som i sin tur ger attraktiva boendemiljöer 

och turistmål med stor betydelse för besöksnäring och platsutveckling. I det sammanhanget 

är en god kulturmiljövård som tar tillvara och utvecklar mångfalden av natur- och 

kulturarvets värden grundläggande. 

 

Kulturmiljövårdens företrädare länsstyrelsen, Västarvet och museerna i Västra Götaland 

har formulerat en regional kulturmiljöstrategi. Strategin är till för att samordna, stärka och 

utveckla insatserna för kommunerna, föreningslivet och andra parter. Med utgångspunkt i 

de statliga målen för kulturmiljöarbetet har strategin fem insatsområden för kraftsamling: 

1) att integrera kulturmiljöfrågorna tydligare i samhällsplaneringen och det regionala 

utvecklingsarbetet, 2) att utveckla arbetssätt för att hantera strukturomvandlingens effekter 

på kulturmiljön i en region med både städer och landsbygd, 3) att integrera 

kulturarvsfrågor i klimatanpassningsarbetet, 4) att bidra till att utveckla ett hållbart bruk av 

kulturhistoriska besöksmål och 5) ge fler möjlighet att vara delaktiga i kulturmiljöfrågor. 

 

Europarådets europeiska landskapskonvention syftar dels till att lyfta landskapets värden 

som gemensam tillgång och allas ansvar, dels till att främja samarbetet kring 

landskapsfrågor inom Europa och dels till att stärka allmänhetens och lokalsamhällets 

 

24 Riksantikvarieämbetet. Farokonventionen – Europarådets ramkonvention om kulturarvets samhälleliga 

värde. Stockholm, 2014.  
25 Digikult. Om Digikult. tillgänglig: http://digikult.se/om-digikult/ 
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delaktighet. Som ett sätt att genomföra landskapskonventionens intentioner, ska ett 

landskapsobservatorium utvecklas i Västra Götaland. Observatoriet ska skapa möjligheter 

till invånarinflytande, samverkan mellan olika samhällssektorer och intresse för arbetet 

med att utveckla regionen utifrån en helhetssyn på landskapet. Målet är att komplettera och 

ge stöd till ökat samarbete och samordning som leder till hållbara lösningar i olika 

landskapsfrågor. 

 

Väl omhändertagna natur- och kulturarv leder till en god miljö, besöksnäring och turism. 

Det civila samhällets kunskaper och engagemang har stor betydelse för att natur- och 

kulturarv tas tillvara. Ofta är det ideella insatser som tillgängliggör det lokala natur- och 

kulturarvet. Föreningarnas kunskaper och engagemang är en tillgång för att överbrygga 

generationer och skapa interkulturell dialog. En utmaning för den ideella rörelsen idag är 

behovet av nyrekrytering av medlemmar till föreningarna. Hur den äldre generationens 

kunskaper ska föras över till de nya medlemmarna är en annan utmaning.   

 
För information om vilka organisationer och institutioner som får stöd av kulturnämnden 

inom området, se bilagan Kulturnämndens stöd och uppdrag. 

Prioriteringar inom natur- och kulturarv och kulturmiljö är att  

• öka alla invånares tillgänglighet till och delaktighet i natur- och kulturarvet 

genom att främja samverkan mellan natur- och kulturarvsorganisationerna, 

för gemensam verksamhetsutveckling och bättre resursutnyttjande. 

 

• öka barn och ungas delaktighet och engagemang i det lokala natur- och 

kulturarvet genom utveckling av pedagogik, exempelvis utifrån 

digitaliseringens möjligheter och interkulturell dialog. 

 

• utveckla mervärdet för besökare och turister genom att på ett hållbart sätt 

utveckla och samordna natur- och kulturarvsupplevelser i samarbete med 

besöksnäringen samt att sammankoppla besöksmål och andra 

kulturarrangemang 

  

• ta tillvara och utveckla natur- och kulturarvet för en hållbar utveckling både 

på regional och kommunal nivå genom strategisk samverkan mellan 

kulturmiljövårdens aktörer och berörda samhällssektorer. 

Arkiv 
Arkiven och museerna är samhällets samlade minne. Tillsammans förvaltar och 

tillgängliggör de källorna till landets historia: handlingar, föremål, bilder och filmer.  

De främsta målgrupperna för arkiven är forskare, studenter och museer, men under senare 

år har allmänhetens intresse ökat kraftigt genom att släktforskningen har utvecklats till en 

folkrörelse. 

 

Den centrala myndigheten för de offentliga arkiven är Riksarkivet, vars regionala del i 

Västra Götaland är Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg. I Västra Götaland finns fyra 

regionala och ett flertal lokala föreningsarkiv. Det finns också kommunarkiv i de 49 

kommunerna och arkiv på museer och andra institutioner.  
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Kulturnämnden stödjer de fyra regionala föreningsarkiven, som förvaltar, tar tillvara och 

förmedlar folkrörelsernas och föreningarnas arkivhandlingar. Därmed ansvarar de för 

källorna till en viktig del av demokratins historia, vilket bidrar till att värna de 

demokratiska värdena.26 Här finns till exempel fackliga och kooperativa 

konsumentföreningar, kvinnoföreningar och nykterhetsföreningar, politiska partier och 

lokala aktionsgrupper, trossamfund samt idrotts- och kulturföreningar. Utredningen 

Civilsamhällets minne, beställd av kulturnämnden, belyser de regionala föreningsarkiven.27 

En uppföljande utredning av Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg tar upp konkreta förslag 

om hur föreningsarkivens arbete ska organiseras i framtiden. Viktiga frågor är hur de kan 

knytas närmare varandra organisatoriskt med gemensamma arbetssätt och hur samverkan 

för att digitalisera och tillgängliggöra arkiven kan utvecklas.  

För information om vilka organisationer och institutioner som får stöd av kulturnämnden 

inom området, se bilagan Kulturnämndens stöd och uppdrag. 

Prioriteringar inom arkiv är att  

• främja samarbetet mellan de regionala föreningsarkiven för att effektivisera 

arbetssätten och möta digitaliseringens möjligheter och utmaningar 

 

• öka kännedomen om och användningen av föreningsarkiven genom att 

synliggöra arkivmaterialets potential, utveckla arkivpedagogiken och utnyttja 

digitaliseringens möjligheter. 

Film och digitalt berättande 
”Det var som på film” är en vanlig jämförelse för att beskriva en extraordinär upplevelse. 

Det säger mycket om filmens förmåga att dramatisera en händelse och få människor att 

identifiera med den – om bildernas tendens att stanna på näthinnan.  

Med den helstatliga filmpolitiken 2017 fick filmområdet nya nationella mål. Utveckling 

och produktion av värdefull svensk film ska ske kontinuerligt och i olika delar av landet. 

Allt fler ska se värdefull film som sprids och visas i olika visningsformer i hela landet. 

Dessutom ska barn och unga ha goda kunskaper om film och rörlig bild och få möjligheter 

till eget skapande. Jämställdhet och mångfald ska prägla filmområdet. Filmen ska 

dessutom bidra till att stärka yttrandefriheten och det offentliga samtalet.28 

Västra Götalandsregionens bolag Film i Väst har i uppdrag att investera i nationella och 

internationella samproduktioner och skapa en regional infrastruktur för filmproduktion. I 

en värld där konkurrensen om produktionerna blivit allt hårdare är införandet av 

produktionsincitament en viktig fråga som utretts både nationellt och regionalt. Västra 

Götalandsregionen har, i väntan på ett nationellt beslut, infört en regional 

produktionsrabatt på prov. Det gäller att fortsatt positionera Västra Götaland inom film- 

 

26 Den nationella biblioteksstrategin säger bland annat: ”Ur ett demokratiskt och källkritiskt 
perspektiv är stora delar av dessa samlingar särskilt värdefulla, eftersom de speglar vad som faktiskt 
har hänt och vad som verkligen sagts.” Fichtelius, Erik, Persson, Christina & Enarson, Eva. Demokratins 
skattkammare: förslag till en nationell biblioteksstrategi. Kungliga biblioteket, Nationell 
biblioteksstrategi. 2019. 
27 Ploom, Lennart. Civilsamhällets minne – förslag till arkivstrategi för Västra Götaland. 2017. 
28 Regeringskansliet. En ny filmpolitik. 2017. https://www.regeringen.se/artiklar/2016/10/en-ny-filmpolitik/ 

(Hämtad 2019-03-27) 

https://www.regeringen.se/artiklar/2016/10/en-ny-filmpolitik/
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och tv-dramaproduktion genom att skapa goda förutsättningar för filmarbetare att stanna 

kvar och verka i regionen, fortsätta det målmedvetna arbetet med att öka jämställdheten på 

filmområdet, förhindra sexuella trakasserier inom filmbranschen och bidra till en grön 

omställning inom filmproduktion. 

Digitaliseringen påverkar filmbranschen med förändringar som följd i filmvisning: 

biograferna har digitaliserats, filmkopior har ersatts med digital teknik, video on demand-

tjänster har utvecklats och strömmat innehåll står för en allt större del av konsumtionen av 

rörlig bild. En av de stora utmaningarna framöver är att ett större spektrum av film från 

hela världen ska nå och angå fler invånare. Filmfestivalerna spelar en allt viktigare roll i 

mötet med kvalitetsfilm – att få publiken att upptäcka film den inte hade tänkt se. Den 

rollen spelar även biograferna, som behöver fortsatt stöd i det viktiga arbetet med publik- 

och repertoarutveckling och med att erbjuda relevanta regionala nätverk för dessa 

utvecklingsfrågor.  

Den senaste regionala skolbiorapporten visar att 29 av 49 kommuner har 

skolbioverksamhet.29 Det finns alltså fortsatt behov av att stimulera skolbioverksamhet och 

filmverksamhet för barn och unga. Möjligheterna att som ung få odla sitt intresse för 

filmskapande är ojämnt fördelade i Västra Götaland. En rad aktörer arbetar med att stärka 

filmkunnigheten hos barn och unga, ett arbete som blir allt viktigare ju mer den rörliga 

bilden dominerar människors vardag. Att i samarbete med Svenska Filminstitutet och 

andra öka filmkunnigheten är en angelägen utmaning framöver. För att stimulera ungas 

filmintresse krävs ett fortsatt arbete med att utveckla filmkommuner30 och noder i hela 

regionen. Flera regionala aktörer gör betydande insatser, men det behövs fortfarande 

samordning för att de olika insatserna ska kunna ta hand om ungas filmintresse i alla 

stadier. 

Dagens filmare rör sig över genregränser – många kommer från andra håll än de 

traditionella filmutbildningarna: från reklamvärlden, youtube, bloggar eller andra digitala 

branscher. Utvecklingen inom olika former av visualisering är stark – efterfrågan ökar från 

många branscher där tekniker med rörlig bild kan användas för att visualisera scenarier i 

högteknologiska områden. På Lindholmen Science Park i Göteborg arbetar Visual Arena 

och Narrative VR Lab för att stärka utvecklingen och användningen av visualisering 

genom fysiska miljöer och teknik.  

Speldesignens ickelinjära sätt att berätta kommer sannolikt att prägla många andra sorts 

berättande framöver. Sverige är ett av de främsta länderna i världen när det gäller 

utveckling och export av digitala spel – var tionde person i världen beräknas någon gång 

har spelat ett svenskdesignat spel.31 I Västra Götaland växer spelbranschen stadigt och 

består till största delen av en- eller fåmansföretag. Högskolan i Skövde och Chalmers har 

framstående utbildningar inom dataspelsutveckling. The Game Incubator har byggt upp en 

nationell nod kring spelutveckling där nystartade spelföretag får hjälp att utvecklas. 

Swedish Game Arena samlar branschen och arrangerar en rad nationella och 

internationella konvent. En utmaning är att ge konstnärer från olika discipliner möjlighet 

 

29 Kultur i Väst. Skolbiorapport Västra Götaland. 2017.  
30 Kommuner som har fått i uppdrag av Göteborg Film Festival att stärka barn och ungas möjlighet att se 

kvalitetsfilm. 
31 Dataspelsbranschen. Spelutvecklarindex. 2016. 
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att utveckla sitt berättande med hjälp av digitala verktyg och kompetens från andra 

områden.  

För information om vilka organisationer och institutioner som får stöd av kulturnämnden, 

se bilagan Kulturnämndens stöd och uppdrag. 

Prioriteringar inom film och digitalt berättande är att  

 

• utveckla Västra Götaland som filmregion genom att i samverkan förbättra 

infrastrukturen, kompetensutveckla filmarbetarna och stärka 

förutsättningarna för talang- och idéutveckling 

 

• stimulera ungas filmintresse och öka filmkunnigheten genom att samordna 

insatser och stärka biografernas publikutvecklingsarbete  

 

• medverka till att ge konstnärer från olika discipliner möjlighet att utveckla 

nya berättelser med hjälp av digitala verktyg och kompetenser   

Litteratur och läsfrämjande 
Språket ligger till grund för kulturen och språkets konstform är litteraturen. Litteraturen 

kan få verkligheten att framstå tydligare, men också ifrågasätta och osäkra den. Den kan 

skärpa förmågan till kritiskt tänkande och ge njutning och glädje – oavsett om det 

presenteras i form av en bok, tidning, film eller på digitala plattformar.  

De nationella målen för litteratur och läsfrämjande slår fast att ”alla i Sverige ska, oavsett 

bakgrund och med utgångspunkt i vars och ens särskilda förutsättningar, ges möjlighet att 

utveckla en god läsförmåga och ha tillgång till litteratur av hög kvalitet”.32 

Litteratur 
Hela den litterära yrkeskåren – såsom författare, dramatiker, översättare, publicister, 

förläggare, bibliotekarier och bokhandlare – utmanas idag av den digitala teknikens 

utveckling och invånarnas ändrade medievanor. Upphovsrätten behöver uppdateras utifrån 

en förändrad produktion, distribution och marknad.  

 

Det finns i dag en mängd av litterära arrangörer som tillsammans med folk- och 

skolbiblioteken bjuder in till offentliga samtal om konstens innehåll och vår tids 

samhällsutmaningar. För att säkra ett fritt och demokratiskt samhälle där alla, utifrån sina 

förutsättningar, kan ta plats och påverka blir det viktigare att öka invånarnas medie- och 

informationskunnighet och stödja den kvalitativa, fördjupade litteraturen och 

journalistiken. Utvecklingen kännetecknas av snabbare flöden, ett ständigt pågående 

mediebrus och starka kommersiella intressen. Den digitala tekniken skapar samtidigt nya 

möjligheter för fler röster att bli hörda och delta i samtalet, med snabbare nyhetsflöden och 

tillgänglighet till litteratur på olika plattformar och format. Litteratur kan göras tillgänglig 

för personer med olika funktionsnedsättningar och språk. När fler unga uttrycker sig, 

skapar och utbildar sig inom media, spel och audiovisuella områden kan dramatiken och 

litteraturen utveckla möten med unga läsare och utövare på digitala plattformar.  

 

 

32 Kulturrådet. Handlingsprogram för läsfrämjande. 2014. 
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För information om vilka organisationer och institutioner som får stöd av kulturnämnden, 

se bilagan Kulturnämndens stöd och uppdrag. 

Prioriteringar inom litteratur är att  

• skapa bättre yrkesmöjligheter för dramatiker, författare och översättare i 

Västra Götaland, genom att initiera branschmöten, nätverksträffar och 

samverkansplattformar och med särskilt fokus på de som skriver på de 

nationella minoritetsspråken och annat språk än svenska 

 

• öka antalet angelägna forum för det offentliga samtalet genom 

samverkan och infrastruktur mellan olika aktörer inom litteratur. 

Läsfrämjande 
Läsdelegationens betänkande, Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället 

konstaterar att läsfärdigheten bland barn och unga generellt gått ner de senaste åren och att 

skillnaderna i läsfärdighet mellan olika befolkningsgrupper ökar.33 Läskunnighet är en 

grundläggande förutsättning för att klara sin utbildning. Litteraturens, kulturens, 

utbildningens och folkbildningens aktörer behöver därför tillsammans kraftsamla och ta ett 

huvudansvar för att skapa intresse och lust bland unga för läsning och bildning.  

I Västra Götaland pågår Kraftsamling fullföljda studier i samverkan med kommunerna och 

andra aktörer för att alla elever ska gå ur skolan med godkända betyg.34 Regionala 

satsningar och stöd i nära samverkan med för-, grund- och gymnasieskolor och 

skolbibliotekarierna är grundläggande för att höja läskunnigheten. Det är även 

läsfrämjande satsningar för vuxna som förebilder i barns och ungas vardag och fritid. 

Under strategiperioden ska Västra Götalandsregionen lägga särskilt fokus på att skapa 

förutsättningar för att litteratur och medier blir dels översatta och tillgängliga på flera 

språk, dels anpassade för personer med funktionsnedsättningar genom lättläst, punktskrift, 

syntolkning och bildillustration. 

För information om vilka organisationer och institutioner som får stöd av kulturnämnden, 

se bilagan Kulturnämndens stöd och uppdrag. 

Prioriteringar inom läsfrämjande är att  

• främja alla barn och ungas lust att läsa och klara sina studier genom 

riktade fortbildnings- och inspirationsinsatser till folk- och 

skolbibliotekarier 

 

• främja barn och ungas läslust i föreningslivet eller hemmet genom att 

sprida kunskap om och stödja goda metoder och initiativ.  

Regional biblioteksplan 
Bibliotekens uppdrag är stora och utmanande. Deras målgrupp är alla invånare. Därför är 

bibliotekens verksamhet bred och komplex. Biblioteken spelar flera roller: utbildande, 

 

33 SOU 2018:57. Läsdelegationen. Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället. s. 212. 
34 Västra Götalandsregionen. Kraftsamling fullföljda studier. https://www.vgregion.se/regional-
utveckling/verksamhetsomraden/folkhalsa/kraftsamling-fullfoljda-studier/ (Hämtad 2019-04-02) 
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kulturella och sociala. Inte sällan överlappar de olika rollerna varandra. Biblioteken ger 

bland annat tillgång till tryckta böcker, e-böcker och ljudböcker, tidskrifter och 

dagstidningar i olika format samt databaser. De är samtidigt en plats där människor möts 

för dialog och inspiration genom programverksamhet och aktiviteter. Verksamheten sker i 

bibliotekens lokaler och utanför biblioteken genom utåtriktade och uppsökande aktiviteter. 

Bibliotek är därför både en plats och en funktion. De arbetar för att ge människor med 

olika förutsättningar likvärdig tillgång till information, kunskap och kultur genom olika 

skeden i livet.  

Varje landsting ska bedriva regional biblioteksverksamhet för att främja samarbete, 

verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i 

länet.35 Den regionala biblioteksverksamheten har därför huvudfokus på folkbiblioteken, 

men samverkar och samarbetar med andra biblioteksverksamheter, både de bibliotek som 

har regionen som huvudman och de bibliotek inom det allmänna biblioteksväsendet som 

har andra huvudmän. 

I Västra Götaland finns olika typer av bibliotek: folkbibliotek, skolbibliotek, 

forskningsbibliotek, sjukhusbibliotek, folkhögskolebibliotek, specialbibliotek, 

fängelsebibliotek och företagsbibliotek. De flesta ingår i det allmänna biblioteksväsendet, 

vilket innebär offentligt finansierad biblioteksverksamhet. Biblioteken i det allmänna 

biblioteksväsendet ska enligt bibliotekslagen verka för det demokratiska samhällets 

utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken ska 

främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och 

forskning samt kulturell verksamhet i övrigt.36 I syfte att ge alla tillgång till landets 

samlade biblioteksresurser ska bibliotek inom det allmänna biblioteksväsendet samverka.37 

Förändringar i befolkningsstrukturen där antalet äldre ökar, där fler invånare har annat 

modersmål än svenska och där barns och ungas liv och villkor förändras i takt med snabb 

samhällsutveckling ställer nya krav på bibliotekens verksamhet. När alla invånare är 

målgruppen behöver biblioteken vara inkluderande, såväl fysiskt som digitalt, och ge alla 

likvärdig tillgång till medier och information. För att öka tillgängligheten till bibliotek 

krävs ständig analys av vilken strategi som bäst motsvarar de lokala behoven – meröppet, 

fler utåtriktade aktiviteter, nischbibliotek eller samverkan med andra aktörer i 

lokalsamhället. Biblioteken behöver dessutom bjuda in användarna att också själva vara 

delaktiga för att fortsatt vara angelägna i människors liv. 

Antalet internetanvändare i Sverige är högt, men det finns grupper som befinner sig i 

digitalt utanförskap. Biblioteken har stora möjligheter att skapa förutsättningar för att öka 

den digitala delaktigheten hos allmänheten. Digitaliseringens påverkan innebär att 

utmaningarna måste mötas genom att utveckla nya förmågor och färdigheter. Biblioteken 

verkar därför för ökad digital kompetens: att ha tekniska färdigheter att använda digitala 

verktyg och tjänster, att ha medie- och informationskunnighet, att förstå mediernas roll och 

funktion i ett demokratiskt samhälle, att kritiskt kunna värdera medieinnehåll utifrån 

mediernas funktioner samt att kunna söka, använda och bedöma information. För att 

 

35 SFS 2013:801. Kulturdepartementet. Bibliotekslag. 11 §  
36 Ibid. 2 § 
37 Ibid. 14 § 
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biblioteken ska kunna främja sådana kunskaper hos allmänheten krävs kontinuerlig 

fortbildning av bibliotekspersonal och relevanta digitala resurser. 

Biblioteken ska främja litteraturens ställning. Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning 

och tillgång till litteratur. Cirka 20 procent av de svenska eleverna förstår inte vad de 

läser.38 Här kan biblioteken spela en viktig roll genom att vara en mötesplats för den 

samtida litteraturen med författarbesök, föreläsningar och andra litterära program.  

Livslångt lärande handlar både om samhället i stort och om individens möjlighet att växa 

och utvecklas. Biblioteken kan stärka och hjälpa människor att fullfölja studier och bilda 

sig. Historiskt har biblioteken spelat en viktig roll för människors livslånga lärande och 

professionella utveckling, men för att fortsatt motsvara förväntningarna krävs resurser, 

samarbeten och kontinuerlig fortbildning av bibliotekspersonal. En utmaning för 

biblioteken handlar därför om att samverka och samarbeta på sådana sätt att människors 

behov av och önskemål om information, kunskap och kultur tillgodoses så bra som möjligt. 

För att biblioteken ska vara angelägna, ha fortsatt hög kompetens och nå olika målgrupper 

behöver de också samarbeta med aktörer utanför bibliotekssektorn.  

Den kunskap om informationssökning och källkritik som eleverna kan få ta del av under 

skolåren är inte endast relevant för skolan, utan viktig för att under hela livet kunna vara 

delaktig i samhället och förstå världen. Elevernas kunskap, lärande, bildning och 

måluppfyllelse blir starkare med en välfungerande skolbiblioteksverksamhet. 

Skolbiblioteken ger eleverna lika möjligheter att utvecklas för att de ska kunna ta en aktiv 

del i demokratin. De har också en funktion att stärka unga som medvetna medieanvändare. 

Skolbibliotekens uppdrag handlar också om att främja läsning och språkutveckling. 

Läsdelegationen föreslår att skolbiblioteken ska stärkas i att främja elevernas intresse för 

läsning och litteratur.39 Den nationella biblioteksstrategin konstaterar att skolan behöver en 

utbyggd, välfinansierad och med pedagogiken och skolverksamheten i övrigt integrerad 

skolbiblioteksverksamhet.40 En sådan verksamhet utmärks av utbildade bibliotekarier, 

relevant utrustning, relevanta medier, ändamålsenliga lokaler och stöd från skolledningen i 

sitt arbete med att främja läsning, digital kompetens och språkutveckling. 

Folkbiblioteken ska enligt bibliotekslagen ägna särskild uppmärksamhet åt barn och 

ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning.41 Tidiga insatser 

för att främja små barns språkutveckling, såsom tillgång till litteratur i förskolan och 

samverkan mellan bibliotek, barnhälsovård och förskolor, spelar stor roll.42 För att nå barn 

och unga måste biblioteken vara relevanta, tillgängliga och ha ett starkt användarfokus. 

Biblioteken kan vara en viktig länk i barns och ungas utveckling, men för att fylla en sådan 

funktion krävs uppsökande och överskridande samarbeten både med aktörer och 

professioner inom och utanför biblioteksverksamheten. Barn och unga behöver också 

känna ägarskap till verksamheten. 

 

38 Dir. 2016:78. Läsfrämjande insatser i och utanför skolan. s. 3 
39 SOU 2018:57. Läsdelegationen. Barns och ungas läsning: ett ansvar för hela samhället. 

40 Fichtelius, Erik, Persson, Christina & Enarson, Eva. Demokratins skattkammare: förslag till en nationell 

biblioteksstrategi. Kungliga biblioteket, Nationell biblioteksstrategi. 2019. 

41 SFS 2013:801. Kulturdepartementet. Bibliotekslag.  

42 Andersson, Jonas. Med läsning som mål: om metoder och forskning på det läsfrämjande området. 

Stockholm: Statens kulturråd. 2015. 
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I mångt och mycket är det en pedagogisk utmaning att beskriva hur bibliotek kan stärka 

människors lärande och utveckling, bidra till ökad jämlikhet och minskade klyftor, 

inspirera genom möten och öka invånarnas delaktighet och ägarskap i biblioteken som 

offentligt rum och samhällsaktör.  

Prioriteringar inom den regionala biblioteksplanen är att 

• öka möjligheterna för likvärdig tillgång till information, kultur och 

kunskap genom att bidra till bred samverkan mellan bibliotek och 

andra samhälleliga aktörer samt främja utveckling av bibliotekens 

arbetsmetoder 

 

• främja ökat läsande genom att synliggöra och utveckla bibliotekens 

läsfrämjande arbete för att inspirera till läsupplevelser, stärka 

litteraturens ställning och öka läs- och språkförståelsen  

 

• främja invånarnas digitala kompetens och medie- och 

informationskunnighet samt stärka invånarnas tillgång till 

biblioteksverksamhet genom riktade fortbildningsinsatser och ökad 

samverkan gällande bibliotekens infrastruktur 

 

• skapa bättre förutsättningar för människors livslånga lärande genom 

att medverka till fler gemensamma mötesplatser och projekt för 

biblioteken samt att främja utveckling av bibliotekens arbetsmetoder.   

Medier, medie- och informationskunnighet 
Medie- och informationskunnighet (MIK) är ett begrepp för att beskriva de kunskaper en 

invånare behöver ha för att kunna ta till sig information, sätta den i ett sammanhang och 

bedöma om den är korrekt. Att förstå flödet av nyheter och ha en källkritisk förmåga är 

kärnan i yttrande- och informationsfriheten. I MIK-begreppet ingår tolv färdigheter som 

alla bidrar till förmågan att hitta, analysera, kritiskt värdera och skapa innehåll i medier.  

I takt med att medieutbudet ökar blir det allt viktigare att kunna värdera och kritiskt 

granska text och bild. Informations- och kunskapsklyftorna växer stadigt i det 

digitaliserade medielandskapet. Det kan vara svårt att göra skillnad på information som 

granskats av ansvarig utgivare och information som skrivits i propagandasyfte. 

Utbildningsbakgrund blir alltmer avgörande för vad man tar till sig av nyhetsflödet. 

Forskningen visar på ett oroande samband mellan medie- och kulturvanor – de som inte tar 

del av redaktionella medier deltar i mindre utsträckning i kulturlivet än andra.43 

Lokaljournalistiken är också under hård press. Var åttonde kommun i Sverige saknar 

lokalredaktion, lokal gratistidning eller nyhetssajt.44 

Statens medieråd utvecklar former för en förstärkt samverkan av insatser för MIK. Även 

Unesco och Svenska Unescorådet arbetar med att stärka MIK. Under 2018–2020 tar 

regeringen dessutom fram en nationell strategi för att öka motståndskraften mot 

 

43 Myndigheten för Kulturanalys. Kulturanalys 2019 – en lägesbedömning i relation till de kulturpolitiska 

målen. 2019:1 s. 10 ff. 
44 Institutet för mediestudier. Mediestudiers årsbok – tillståndet för journalistiken 2017/2018. 2017, s. 12. 
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desinformation, propaganda och näthat. Den senaste medieutredningen uppmärksammade 

MIK som en av de stora samhällsutmaningarna framöver. Utredningen lyfte fram Västra 

Götalandsregionen som ett gott exempel på området.45 

Bibliotek är centrala platser för MIK-insatser – den nationella biblioteksstrategin tar upp 

MIK och bibliotekens roll att fungera som en säker, oberoende och trovärdig 

informationsförmedling för hela samhället. Biblioteken beskrivs till och med som en del av 

Sveriges totalförsvar.46 Precis som skolan arbetar biblioteken med begreppet digital 

kompetens som en del av MIK.  

I Västra Götaland pågår en rad insatser för att höja MIK. Flera aktörer arbetar med frågan 

och träffas genom ett regionalt nätverk. Västra Götalandsregionen har också genom 

satsningen Medier och demokrati på Lindholmen Science Park tagit ett nationellt ansvar 

för att stärka de publicistiska mediernas roll. Medier och demokrati bedriver experimentell 

projektforskning för att stärka journalistiken, det offentliga samtalet och yttrandefriheten 

genom att ta initiativ till och genomföra konkreta projekt i samarbete mellan 

medieföretagen och akademin.  

Utmaningarna på medie- och MIK-området är flera. Att stärka MIK nationellt kräver en 

organiserad och uthållig samverkan mellan myndigheter, bibliotek, skola och folkbildning. 

Initiativ som utvecklar och prövar journalistikens metoder kan stärka förståelsen för 

journalistikens värde i lokalsamhället. Under strategiperioden behövs insatser dels för att 

förmedla nyheter och samhällsinformation på flera språk, dels för att med publicistiska 

medier och olika metoder stärka den interkulturella dialogen. Sådana insatser ökar 

möjligheterna att verka och påverka i ett alltmer digitaliserat samhälle. 

Prioriteringar inom medier och MIK är att  

• stärka invånarnas medie- och informationskunnighet och öka 

motståndskraften mot desinformation i samverkan mellan myndigheter, 

bibliotek, skola och folkbildning  

 

• stärka journalistiken i lokalsamhället och invånarnas egenmakt genom 

pilotprojekt i journalistiska och källkritiska metoder 

 

• främja utvecklingen av publicistiska medier genom att utveckla den nationella 

arenan Medier och demokrati. 

Folkbildning 
Folkbildningen är en vital kraft som gör det möjligt för invånare att mötas och utvecklas 

inom områdena bildning, utbildning och kultur. Den har kapacitet till bredd och djup, 

förändring och gemenskap, utmaning och tillit genom att utgå från människors erfarenheter 

och engagemang.  

Samtliga tio studieförbund och SISU idrottsutbildarna finns representerade i Västra 

Götaland. Det finns sex folkhögskolor med Västra Götalandsregionen som huvudman och 

 

45 SOU 2016:80. Medieutredningen. En gränsöverskridande mediepolitik. 2016, s. 414. 
46 Fichtelius, Erik, Persson, Christina & Enarson, Eva. 2019, s. 7 ff.  



 
33   

18 med civilsamhällesorganisationer som huvudmän. Även museer och bibliotek bedriver 

folkbildningsverksamhet. Den organiserade folkbildningen har dock en särskild kompetens 

eftersom de är verksamma i skärningspunkten mellan det professionella och det ideella 

kulturlivet, mellan utbildning och bildning, mellan civilsamhälle och myndighetsuppdrag 

och mellan generationer och samhällsgrupper. Med sina olika profiler speglar 

folkbildningen mångfalden i samhället, stimulerar demokratin och stärker den sociala 

hållbarheten.  

På statlig nivå är det folkbildningspolitiska målet att alla ska ha möjlighet att tillsammans 

med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i 

samhället. Målet kompletteras med fyra syften för folkbildning: att 1) stärka demokratin, 2) 

skapa förutsättningar för påverkan och mångfald, 3) utjämna klyftor och höja bildning- och 

utbildningsnivån i samhället och 4) bredda intresset för och öka delaktigheten i 

kulturlivet.47 Folkbildningens utmaningar är i hög grad relaterade till dessa syften. 

Folkhögskolorna är en central del av den demokratiska infrastrukturen. De skapar 

förutsättningar för individers bildning, utbildning och föreningsengagemang. För att 

fortsätta att vara en positiv kraft för demokrati, påverkan och mångfald behöver 

folkbildningen fortsatt vara en mötesplats för olika erfarenheter. Genom ökad samverkan 

med hälso- och sjukvården, kommuner och myndigheter kan folkbildningen bli en resurs, 

exempelvis för individen att bryta ofrivillig ensamhet och därmed nyttja 

samhällsresurserna mer effektivt. 

En utmaning är att vissa verksamheter präglas av homogena grupper utifrån framför allt 

socioekonomi och kön. För folkhögskolornas del märks skillnaden i valet mellan allmän 

kurs och särskild kurs samt mellan filial och huvudskola. Dessa homogena grupper speglas 

även i studieförbundens verksamhet.  

Folkbildning utgår ifrån människors engagemang och den egna viljan till bildning och 

utveckling. Inom utbildningsområdet är folkbildningen betydelsefull för att uppnå målet att 

fler ska fullfölja sina studier på grundskole- och gymnasienivå. En utmaning är att stödja 

och ytterligare öka volymen på folkhögskolekurser på grundskole- och gymnasienivå och 

samtidigt bibehålla det folkbildningsmässiga i verksamheten och den lokala förankringen.  

Kultur är en central del av folkbildningens pedagogiska metoder och en källa till lärande 

inom folkbildningens alla verksamhetsområden. Flera folkhögskolor har kurser inom olika 

konst- och kulturområden. Studieförbunden är en lokal och regional aktör som genom 

samordning och samverkan är en mötesplats och möjliggörare för invånarnas ideella 

engagemang. Såväl folkhögskolor som studieförbund genomför kulturprogram i hela 

Västra Götaland. Genom studiecirklar i estetiska ämnen och kulturprogram är 

studieförbunden en betydelsefull kulturarena.  

En utmaning för folkbildningen är att deltagandet i kulturverksamheterna i hög 

utsträckning speglar deltagandet i kulturlivet i stort – kvinnor deltar i högre grad än män 

och personer med utländsk bakgrund har ett förhållandevis lågt deltagande. Nätverket 

 

47 Folkbildningspolitiska rådet. Statens syften med att stödja folkbildningen. 2018. 
https://www.folkbildningsradet.se/om-folkbildningsradet/statsbidrag-till-folkbildningen/Statens-
syften-med-att-stodja-folkbildningen/ (Hämtad 2019-04-02) 
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Folkbildning och kultur i samverkan (FOKIS) har under flera år byggt upp en verksamhet 

som visar hur samverkan konstruktivt kan möta denna utmaning. 

Prioriteringar inom folkbildning är att 

• öka antalet invånare med fullföljda studier genom att utveckla samverkan 

med folkhögskolor, kommuner, kommunalförbund samt relevanta 

myndigheter 

 

• bredda kulturinstitutionernas publik och främja det gemensamma lärandet 

genom att utveckla Folkbildning och kultur i samverkan 

 

• stärka samverkan mellan folkbildningen och regionala verksamheter inom 

områdena ofrivillig ensamhet, kultur och hälsa och integration. 

Kulturskola 
Kommunala musikskolor blev under 1900-talet en del av det svenska välfärdsbygget. 

Syftet var att skapa meningsfull fritid för barn och unga och främja återväxten i det 

kommunala musiklivet.48 Idag har syftet och verksamheten breddats. Kulturskolan 

utvecklar barn och ungas skaparförmågor och kreativitet, bidrar till ökad bildning, 

utvecklar ett generellt kulturintresse, bidrar till föryngring av kulturutövare och på så sätt 

vitalisering av kulturlivet. Kreativitet och fantasi är avgörande förmågor för att utveckla 

morgondagens innovationer, tjänster och företag.  

 

Det har länge funnits en efterfrågan på nationella stödinsatser och samordning som stödjer 

och utvecklar kulturskolorna. Den nationella strategin En kommunal kulturskola för 

framtiden – en strategi för de statliga insatserna synliggör behovet av flernivåsamverkan 

för att stödja och utveckla landets kulturskolor med målet att fler barn och unga ska vara 

delaktiga i och ta del av verksamheten. Den syftar till; att tillgänglighet och jämlikhet 

främjas, ett brett och angeläget utbud av kulturella och konstnärliga uttryck, hög kvalitet i 

såväl den breda som i den fördjupande undervisningen samt god kompetensförsörjning.49  

 

Kulturrådets Kulturskolecentrum ska stödja kulturskolorna och deras huvudmän i att 

utveckla verksamheten bland annat genom att samla in statistik, kartlägga utbildnings- och 

utvecklingsbehov, följa och sprida forskning samt förmedla utvecklingsbidrag. En av de 

statliga insatserna, Kulturskoleklivet, riktas särskilt till att säkerställa 

kompetensförsörjningen av kulturskolepedagoger.  

 

Kulturskolan har, likt andra kulturverksamheter, stora utmaningar att nå och angå nya 

målgrupper och bredda sitt utbud samtidigt som den lider brist på forskning och 

kunskapsbyggande. Geografisk tillgänglighet och bristande tillgänglighet i förhållande till 

fysiska och psykiska funktionsnedsättningar begränsar många barn och ungas deltagande. 

Deltagandet har också visat sig starkt påverkat av socioekonomiska faktorer och 

 

48 Holmberg, Kristina. Musik- och kulturskolan i senmoderniteten: reservat eller marknad?. Malmö Academy 

of Music, Diss. Lund: Lunds universitet. 2010.  
49 Prop. 2017/18:164. En kommunal kulturskola för framtiden – en strategi för de statliga insatserna. 
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familjeförhållanden.50 För att möta utmaningarna är det centralt med interkommunal 

samverkan, samverkan mellan region och kommuner samt samverkan mellan olika 

verksamheter med intresse och kunskap inom de frågor som rör kulturskolan.  

 

Barn och ungas eget skapande är ett prioriterat område för Västra Götalandsregionen. Det 

finns flera regionala verksamheter med resurser för att möta kulturskolornas behov och 

som är eller kan bli samverkansparter. Förvaltningen Kultur i Väst har i uppdrag att stödja 

kulturskolornas utveckling, vilket de gör genom att fortbilda kulturutövare, processleda 

projekt och initiera samverkan. Västra Götalandsregionen ger uppdrag till flera regionala 

konst- och kulturarvsinstitutioner och till verksamheter med hög konstnärlig kompetens 

och med produktionsytor som kan vara en resurs för utveckling. Avdelningen för social 

hållbarhet och avdelningen för samhällsanalys kan möta behov av kunskapsbyggande. 

Regionala insatser fungerar som ett komplement till det grundläggande kommunala 

ansvaret för musik- och kulturskolor. 

 

Prioriteringar inom kulturskolearbetet är att 

• bredda utbudet av uttryck för att angå fler barn och unga genom att 

genomföra fortbildning tillsammans med kommunala musik- och 

kulturskolor, initiera samverkan med regionalt finansierad kulturverksamhet 

samt initiera interkommunala samarbeten  

 

• nå fler barn och unga genom att medverka till att utveckla modeller och 

arbetssätt för att överbrygga psykiska funktionsnedsättningar samt sociala, 

fysiska och geografiska hinder för barn och ungas deltagande i kulturskolan 

 

• bidra till kunskapsbyggande genom samverkan med Statens kulturråd 

gällande studier, kartläggningar och rapporter av kulturskoleverksamhet i 

Västra Götaland. 

Nationella minoriteter och teckenspråkiga 
De nationella kulturpolitiska målen slår fast att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. 

För att uppnå det är det viktigt att arbeta för att nationella minoriteter och teckenspråkiga 

ska kunna ta del av eller skapa kultur efter sina språk och förutsättningar.   

Nationella minoriteter 
Genom Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den 

europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk har Sverige fem erkända nationella 

minoriteter med lagstadgade rättigheter sedan 2010: judar, romer, samer, sverigefinnar och 

tornedalingar, samt fem minoritetsspråk: jiddisch, romani chib, samiska, finska och 

meänkieli.  

Bibliotekslagen, museilagen och språklagen berör särskilt nationella minoriteters 

rättigheter. Regeringens proposition En stärkt minoritetspolitik utvecklar den fortsatta 

inriktningen för minoritetspolitiken i de delar som inte är lagstiftning. Systematik, 

långsiktighet och de nationella minoriteternas egenmakt är nyckelfaktorer i det fortsatta 

 

50 Jeppson, Cecila och Lindgren, Monica. Exploring Equal Opportunities: Children's Experiences of the 

Swedish Community School of Music and Arts. Research Studies in Music Education. Vol 40. no 2. 2018. 
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genomförandet.51 Det innebär att personer som tillhör de nationella minoriteterna både kan 

bidra med sin expertis och får reella möjligheter till inflytande och delaktighet. 

Minoritetslagen är hela Västra Götalandsregionens ansvar. Beredningen för mänskliga 

rättigheter har ett samordnande uppdrag för minoritetspolitiken och kulturnämnden har ett 

särskilt ansvar för de frågor som omfattas i kulturnämndens reglemente.52 Kulturnämnden 

ska stödja och avsätta resurser till minoriteternas organisationer och projekt samt formulera 

tydliga mål och utvecklingsinsatser i styrdokument och uppdrag till kulturverksamheter. 

Indirekt ska kulturnämnden bidra med kunskapsstöd och samverka med kommunerna – 

speciellt med de kommuner som är förvaltningsområden för lokala samråd, folk- och 

skolbibliotek, museer och folkbildningsverksamheter med särskilt fokus på den unga 

generationens rätt till identitet, språk och kultur. 

Teckenspråkiga  
I Sverige är det svenska teckenspråket dövas modersmål eller förstaspråk och en egen 

språklig gemenskap. Språklagen, som trädde i kraft den 1 juli 2009, reglerar att staten, 

regionerna och kommunerna har ett särskilt ansvar för att skydda och arbeta för 

teckenspråket.53 Den teckenspråkiga minoriteten har lika stor rätt att få sin historia och 

kultur synliggjord och berättad, liksom att få skapa och ta del av olika kulturupplevelser, 

som majoritetsbefolkningen har tillgång till. 

Erfarenheter från regionala projekt och plattformar som arbetat för att höja statusen för 

teckenspråkiga behöver tas tillvara och vidareutvecklas i samråd med och utifrån 

teckenspråkigas egna utgångspunkter och behov. De tekniska och digitala verktyg som 

finns behöver användas i större utsträckning för att minska gränserna i kommunikationen 

mellan det tecknade och det talade språket.  

Prioriteringar inom arbetet för nationella minoriteter och teckenspråkiga är att 

• sprida kunskap om de nationella minoriteterna och teckenspråkigas 

rättigheter genom att erbjuda kunskaps- och samordningsstöd om 

nationella minoriteters rättigheter till kommunernas lokala 

kulturverksamheter 

 

• säkerställa de nationella minoriteterna och teckenspråkigas 

lagstadgade rättigheter genom att medverka till regional samordning 

med tydliga riktlinjer, åtgärder och ansvarsfördelning 

 

• stärka nationella minoriteter och teckenspråkigas egenmakt och 

tolkningsföreträde att själva formulera kultur- och kvalitetsbegrepp i 

samråd och dialog med respektive minoritetsgrupp. 

Fristad för yttrandefrihet 

Yttrandefrihetsgrundlagen från 1992 och Tryckfrihetsförordningen från 1766 är de två 

mediegrundlagarna. De ger alla invånare grundlagsskyddad rättighet att fritt uttrycka sina 

 

51 Prop. 2017/18:199. En stärkt minoritetspolitik. 
52 Västra Götalandsregionen. Reglemente för kulturnämnden. 2015.  
53 SFS 2009:600. Språklag. 
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åsikter. I Tryckfrihetsförordningen står bland annat att ”var och en är gentemot det 

allmänna tillförsäkrad frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela 

upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor. Inskränkningar av tryck- och 

yttrandefriheten gäller till exempel upplysningar eller påståenden som kan äventyra landets 

säkerhet eller utsätta människor, enskilda eller folkgrupper, för andras missaktning”.  

I många länder är yttrandefriheten starkt begränsad av totalitära regimer. Kritik av makten 

bestraffas hårt. Unescos rapport World Trends in Freedom of Expression and Media 

Development visar tydligt på de utmaningar som världen står inför – hatpropaganda på 

nätet ökar, falska nyheter sprids och säkerheten för allt fler journalister och konstnärer 

hotas.54  

2014 beslutade Västra Götalandsregionen att bli en fristad – att vara en tydlig röst för 

yttrandefrihet och mänskliga rättigheter – genom att söka medlemskap i The International 

Cities of Refuge Network (ICORN). ICORN är en oberoende medlemsorganisation för 

städer och regioner över hela världen som erbjuder skydd för författare, journalister och 

konstnärer vars yttrandefrihet förbjuds och hotas av regimen i hemlandet. Sverige är det 

land som har flest fristäder inom ramen för ICORN. Dessutom är flera av universiteten och 

högskolorna i Västra Götaland medlemmar i Scholars at risk, ICORN:s motsvarighet för 

hotade forskare. 

Eftersom en fristadskonstnär som behöver skydd nästan alltid får det i en kommun 

beslutade Västra Götalandsregionen att agera genom att ge stöd till de kommuner i som 

väljer att bli en fristad. 2019 var Göteborg och Uddevalla de fristäder som kulturnämnden 

gav kunskapsstöd och ekonomiska medel, ytterligare fristäder diskuteras. 

Flera aktörer, bland annat Bokmässan, det nationella nätverket för Sveriges fristäder och 

Svenska PEN har tagit kontakt med Västra Götalandsregionen med önskemål om utökade 

eller nya samarbeten.  

Prioriteringar inom fristad för yttrandefrihet är att 

• höja rösten och kommunicera värdet av yttrandefrihet och demokrati genom 

att förmedla fakta och fristadskonstnärernas egna berättelser  

   

• stödja och uppmuntra kommuner i Västra Götaland att bli en fristad och 

initiera interkommunal samverkan genom att erbjuda regional samordning 

och ekonomiskt stöd. 

Kulturella och kreativa näringar och platsutveckling 
Kulturella och kreativa näringar (KKN) är företag som har kulturskapande och kreativitet, 

såsom arkitektur, film, musik, dataspel, design och olika former av scenkonst, som bärande 

affärsidé. KKN-sektorn påverkas alltså av både kultur- och näringslivspolitiken. Kulturens 

betydelse inom företagandet är inte bara som egen företagsamhet, utan den har också 

 

54 Unesco. World trends in freedom of expression and media development: global report 2017/2018. 

Storbritannien: University of Oxford. 2018. 
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potential för utvecklingen av andra affärsområden genom sin kreativa och innovativa 

karaktär. 

Västra Götalandsregionens strategi för att stödja utvecklingen av KKN-sektorn formuleras 

i treåriga program. Programmen tas fram i samverkan mellan kulturnämnden och 

regionutvecklingsnämnden. Syftet är att skapa förutsättningar för en stark, långsiktig och 

hållbar tillväxt av de kulturella och kreativa näringarna. Västra Götalandsregionens 

definition av KKN omfattar följande branschgrupper med branschkategorier inom 

parentes: arkitektur, audiovisuellt (audiovisuella lagringsmedier55, dataspel, film och TV, 

radio), bild och form (design, foto, konst, konsthantverk), kulturarv (arkiv, historiska och 

arkeologiska platser, museer, slöjd och hantverk), litterärt skapande, bibliotek och press, 

mode, reklam samt scenkonst (kulturutbildning, musik). Programmets övergripande mål 

2018–2020 är att Västra Götaland ska ha den högsta tillväxten inom KKN-sektorn i landet 

och att det ska finnas utvecklad och långsiktigt fungerande infrastruktur för att stödja 

utveckling och hållbar tillväxt inom området. Strategierna för att uppnå detta är 

formulerade inom tre insatsområden: branschutveckling, platsutveckling samt företags- 

och kompetensutveckling. 

Det finns många utmaningar för KKN-sektorn. Samhällstrender som globalisering, 

urbanisering och digitalisering påverkar de olika branscherna i olika riktningar. De flesta 

branscher har fått ställa om från analogt till digitalt och till nya krav, affärsmodeller och 

distributionskanaler.  

En utmaning är att behålla och öka återväxten av utövare inom KKN-branscherna. 

Eftersom det är svårt att livnära sig inom många yrken, särskilt inom den konstnärliga 

kärnan, krävs särskilda insatser för att attrahera unga. Internationalisering är många gånger 

en outnyttjad potential för branschen. 

En annan utmaning är klyftorna mellan stad och land. Det krävs särskilda insatser för 

branschernas utveckling på landsbygden, eftersom städerna har ett försprång i sin 

koncentration av kreativa personer och företag. Västra Götalandsregionen stödjer därför 

sedan flera år tillbaka forskning och metodutveckling för platsutveckling. Samtidigt har 

regionen riktat särskilda stöd till olika orter för att stimulera samverkan mellan 

kulturföretagare i syfte att öka platsernas attraktivitet och tillväxt inom projektet Hållbara 

platser. Projektet är tänkt att övergå i en permanent verksamhet med processtöd för 

platsutveckling. Platsutvecklingen har som mål att skapa samverkan mellan KKN-sektorn 

och övrigt näringsliv, exempelvis turism-/besöksnäringen.  

Prioriteringar inom KKN är att 

• öka hållbar affärsutveckling inom KKN-branscherna och deras 

bidrag till innovationsutveckling i övrigt näringsliv genom att 

stimulera branschspecifik och tvärsektoriell samverkan  

• främja hållbar platsutveckling genom att stödja samverkan mellan 

kulturföretagare, kulturorganisationer och det lokala näringslivet för att lyfta 

platsens attraktivitet med kunskap, metodutveckling och processtöd 

 

55 Audivisuella lagringsmedier avser reproduktion av inspelningar och specialiserad butikshandel med 
oinspelade band och skivor för musik och bild (Tillväxtverket. Kreametern – metodrapport. Metod och 
källor till svensk statistik för kulturella och kreativa näringar. Rapport 0258. Stockholm. 2018.) 
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• stärka kulturföretagarnas möjligheter att leva på sina verksamheter genom att 

utveckla väl fungerande stödformer och bidra till ökad digital kompetens och 

konkurrenskraft nationellt och internationellt. 

Internationalisering  
Västsverige har en lång historia av internationella relationer. Handelskontakter, 

exportmarknader och långväga vänskapsrelationer har präglat utvecklingen – människor 

har rest ut och kommit hem, nya invånare har bidragit med erfarenheter.  

I Sverige finns idag invånare från närmare 200 länder som tillsammans talar nästan lika 

många språk.56 Kulturpolitiken står inför utmaningen att på bästa sätt ta tillvara 

interkulturell erfarenhet och internationella kontakter, utveckla och förnya konsten och 

kulturen, stärka den interkulturella dialogen och bidra till det regionala utvecklings- och 

påverkansarbetet.   

Västra Götalandsregionen äger två bolag med tydlig internationell prägel – 

GöteborgsOperan och Göteborgs Symfoniker. GöteborgsOperan har medarbetare med 30 

olika nationaliteter och vid provspelningar till Göteborgs Symfoniker ansöker musiker från 

hela världen. Även kulturlivet skrider över nationsgränser. Till exempel skriver en 

somalisk författare i norra Göteborg romaner som går upp på topplistan i det forna 

hemlandet.57  

Internationell kulturpolitik bedrivs på flera olika nivåer och påverkar Västra Götaland på 

olika sätt. FN:s kulturpolitik drivs av Unesco med fokus på frågor om yttrandefrihet, 

jämställdhet, mångfald och interkulturell dialog. Genom EU-samarbeten och 

flernivåsamverkan har regionerna fått unika möjligheter att påverka och utveckla 

gemensamma intressen i direkt samarbete. Kultursamarbete sker dels genom Kreativa 

Europa och andra EU-program, dels genom nätverk och samarbetsorganisationer för kultur 

och innovation i Europa. Nordiska ministerrådet och Nordisk kulturfond arbetar för att 

Norden ska vara en föregångare som kreativ och öppen konst- och kulturregion. Statens 

kulturråd och Svenska institutet har internationella riktlinjer som syftar till att öka det 

internationella utbytet för att fler ska få tillgång till konst och kultur med mångfald och 

kvalitet från hela världen.58 

I Västra Götalandsregionens internationella påverkansarbete är kulturen central för att ta 

tillvara västsvenska intressen och påverka beslut på nationell och europeisk nivå. Genom 

kultur går det att väcka nyfikenhet och skapa attraktion och mervärde till de frågor som 

regionen driver. Även nationell utrikes- och säkerhetspolitik koncentrerar sig allt mer på 

konfliktförebyggande och fredsfrämjande åtgärder där kulturen kan vara betydelsefull. Vid 

sidan av mer hårdför utrikespolitik kan kulturdiplomati och så kallad mjuk makt bidra till 

internationella relationer som bygger på ömsesidig förståelse och interkulturell dialog. 

Sverige har ett förhållandevis lågt antal sökta och erhållna EU-medel. Västra 

Götalandsregionen har gett organisationen TILLT i uppdrag att öka kunskapen om EU-

 

56 Institutet för språk och folkminnen. Om minoritetsspråk. 2019. 

https://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/minoritetssprak/om-minoritetssprak.html (Hämtad 2019-04-08) 
57 Abdillahi Husein i Gårdsten skriver på somali. Hans senaste bok utkom i 250 000 exemplar i Somalia. 
58 Nordiska ministerrådet. Strategi för det nordiska kultursamarbetet 2013-2020, 2012, reviderad 2016. 

Statens kulturråd Kulturrådets internationella strategi 2016-2018. 2015.  
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medel och få fler kulturaktörer, organisationer och kommuner att söka.59 TILLT arrangerar 

informations- och inspirationsträffar och hjälper till med partnerskap, budgetarbete, 

coachning etc. Det finns även centrumbildningar som på olika sätt främjar medlemmarnas 

möjligheter till internationella utbyten. 

Internationella relationer är ofta personberoende – och därmed sårbara och sköra. 

Långsiktighet, tålamod, generositet, interkulturell dialog och ömsesidighet är nyckelord för 

att få till stånd hållbara samarbeten som tar hänsyn till internationella kontakter och 

klimatpåverkan. Med rätt strategi kan kulturen väcka nyfikenhet inför omvärlden, skapa 

intresse för internationalisering och interkulturellt utbyte, bryta gränser och bidra till att 

minska utanförskapet.  

Kulturnämndens arbete för att öka internationaliseringen består dels av fokus på att främja 

internationellt kultursamarbete och öka konstnärers och kulturaktörers internationella 

kontakter, dels genom påverkansarbete via exempelvis europeiska medlemsorganisationer. 

Bland annat är Västra Götalandsregionen medlemmar i Assembly of Regions (AER), 

Nordsjökommissionen, European Cultural Tourism Network (ECTN) och Regional 

Initiative for Culture and Creativity (RICC). 

Kommunerna i Västra Götaland har i olika hög grad internationella kontakter och 

efterfrågar en strategisk samordning av det regionala internationella arbetet. Utmaningarna 

framöver är att på ett strategiskt sätt möta konstnärers och kulturutövares behov av 

internationalisering, stärka de internationella kontakter som redan finns hos organisationer 

och kommuner, bättre nyttja existerande internationella nätverk och med kulturens hjälp 

bidra till den regionala påverkansagendan.  

Prioriteringar inom internationalisering är att 

• främja konstnärlig utveckling, mångfald och kvalitet i kulturutbudet genom 

strategiska satsningar på internationellt utbyte och internationella nätverk för 

konstnärer, organisationer och kommuner   

 

• stärka europeiskt kultursamarbete och öka antalet EU-ansökningar från 

Västra Götaland genom informationsinsatser och vägledning samt genom att 

skapa möjligheter för kulturorganisationer att ingå i europeiska nätverk 

 

• medverka till den regionala påverkansagendan och beslutade strategiska 

förflyttningar utifrån regionala prioriteringar och behov.  

Kultur och hälsa 
Kultur och hälsa är ett tvärsektoriellt område där konst och kultur används för 

sjukdomsförebyggande och läkande processer. Världshälsoorganisationen definierar hälsa 

som ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast 

 

59 Under 2015–2017 fick 28 aktörer stöd av TILLT:s EU-desk. Det resulterade i nio ansökningar till Kreativa 

Europa varav fyra beviljades. Kulturnämnden avsatte 1 630 tkr till medfinansiering + EU-desk. Tillbaka till 

regionen kom 3 470 tkr i EU-stöd, det vill säga drygt två gånger insatsen exklusive TILLT:s egna 

samarbetsprojekt.  
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frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning”.60 Kulturen har en viktig roll för hälsan, 

inte minst i förmågan att förebygga ohälsa genom att skapa mening och värde. Att delta i 

kultur och att själv skapa bidrar till ökat välbefinnande och en bättre folkhälsa.61 Med det 

synsättet kan kultursatsningar generellt ses som en investering för att öka människors hälsa 

och känsla av ett meningsfullt liv.  

Västra Götalandsregionen arbetar både hälsofrämjande och förebyggande med kultur och 

hälsa, bland annat genom aktiviteter under sjukdomstiden och som terapeutiska metoder 

under tillfriskningsperioden. Kulturnämnden har i uppdrag från regionfullmäktige att dels 

främja kultur och hälsa, dels samverka med regionutvecklingsnämnden, miljönämnden och 

hälso- och sjukvårdsnämnderna för en jämställd och jämlik hälsa. Strategin för omställning 

av hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen betonar vikten av att invånarna blir 

delaktiga i sin egen vård för att kunna ta ansvar för att förbättra och bibehålla sin hälsa.62  

Kulturnämnden stödjer pilotprojekt som bedömts ha möjlighet att drivas vidare inom 

folkhälsan, hälso- och sjukvården eller omsorgen på längre sikt. Nämnden har stöttat en 

rad satsningar, från forskningsprojekt och förstudier till konstateljéer, sjukhusclowner och 

biblioterapi. I ett utvecklingsprojekt samarbetar Nordiska Akvarellmuseet med Rise 

Interactive för att med ny teknik och pedagogiska metoder kunna erbjuda konstvandringar 

för människor som inte själva kan ta sig till museet. Flera folkbibliotek i regionen har 

utvecklat biblioterapeutiska arbetssätt för att med hjälp av litteratursamtal och skrivande 

främja hälsa och välbefinnande. De har också använt metoden shared reading för att främja 

hälsa och minska utanförskap och psykisk ohälsa. Det finns en rad pilotprojekt som utgår 

från olika konstarter som framöver kan utvecklas och implementeras i större skala.  

Utmaningarna inom området är flera, bland annat att bättre förebygga och bidra till 

minskad psykisk ohälsa. Folkhälsomyndigheten beräknar att 20–40 procent av 

befolkningen lider av psykisk ohälsa. Bland unga kvinnor (17–29 år) är nedsatt psykiskt 

välbefinnande runt 28 procent.63  Enligt Socialstyrelsen lider runt 20 procent av alla äldre 

(65 år och uppåt) av psykisk ohälsa, vilket bara är en av utmaningarna som en åldrande 

befolkning ställer hälso- och sjukvården och omsorgen inför. Psykisk ohälsa ökar bland 

barn och unga. Kultur kan spela en viktig roll för att förebygga psykisk ohälsa och som ett 

komplement till annan medicinsk behandling.  

En andra utmaning är att utveckla verktyg för att arbeta med kulturmedvetenhet. Tanken 

med sådana verktyg är att överbrygga språkliga och kulturella skillnader och barriärer. Det 

i sin tur kan bidra till en jämlik vård.  

En tredje utmaning är att med hjälp av ett personcentrerat perspektiv och narrativ medicin 

öka förståelsen för sjukdomsbilden. I det personcentrerade arbetssättet är patienten en 

medspelare och medutvecklare av vården snarare än en passiv mottagare. Narrativ medicin 

handlar om att känna igen, absorbera, tolka och beröras av patientens berättelse.64 Detta 

synsätt framhåller personen bakom sjukdomen och vikten av att se dennes behov och 

 

60 WHO. Constitution. https://www.who.int/about/who-we-are/constitution (Hämtad 2019-04-02) 
61 All Party Parliamentary Group on Arts, Health and Wellbeing. Creative Health: The Arts for Health and 

Wellbeing. 2017. 
62 Västra Götalandsregionen. Regionfullmäktige. Strategi för omställning av hälso- och sjukvården i Västra 

Götalandsregionen. 2017. s 3.  
63 Folkhälsomyndigheten. Hälsa på lika villkor. 2018. 
64 Charon, Rita. Narrative medicine – Honoring the Stories of Illness. 2008. 
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styrkor. Kultur kan bidra till att utveckla arbetet med och uttrycksformerna för patientens 

berättelse.  

En fjärde utmaning är att stärka kulturens roll i omsorgen. Detta måste ske i samverkan 

med kommuner, kommunalförbund och folkbildning. 

Prioriteringar inom kultur och hälsa är att 

• medverka till minskad psykiska ohälsa hos unga och äldre genom samarbete 

mellan folkhälsa, hälso- och sjukvård, kultur och andra berörda sektorer 

 

• utforska kulturens läkande egenskaper i pilotprojekt med fokus på 

kulturmedveten vård och patientberättelser som bedöms ha förutsättning att 

bedrivas på lång sikt 

 

• främja ett gott liv genom att stärka kulturens roll i omsorgen i samverkan 

med kommunalförbund, kommuner och folkbildning. 

Idrott 
Idrottsrörelsens förenings- och folkbildningsverksamhet är en av grundbultarna i den 

demokratiska infrastrukturen och är en motor för gemenskap, glädje, passion och bildning. 

Det är värden som stärker den enskilde och har betydelse för det goda livet. 

Västra Götalandsregionen stödjer Riksidrottsförbundets vision om en idrottsrörelse där alla 

har rätt att vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill ska få vara med i 

föreningsdriven idrottsverksamhet.  

Trots visionsarbete och ideella insatser brottas idrotten fortfarande med problem som i 

vissa fall är specifika för idrottsrörelsen. Två av de interna utmaningarna handlar om 

selektionsprinciper kopplade till kön respektive funktionsnedsättning.65 Inom idrotten är 

kön den främsta selektionsprincipen och könsstereotypa uppfattningar reproduceras inom 

de flesta nivåer. Barn och ungas idrottsvanor är i hög grad styrda av könstillhörighet. 

Människor med funktionsnedsättningar är en marginaliserad grupp inom idrotten och 

hänvisas i många fall till specialidrotter.  

Föreningsengagemanget är ojämnt spritt i samhället. En utmaning är att nå och angå de 

som inte är aktiva i föreningslivet, exempelvis ensamstående kvinnor med barn, invånare i 

socioekonomiskt utsatta områden, ålderspensionärer, personer med låg utbildning och 

inkomst samt personer med funktionsnedsättning. Särskilt angeläget är att nå kvinnor med 

utländsk bakgrund, att få unga män att engagera sig i idrottens folkbildningsverksamhet 

och att intensifiera arbetet med hbtq-frågor.  

 

65 Riksidrottsförbundet har tagit fram Strategi 2025 som i mångt och mycket handlar om dessa problem, se  

https://www.strategi2025.se/. Det finns dessutom en omfattande forskning kring idrott och idrottsrörelsen, 

exempelvis: Larsson, Håkan och Johansson, Susanne. Genus och heteronormativitet inom barn- och 

ungdomsidrott - Könsmönster i idrottsdeltagande och regelverk inom idrott. 2012. eller Centrum för 

idrottsforskning. Resurser, representation och "riktig" idrott - om jämställdhet inom idrotten. 2017.  

 

https://www.strategi2025.se/
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Ur ett folkhälso- och demokratiperspektiv är det viktigt att barn och ungas fysiska aktivitet 

ökar och att de bibehåller sitt engagemang i föreningslivet. Ämnet rörelseförståelse, eller 

physical literacy, betonar främst barn och ungas motorik, självförtroende, motivation och 

kompetens för att röra sig under hela livet. Konceptet kan förbättra förutsättningarna för 

fler barn och unga att nå de rekommenderade nivåerna av en timme fysisk aktivitet per 

dag. 

Prioriteringar inom idrott är att 

• öka andelen barn och unga som är aktiva i idrotts-, och friluftsliv genom att 

tillsammans med föreningsliv, kommuner och näringsliv utveckla konceptet 

rörelseförståelse.  

 

• verka för en jämlik, jämställd och demokratisk idrottsrörelse och för allas rätt 

till idrott, genom att utveckla ett nytt regionalt idrottspolitiskt program.  

 

• stärka samverkan mellan den ideella idrottsrörelsen och regionala 

verksamheter inom områdena kultur och hälsa samt barn och ungas fysiska 

aktivitet för att nyttja kunskap, och engagemang. 

Flernivåsamverkan för att möta utmaningar 

Samtiden och framtiden kännetecknas av komplexa utmaningar som kräver 
kreativa utvecklingsidéer för att möta samhällsförändringar och människors 
behov. Förändringar sker i snabbare takt än tidigare. Offentlig sektor måste 
bli bättre rustad för att möta det vi ännu inte känner till. Detta förutsätter 
samverkan på flera administrativa nivåer. 

Flernivåsamverkan kallas även samhällsstyrning och är mer horisontell och 

nätverksbaserad än formell styrning. Nivåerna – internationell, nationell, regional och 

kommunal – interagerar idag sinsemellan och utvecklar gemensamma intressen i direkt 

samarbete. Flernivåsamverkan bygger på delaktighet och kan innehålla konsultationer, 

inkluderande beslutsprocesser och medborgardialog.  

Eftersom det regionala utvecklingsuppdraget är dynamiskt och regelbundet inkluderar nya 

frågor och perspektiv, behöver det finnas en väl fungerande samverkan, dels mellan 

administrativa och nivåer, dels mellan olika politikområden. För att få flernivåsamverkan 

att fungera är det viktigt att identifiera gemensamma mål och att samtliga parter förstår 

sina respektive roller och hur de kan ha nytta av varandra. Statliga myndigheter behöver ha 

kunskap och förståelse för det regionala utvecklingsarbetet och den regionala nivån bör 

veta hur den nationella verkar.66 Likaså behöver regionerna kunskap om den kommunala 

nivåns ambitioner för att komplettera och förstärka det arbetet.  

Under strategiperioden prioriterar Västra Götalandsregionen samverkan mellan nivåer och 

politikområden för att utveckla kulturen och öka deltagandet i kulturlivet. Kulturpolitiken 

 

66 Tillväxtverket. Statliga myndigheters medverkan i det regionala tillväxtarbetet. 2018. 
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behöver aktivt interagera med andra politikområden för att visa på kulturens självklara 

värde och kapacitet i samhällsutvecklingen.  

Kultursamverkansmodellen ett exempel på flernivåsamverkan 
Kultursamverkansmodellen är till för att decentralisera inflytandet på kulturpolitiken. 

Modellen förutsätter dialog med kommuner, kommunalförbund, det fria kulturlivet och det 

civila samhället. Decentraliseringen ökar utrymmet för regionala prioriteringar i linje med 

statliga, regionala och kommunala mål – att ge alla invånare möjlighet att ta del av ett 

varierat kulturutbud präglat av förnyelse och kvalitet samt att kreativitet, mångfald och 

konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.67  

Kulturverksamheter som tilldelas medel genom kultursamverkansmodellen finns i flera 

kommuner. Samverkan mellan region, kommun och institution/organisation baseras på 

samfinansiering och dialog för verksamhetens utveckling.  

Under strategiperioden prioriterar Västra Götalandsregionen fortsatt utveckling av 

modeller och strukturer för hur regionalt och statligt finansierad kulturverksamhet 

kan komma fler kommuner och därmed invånare till gagn. 

Nationell, regional och kommunal samverkan utvecklar kulturen 
Kulturnämnden har överenskommelser med de nationella myndigheterna 

Konstnärsnämnden, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, 

Riksteatern, Statens fastighetsverk och Svenska Filminstitutet. Syftet är att stärka 

regionens och kommunernas utveckling inom kulturområdet med omvärlds- och 

sakkunskap.  

Under strategiperioden kommer Västra Götalandsregionen att undersöka samverkan med 

ytterligare nationella myndigheter, till exempel Boverket, Statens konstråd, Statens 

medieråd, Statens musikverk och Statens centrum för arkitektur och design, med 

utgångspunkt i strategins prioriteringar. 

Västra Götalandsregionenen samverkar med kommunerna för att utveckla kulturen genom 

att stärka invånarperspektivet, tydliggöra rollfördelning, tydliggöra utvecklingsbehov och 

underlätta för interkommunal samverkan i kulturfrågor. Kommunerna har det 

grundläggande offentliga ansvaret och den avgörande basfinansieringen för det lokala 

kulturlivet. Beslut ska tas så nära invånaren som möjligt – det som bäst görs på kommunal 

nivå ska hanteras där. Regionala insatser kompletterar och stärker den kommunala 

kulturpolitiken för att ta tillvara synergier och skapa mervärde. 

Kommunerna i Västra Götaland är organisatoriskt uppdelade i fyra kommunalförbund: 

Boråsregionen Sjuhäradskommunalförbund, Göteborgsregionens kommunalförbund, 

Fyrbodals kommunalförbund och Skaraborgs kommunalförbund. Kulturnämnden har 

tillsammans med regionutvecklingsnämnden och miljönämnden överenskommelser med 

tre av kommunalförbunden. Kultur ingår inte i Göteborgsregionens kommunalförbunds 

verksamhet och därför har kulturnämnden istället en överenskommelse med delregionens 

kultur- och fritidschefsnätverk. Överenskommelserna samlar resurser för genomförande 

och finansiering av den regionala utvecklingsstrategin och kulturstrategin.  

 

67 Prop. 2009/10:3 Tid för kultur  
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Kommunerna i Västra Götaland har prioriterat att följande områden ska utvecklas i 

samverkan med regionen de kommande fyra åren:  

o Kulturskola och ungas eget skapande 

o Bibliotek och läsfrämjande 

o Kulturella och kreativa näringar, besöksnäring och platsutveckling 

o Natur- och kulturarv och kulturmiljö 

o Gestaltad livsmiljö och offentlig konst 

o Folkbildning och idrott 

o Kultur och hälsa 

 

Västra Götalandsregionen arbetar fram specifika prioriteringar, konkreta aktiviteter och 

rollfördelning för genomförande tillsammans med kommunalförbund och kommuner under 

strategiperioden. Detta med hänsyn till det kommunala självstyret. 

Under strategiperioden prioriterar Västra Götalandsregionen att ytterligare stärka och 

utveckla strukturer för såväl interregional och interkommunal samverkan som samverkan 

om gemensamma frågor mellan kommunerna och regionen.  

Så ska strategin genomföras och följas upp 

För att nå de uppsatta målen och genomföra den strategiska förflyttningen 
måste mänskliga rättigheter, kunskap och samverkan vara i fokus. I uppgiften 
att synliggöra kulturens värde för samhällsutvecklingen är det uppföljning 
och analys som är förutsättningar för framgång.   

Rättighetsbaserat arbetssätt ska genomsyra helheten 
Kulturnämndens människorättsbaserade arbetssätt utgår från principen rättighetsbärare 

och skyldighetsbärare. Rättighetsbärarna är dels invånarna som tar del av våra 

verksamheter, påverkas av beslut och är närstående eller boende i verksamhetens 

närområde, dels medarbetarna i förhållande till arbetsgivaren. Skyldighetsbärarna är 

förtroendevalda politiker, anställda chefer och anställda medarbetare. De har ansvar att se 

till att rättighetsbärarna får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. 

 

Mänskliga rättigheter är inte bara mål, utan också medel för arbete i linje med FN:s 

konventioner om mänskliga rättigheter. FN har tagit fram fyra principer som ska 

underlätta det människorättsbaserade arbetet: värdighet och egenmakt, jämlikhet och 

ickediskriminering, delaktighet och inkludering samt ansvar och transparens. Hela Västra 

Götalandsregionens arbete ska genomsyras av dessa fyra principer. Till hjälp finns 

vägledningen 5 steg i rätt riktning, framtagen av avdelningen för social hållbarhet.68 

 

Även Agenda 2030 med de 17 globala målen är ett arbete för att förverkliga FN:s 

konventioner om mänskliga rättigheter. Processen med att omsätta Agenda 2030 ska ske 

människorättsbaserat.  

 

68 Västra Götalandsregionen. 5 steg i rätt riktning – vägledning för människorättsbaserat arbete. 2019. 
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Genomförande förutsätter kunskap och samverkan 

För att genomföra den strategiska förflyttning som preciseras i strategin behövs kunskap 

och nya idéer från ett brett spektrum av aktörer – inom såväl kultursektorn som de 

offentliga och privata sektorerna. Att förverkliga den regionala kulturpolitiska 

utvecklingen förutsätter flernivåsamverkan, ekonomiska insatser såsom långsiktiga 

uppdrag, strategiska insatsområden, verksamhetsstöd och utlysning av projektstöd eller 

överenskommelser med kommunalförbund och i vissa fall enskilda kommuner. 

Kulturnämnden strävar efter att så långt som möjligt arbeta evidensbaserat genom att ta till 

sig och ibland initiera forskning inom sitt verksamhetsområde.  

Västra Götalandsregionens styrmodell innehåller rollerna ägare, beställare och utförare. 

Kulturnämndens reglemente beskriver regionstyrelsens ägaransvar för helheten och att 

verksamheten i stort bedrivs ändamålsenligt. Kulturnämndens beställaransvar består av att 

finansiera och ange inriktning för verksamheter samt att följa upp och utvärdera 

beställningar och uppdrag utifrån regionfullmäktiges mål och riktlinjer. Utförarna 

genomför det som är överenskommet i beställningen eller uppdraget. Utförare kan vara 

helägda regionala bolag, förvaltningar inom egen regi eller externa företag och 

organisationer. 2019 gav kulturnämnden 28 gemensamt formulerade långsiktiga uppdrag 

till utförare. Uppdragen utgår från kulturstrategin och omprövas eller omformuleras var 

tredje år. 

Eftersom kulturstrategin gäller i fyra år kan prioriteringarna inte vara alltför detaljerade. 

Konkreta insatser, prioriteringar och finansiering relaterade till kulturstrategins 

genomförande står i kulturnämndens årliga detaljbudgetar.  

Uppföljning och analys för att synliggöra kulturens värde 

Kulturnämnden tillsammans med avdelningen för samhällsanalys följer kontinuerligt upp 

resultat och utvärderar effekter av kulturpolitiken. Syftet är att säkerställa att de medel som 

kulturnämnden fördelar når önskade resultat inom deltagande, självständighet och 

samhälle. De långsiktiga uppdragen har stor vikt. Under de tre år ett uppdrag gäller, ska de 

följa en plan för genomförande, uppföljning och utvärdering.  

Västra Götalandsregionen rapporterar årligen till Statens kulturråd inom ramen för 

kultursamverkansmodellen, riktlinjerna för kvantitativ och kvalitativ uppföljning och 

särskild uppgiftsinsamling. Kulturdatabasen är ett användbart verktyg för insamling av 

kvantitativa data och som gör det möjligt att jämföra regional och nationell kulturstatistik 

över tid. 

Västra Götalandsregionen samarbetar med SOM-institutet, en opartisk 

undersökningsorganisation inom samhälle, opinion, medier vid Göteborgs universitet, för 

att följa utvecklingen ur ett invånarperspektiv. SOM-undersökningarna ger kunskap om 

invånarnas kulturvanor och fungerar som underlag för tvärvetenskapliga analyser över tid 

på nationell, regional och kommunal nivå.  

Systematisk uppföljning skapar bättre förutsättningar för analyser och utvärderingar. Vid 

behov utreder och utvärderar kulturnämnden specifika konst- och kulturområden, men 

även verksamheters arbete med exempelvis deltagande, jämställdhet och tillgänglighet. 

Kulturpolitikens effekter är dock svåra att mäta. Inte sällan genererar satsningar inom 

konst och kultur positiva effekter i andra samhällsområden. Därför är effektutvärderingar 



 
47   

utformade för att bättre synliggöra kulturens värde i samhällsutvecklingen ett område för 

Västra Götalandsregionen att utveckla framöver.  

Samråd och samverkan grund för utveckling  

För att kunna utveckla kulturpolitiken på bästa sätt behöver många få 
komma till tals. Västra Götalandsregionen samverkar med kulturlivets 
aktörer och med kommuner. De olika formerna för samråd och samverkan 
har olika syften. 

Fånga behov tillsammans med kulturlivets aktörer  

Västra Götalandsregionen har kontinuerliga samråd med verksamheter som har långsiktiga 

stöd, verksamhetsstöd och treåriga kulturstrategiska utvecklingsstöd samt med 

folkbildningens organisationer. Samråden är till för att fånga upp kapacitet och behov 

kopplade till kulturstrategins genomförande. Dialog med kulturlivets aktörer och invånare 

sker även via förvaltningar, institutioner och organisationer som utför regional 

kulturverksamhet. 

I beredning inför stipendier och utvecklingsprojekt deltar konstnärliga referensgrupper, 

vars medlemmar utses av centrumbildningarna. Syftet är att förstärka principen om 

armlängds avstånd och garantera en rättssäker process. 

Hitta gemensamma ambitioner och lösningar med kommuner 

Kulturnämnden bjuder in till delregionala kulturpolitiska dialoger – ett forum för 

förtroendevalda och förvaltningschefer från kommuner och kommunalförbund i Västra 

Götaland. Syftet är att identifiera gemensamma ambitioner, prioriteringar och potentiell 

samverkan ur ett regionalt helhetsperspektiv. 

Inspirera och föra dialog med kulturting  

Kulturnämnden bjuder under strategiperioden in till kulturting. Kulturtinget fungerar som 

en gemensam mötesplats för inspiration, kunskap och dialog om kulturpolitik ur ett 

kommunalt, regionalt, nationellt och internationellt perspektiv. Syftet är att förstärka 

dialogen inom kulturområdet mellan region, kommuner, kommunalförbund, det civila 

samhället och det fria kulturlivet. 

Hur strategin har arbetats fram 

Att ta fram en ny kulturstrategi och plan innebär intensiva samråd för att 
samla kunskap och erfarenheter från kommuner, kulturaktörer och det civila 
samhället i Västra Götaland. Syftet är att identifiera gemensamma 
prioriteringar ur ett regionalt helhetsperspektiv.  

Under processen att ta fram kulturstrategin diskuterades kulturlivets förutsättningar, 

utmaningar och möjligheter. Svaren sattes sedan i relation till de förändringar som måste 

till om vi ska nå de önskade effekterna av den statliga och den regionala kulturpolitiken. 
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Kommuner, kulturaktörer och det civila samhället kom i dialogform med sina inspel. 

Dialogerna placerades tydligt inom ramen för Roger A Harts delaktighetstrappa, en metod 

för att definiera olika målgruppers delaktighet i beslutsprocesser. Trappan består av åtta 

steg – de tre första står för ”icke-delaktighet”, där målgruppen inte involveras på allvar, 

och de fem översta står för förankrad delaktighet i samförstånd med målgruppen.69 

Samråden inom kulturstrategiarbetet låg på steg 5 – målgrupperna rådfrågades och deras 

synpunkter togs tillvara och bearbetades i underlaget.  

Kulturstrategin antas av regionfullmäktige. 

Tillsammans med verksamheter med statliga medel inom 
kultursamverkansmodellen 

Verksamheter som tar del av de statliga medlen inom kultursamverkansmodellen utgjorde 

kärnan i åtta av nio samråd (det nionde gällde folkbildningen). Samråden hade respektive 

konst- och kulturområden i centrum och utgick från frågeställningar om vad som bör göras 

nytt, fortsätta eller avslutas utifrån de fem strategiområdena vidga deltagandet, gynna 

nyskapande, utveckla kapaciteter, nyttja tekniken och öka internationaliseringen. I 

samråden deltog även  

• organisationer som har långsiktiga uppdrag utan att ta del av statliga medel via 

kultursamverkansmodellen 

• representanter från centrumbildningar 

• representanter från akademi inom respektive konst-/kulturområden 

• sakkunniga och personer med särskild kompetens att arbeta med och för barn och 

unga från förvaltningarna Kultur i Väst och Västarvet  

• representanter från det statliga forskningsinstitutet Rise Interactive för ett IT- och 

digitaliseringsperspektiv.  

Länsstyrelsen representerades på samrådet för natur- och kulturarv. Det breda 

regionutvecklingsperspektivet representerades via regionutvecklare från olika avdelningar 

inom regional utveckling på Västra Götalandsregionen och det kommunala perspektivet 

genom processledare för kulturområdet från de fyra kommunalförbunden i Västra 

Götaland.  

Tillsammans med civilsamhället 
Kulturstrategin togs fram i samråd med det civila samhället. Utgångspunkten för dessa 

samråd var de organisationer som har någon typ av ekonomisk överenskommelse eller 

annan reglerad samverkan med kulturnämnden: 

• Folkhögskolor och studieförbund – ett särskilt samråd hölls i oktober 2018 enligt 

samma upplägg som övriga. 

• Verksamhetsstöd – Folkets hus & parker, folkmusikförbund, hembygdsförbund, 

hemslöjdsförbund, Sveriges konstföreningar Västra Götaland och Våra gårdar 

 

69 Hart, Roger (1992) Children’s participation: from tokenism to citizenship. Florens: UNICEF. 
International Child Development Centre. 
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samlades till samråd i augusti 2018 för att diskutera förutsättningar att verka 

regionalt inom respektive fält och organisation. 

• Överenskommelsen med den sociala ekonomin – ett samråd hölls i oktober 2018 

efter inbjudan till alla föreningar inom överenskommelsen. Samrådet fokuserade på 

vidgat deltagande i kulturlivet och förutsättningar för bättre samverkan.  

• Beredningen för mänskliga rättigheters fem samråd hbtq, funktion, nationella 

minoriteter, barnrätt, jämlikhet – särskild dialog vid ordinarie sammankomster 

under hösten 2018, med fokus på vidgat och jämlikt deltagande i kulturlivet. En 

särskild workshop hölls efter detta med företrädare för de fem nationella 

minoriteterna med fokus på bättre samordning och samverkan. 

• Ax kulturorganisationer i samverkan och Sverok – ett särskilt samråd i december 

2018 med fokus på det ideella kulturlivets förutsättningar i Västra Götaland. 

Tillsammans med det fria kulturlivet 

Kulturstrategin togs fram i samråd med fria kulturaktörer. Dessa samråd organiserades via 

de ekonomiska överenskommelser som finns mellan kulturnämnden och respektive 

organisationer. Med hjälp av särskilda medel från Statens kulturråd för att involvera 

civilsamhället och det fria kulturlivet i processen, blev fördjupade samråd med 

centrumbildningarna möjliga: 

• Centrumbildningar och kollektivverkstäder – ett första samråd i augusti 2018 och 

ett uppföljande januari 2019. I januari presenterades arbetet med den nya 

kulturstrategin. Verksamhetsledare och två medlemsrepresentanter deltog. 

Verksamhetsledarna för centrumbildningarna bjöds också in att delta i de samråden 

för respektive konst- och kulturområde. Centrumbildningarna hade även en särskild 

roll i så kallade open hearings, vid fyra tillfällen i februari 2019. Då inleddes 

dialogen med att de presenterade sin respons på det första utkastet från den 1 

februari 2019.  

• Kulturstrategiska utvecklingsstöd – i maj 2018 diskuterade organisationer med 

kulturstrategiskt utvecklingsstöd från kulturnämnden kulturstrategin och det fria 

kulturlivets förutsättningar och behov.  

• Övrigt – ett kulturting hölls i maj 2018. Förtroendevalda och representanter för det 

fria kulturlivet möttes i diskussioner om konstnärers villkor.  

Genom politiska dialoger 

Kulturstrategin togs fram i samverkan med kommunerna. Dialogarbetet bestod dels av 

delregionala kulturpolitiska dialoger, dels av särskilda politiska dialoger mellan 

kulturnämndens presidium och kommunalförbundens direktioner eller presidier. I 

november träffades kommunerna och regionen för fyra delregionala dialoger. Till dessa 

tillfällen bjöd kulturnämnden in förtroendevalda och förvaltningschefer med ansvar för 

kultur- och fritidsområdet i de 49 kommunerna. Kulturnämnden hämtade i förväg in 

respektive kommuns politiska prioriteringar, särskilt sådana som särskilt lämpade sig för 

samarbete med regionen och kommunalförbunden. Svaren i respektive delregion låg till 

grund för dialogmötena. I januari 2019 höll kulturnämnden höll ett uppföljande möte med 

alla kommuners kulturchefer. 
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Detta kommunala perspektiv beskrivs inte separat utan finns inom respektive konst- och 

kulturområde i strategin. Vad det gäller genomförandet tar parterna i nästa steg gemensamt 

fram aktiviteter och ansvarsfördelning.   

Genom internt förankringsarbete 
Kulturnämnden har också arbetat för att förankra kulturstrategin internt: 

• Koncernkontoret – inom den egna förvaltningen skapades en dialoggrupp med 

representanter från alla enheter inom koncernstab regional utveckling, koncernstab 

hälso- och sjukvård samt koncernstab kommunikation och externa relationer. 

Denna grupp träffades vid ett par tillfällen för att diskutera kulturstrategin ur ett 

regionalt helhetsperspektiv. Gruppen kan bli en viktig del i hur strategin 

implementeras under perioden. 

• Beredningen för hållbar utveckling (BHU) – de informerades kontinuerligt 

om hur arbetet med kulturstrategin gick. BHU är ett politiskt 

samverkansorgan för Västra Götalandsregionen och länets kommuner i 

frågor om hållbar utveckling, däribland kulturfrågor.  

• Kulturnämnden – vid ett av de ordinarie sammanträdena under hösten 2018 hölls en 

workshop om önskade effekter för samhället och individen inom respektive konst- 

och kulturområden. Kulturnämnden informerades även kontinuerligt om arbetets 

fortskridande och deltog i de delregionala dialogerna. Inför beslut om att sända 

strategin vidare till regionstyrelsen fördes fördjupade diskussioner utifrån 

tjänstemannaförslag till strategi.  

• Regionstyrelsens ägarutskott: informerades om arbetet under hösten 2018. 
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Regional biblioteksplan 2020–2023 
Kommuner och regioner ska enligt bibliotekslagen (2013:801, 11 §) anta biblioteksplaner 

för sin verksamhet på biblioteksområdet. Västra Götalandsregionens regionala 

biblioteksplan identifierar prioriterade utvecklingsområden och strategiska inriktningar. 

Planen är styrande för den regionala biblioteksverksamheten och vägledande för 

kommunala biblioteksplaner. Dessutom ger den underlag för att stärka samverkan mellan 

biblioteken för att förverkliga visionen om Det goda livet. Den regionala biblioteksplanen 

är en del av Kulturstrategi Västra Götaland – och regional kulturplan 2020–2023. 

Bibliotekens uppdrag är stora och utmanande. Målgruppen är alla invånare. Bibliotekens 

verksamhet är därför bred och komplex. Biblioteken spelar flera roller: utbildande, 

kulturella och sociala. Inte sällan överlappar de olika rollerna varandra. Biblioteken är 

betydelsefulla aktörer i lokalsamhället – de arbetar med att möta människors behov av 

information, kunskap, kultur och gemenskap. Biblioteken ger tillgång till tryckta böcker, e-

böcker, ljudböcker, tidskrifter, dagstidningar och databaser. Samtidigt är de en plats där 

människor möts för dialog och inspiration genom programverksamhet och aktiviteter. 

Verksamheten sker i bibliotekens lokaler och utanför biblioteken genom utåtriktade och 

uppsökande aktiviteter. Bibliotek är därför både en plats och en funktion. De arbetar för att 

ge människor med olika förutsättningar likvärdig tillgång till information, kunskap och 

kultur genom olika skeden i livet.  

I Västra Götaland finns olika typer av bibliotek: folkbibliotek, skolbibliotek, 

forskningsbibliotek, sjukhusbibliotek, folkhögskolebibliotek, specialbibliotek, 

fängelsebibliotek och företagsbibliotek. De flesta ingår i det allmänna biblioteksväsendet, 

vilket innebär att de är offentligt finansierade. Biblioteken i det allmänna 

biblioteksväsendet ska enligt bibliotekslagen 2 § verka för det demokratiska samhällets 

utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken ska 

främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och 

forskning samt kulturell verksamhet i övrigt.1 

För individen är det sällan av betydelse vem som är huvudman för vilket bibliotek. En 

utmaning för biblioteken är därför att samverka med varandra för att tillgodose människors 

behov av och önskemål om information, kunskap och kultur. Dessutom med hänsyn till att 

människors behov av bibliotek varierar genom livet. För att vara angelägna, ha hög 

kompetens och nå olika målgrupper behöver biblioteken också samarbeta med aktörer 

utanför bibliotekssektorn, såväl inom kommunen som med civilsamhället.  

Samhällsutmaningar är biblioteksutmaningar  

Biblioteken är en del av samhället. Därför är samhällets utmaningar också bibliotekens 

utmaningar. Vissa av utmaningarna som identifieras nedan är mer framträdande i några av 

regionens kommuner. Utmaningarna har identifierats i samråd med folkbibliotekschefer i 

regionen. Till grund för beskrivningen ligger också en omfattande analys av styrdokument, 

rapporter, statistik, ansökningar och forskning.  

 

1 SFS 2013:801. Kulturdepartementet. Bibliotekslag. 
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Samhällets digitalisering ställer krav på digital kompetens 

Digitaliseringen har förändrat hur människor kommunicerar, söker information och 

konsumerar tjänster. I den digitala samtiden finns ekonomiska, sociala och 

kunskapsmässiga klyftor som påverkar hur medborgarna kan delta i samhällets 

demokratiska utveckling. Användarnas förväntningar på tillgång till information och 

konsumtion av medier styrs av resursstarka globala aktörers tjänster. Folkbiblioteken var, 

jämfört med andra kommunala verksamheter, tidiga med att erbjuda digitala tjänster. 

Bibliotekens förmåga att använda digitaliseringens möjligheter begränsas dels av en 

fragmentiserad organisationsstruktur som försvårar samverkan kring nationella tjänster, 

dels av leverantörsberoende på en marknad med begränsad konkurrens och dels av en 

upphovsrättslig situation som inte gynnar bibliotekens tillgång till digitala medier. 

Biblioteken ska ge förutsättningar för att öka den digitala delaktigheten hos allmänheten 

och verka för ökad digital kompetens och medie- och informationskunnighet genom att ge 

människor tillgång till digitala verktyg och arbetsmetoder som referenssamtal, handledning 

och användarundervisning. För att biblioteken ska kunna fortsätta främja sådana kunskaper 

hos allmänheten krävs kontinuerlig fortbildning av bibliotekspersonal, relevanta digitala 

resurser samt bred samverkan med olika samhälleliga aktörer.  

Antalet internetanvändare i Sverige är högt, men det finns flera grupper som befinner sig i 

digitalt utanförskap. De allra flesta som inte använder internet är äldre. Det finns också ett 

samband mellan personer med funktionsnedsättningar och digitalt utanförskap. Att inte 

använda nätet dagligen är vanligare bland de som bor i landsbygd, har lägre 

hushållsinkomst eller har lägre utbildning. De som inte använder internet dagligen känner 

sig mindre delaktiga i det digitala samhället.2 Det betyder att det fortfarande är en stor del 

av befolkningen som inte har kunskap och förmåga att ta del av samhällets digitala tjänster 

och samtida medier. I ett samhälle där allt fler offentliga och privata tjänster digitaliseras 

blir det ett demokratiproblem.  

I den digitaliserade samtiden är det också viktigt människor förstår mediernas roll och 

funktion i ett demokratiskt samhälle, kritiskt kan värdera medieinnehåll utifrån mediernas 

funktioner, kan söka, använda och bedöma information och har tekniska färdigheter att 

använda digitala verktyg och tjänster. En nyckelkompetens i dagens samhälle är därför 

digital kompetens och medie- och informationskunnighet (MIK). I de två begreppen finns 

en gemensam grund – digitaliseringens påverkan på det informationssamhälle vi lever i 

och hur vi måste möta dessa utmaningar genom att utveckla nya förmågor och färdigheter.  

Vidgat deltagande och ökad delaktighet kan minska klyftor i samhället 

Folkbiblioteken är till för alla. Det kräver inkluderande bibliotek, såväl fysiskt och digitalt, 

som ger likvärdig tillgång till medier och information. Förändringar i 

befolkningsstrukturen, där antalet äldre ökar och fler invånare har annat modersmål än 

svenska, har gjort att folkbiblioteken på relativt kort tid utvecklat både bestånd och 

arbetsmetoder för att möta efterfrågan. Men behoven är fortsatt stora. Tillgången till 

litteratur och samhällsinformation och på andra språk än svenska behöver öka, liksom 

tillgången till litteratur för personer med funktionsnedsättning. Utifrån den reviderade 

 

2 Davidsson, P., Palm, M. & Melin Mandre, Å. Svenskarna och internet 2018. IIS, Internetstiftelsen i 
Sverige. 2018. 
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lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk behöver biblioteken utveckla sitt 

arbete med att uppmärksamma de nationella minoritetsspråken samiska, finska, meänkieli, 

romani chib och jiddisch. Biblioteken behöver, för att vara angelägna i människors liv, 

bjuda in människor att själva vara delaktiga i biblioteksverksamheten. För att kunna möta 

människor med olika behov och förutsättningar finns ett stort behov av 

biblioteksutveckling för att nå och angå fler. 

Att öka läsande, läsutveckling och läsfrämjande angår alla 

Idag finns höga krav på att kunna läsa och skriva avancerade texter för att vara en del av 

samhället och kunna utöva sina demokratiska rättigheter och skyldigheter. Det gäller för 

studier och arbetsliv, men också för fritidssysselsättningar och kulturupplevelser. För att 

kunna läsa krävs dessutom ofta förmåga att hantera olika typer av medier. Betydelsen av 

tidiga insatser för att främja små barns språkutveckling uppmärksammas såväl nationellt, 

regionalt som lokalt. Men det finns stora skillnader mellan och inom kommunerna hur 

barnens tillgång till litteratur och pedagogisk verksamhet ser ut. Läsdelegationen lyfter 

bland annat tillgång till litteratur i förskolan och samverkan mellan bibliotek, 

barnhälsovård och förskolor som två viktiga områden kopplat till språkutveckling.3 

Litteraturen som konst- och kulturområde gynnas av att litterära utövare kan utvecklas och 

verka i samspel med sina läsare på olika litterära scener och mötesplatser. Biblioteken har 

en viktig roll som mötesplats kring den samtida litteraturen. Allt fler intresserar sig för 

litterärt skrivande, såväl barn som vuxna. Att främja skrivande är också att främja läsande. 

För att bibliotek ska fortsätta vara en aktör att räkna med när det gäller främjande av 

litteratur, skrivande och läsande, behöver bibliotekarier fortbildas om olika sorters litteratur 

och metoder för förmedling och främjande. De behöver också kunskap att tillämpa 

metoderna. Ett av Läsdelegationens förslag handlar om ett nationellt läsfrämjandelyft för 

folkbibliotekarier. Delegationen föreslår också att bemanning av skolbibliotek ska utredas 

och att skolbiblioteksverksamheten ska definieras på förordningsnivå, för att 

skolbiblioteken ska bli bättre på att främja elevernas intresse för läsning och litteratur. Den 

nationella biblioteksstrategin konstaterar att skolbibliotekariens profession behöver stärkas. 

Strategin lyfter också fram kompetensutveckling till alla personalgrupper som har kontakt 

med skolbiblioteksområdet som en av de föreslagna reformerna.4 

Nå och angå barn och unga viktigt för utveckling 

För att nå barn och unga måste biblioteken vara relevanta, tillgängliga och ha ett starkt 

användarfokus. Det kräver kunskaper om barn och ungas kulturer, livssituationer och 

medievärldar. Många bibliotek har svårt att nå unga, som idag är lika mycket producenter 

som konsumenter. Biblioteken kan spela stor roll i barns och ungas kulturskapande och 

identitetssökande. De kan vara en kulturell mötesplats genom exempelvis läsfrämjande 

insatser på lov och samarbete med fritidsgårdar. Genom att arbeta med att främja barns och 

ungas medie- och informationskunnighet kan biblioteken visa inte bara hur digitaliseringen 

påverkar samhället och individen, utan också hur unga själva kan påverka digitaliseringen. 

Genom att vara där barn och unga är, såväl mentalt, tekniskt som fysiskt, kan biblioteken 

vara en viktig länk i barns och ungas utveckling. För att fylla den funktionen behöver 

 

3 SOU 2018:57. Läsdelegationen. Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället. 
4 Fichtelius, Erik, Persson, Christina & Enarson, Eva. Demokratins skattkammare: förslag till en nationell 
biblioteksstrategi. Kungliga biblioteket, Nationell biblioteksstrategi. 2019. 
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biblioteken jobba med uppsökande och överskridande samarbeten med aktörer och 

professioner både inom och utanför biblioteksverksamheten. Det krävs också nyfikenhet 

inför nya arbetsformer, ett lyhört ledarskap som kan prioritera och prioritera om, 

kontinuerlig kompetensutveckling och strategisk rekrytering.   

Biblioteken spelar roll för livslångt lärande 

Livslångt lärande handlar både om samhället i stort och om individens möjlighet att växa 

och utvecklas. Det lärande vi ägnar oss åt under livet utvecklar våra kunskaper och 

färdigheter inom många olika områden som berör samhällsliv, arbetsliv, socialt liv och 

privatliv. Biblioteken har stor potential att stärka och hjälpa människor att fullfölja studier. 

För att kunna främja det livslånga lärandet krävs en stark kedja av bibliotek från förskola 

till högskola, som inkluderar skola, vuxenutbildning och folkhögskola, men också av andra 

bibliotek som gör fortbildning och kompetensutveckling möjlig. Många människor som 

deltar i vuxenutbildning och fortbildning saknar idag tillgång till biblioteksstöd. Det 

livslånga lärandet kräver tillgång till vetenskapliga resultat och annan kunskapsproduktion. 

Här har biblioteken en roll att spela för öppen tillgång till resultat av offentligt finansierad 

forskning. Biblioteken har historiskt spelat en viktig roll för människors studier, livslånga 

lärande och professionella utveckling, men för att fortsätta motsvara förväntningarna krävs 

resurser och samarbeten.  

Den kunskap om informationssökning och källkritik som eleverna kan få ta del av under 

skolåren är inte bara relevant för skolan, utan viktig för att under hela livet kunna vara 

delaktig i samhället och förstå världen.  

Förändrad infrastruktur förändrar kompetensbehov  

Den digitala utvecklingen ställer höga krav på bibliotekarieprofessionens utveckling. En 

stor utmaning är behovet av pedagogiska kompetenser inom digital folkbildning och 

medie- och informationskunnighet. I många fall kräver detta nya personella resurser som 

kan täcka upp för de kompetensbrister den snabba utvecklingen skapar och som 

fortbildningsinsatser inte kan lösa snabbt nog. Tjänster som IT-pedagoger, IKT-pedagoger 

eller MIK-bibliotekarier kommer bli svåra att tillsätta i den nuvarande 

arbetsmarknadssituationen, där både bibliotekarier och pedagoger med passande 

kompetens är en bristvara. En annan aspekt av rekrytering och kompetens handlar om att 

bibliotekspersonalen är förhållandevis homogen, vilket påverkar arbetet med vidgat 

deltagande och inkludering. Idag är det hög konkurrens om de nyutbildade bibliotekarierna 

och många bibliotek har svårt att rekrytera.   

I en vardag som kännetecknas av dels ett stort och brett uppdrag, dels aktiviteter både 

innanför och utanför bibliotekens väggar och dels människors behov och önskemål om 

både djup och bredd är det en utmaning för biblioteken att arbeta med strategier och planer 

för långsiktig verksamhetsutveckling. Men för att biblioteken ska utvecklas i samklang 

med det omgivande samhället behöver de driva utveckling parallellt med den dagliga 

verksamheten. Det innebär bland annat att omvärldsbevaka och utbyta erfarenheter, att 

arbeta med kontinuerlig kompetensutveckling och kollegialt lärande och att göra en kritisk 

analys av verksamheten. För att utvecklas i önskad riktning behöver biblioteken analysera 

vilken strategi för ökad tillgänglighet som bäst motsvarar de lokala behoven – meröppet, 

fler utåtriktade aktiviteter, nischbibliotek eller samverkan med andra aktörer i 

lokalsamhället. Det kan exempelvis handla om lokala användarstudier med stöd i 

vetenskapliga metoder, ökad kunskap om icke-användarna utifrån forskning och statistik 
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samt kunskap om nya arbetsmetoder kopplat till uppdragen om kunskapsförmedling, fri 

åsiktsbildning, läsfrämjande och främjande av digital kompetens.  

Utnyttja möjligheterna till information, kunskap, kultur och gemenskap 

En av de största utmaningarna för biblioteken handlar om människors bild av vad ett 

bibliotek är. Att få fler att känna till vad bibliotek gör och ger tillgång till är centralt för att 

kunna arbeta med biblioteksuppdraget. I mångt och mycket är det en pedagogisk utmaning 

att beskriva hur bibliotek kan stärka lärande och utveckling, bidra till ökad jämlikhet och 

minskade klyftor och inspirera genom möten. Bibliotekens ibland svaga position i den 

kommunala organisationen och sviktande ekonomi försvårar arbetet med att beskriva 

bibliotekens roll i samhället. 

Prioriteringar inom den regionala biblioteksplanen är att 

• öka möjligheterna för likvärdig tillgång till information, kultur och 

kunskap genom att bidra till bred samverkan mellan bibliotek och 

andra samhälleliga aktörer samt främja utveckling av bibliotekens 

arbetsmetoder   

 

• främja ökat läsande genom att synliggöra och utveckla bibliotekens 

läsfrämjande arbete för att inspirera till läsupplevelser, stärka 

litteraturens ställning och öka läs- och språkförståelsen  

 

• främja invånarnas digitala kompetens och medie- och 

informationskunnighet samt stärka invånarnas tillgång till 

biblioteksverksamhet genom riktade fortbildningsinsatser och ökad 

samverkan gällande bibliotekens infrastruktur 

 

• skapa bättre förutsättningar för människors livslånga lärande genom 

att medverka till fler gemensamma mötesplatser och projekt för 

biblioteken samt att främja utveckling av bibliotekens arbetsmetoder.   

 

Regional biblioteksverksamhet 
Enligt bibliotekslagen (11 §) ska varje landsting bedriva regional biblioteksverksamhet 

med syfte att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de 

folkbibliotek som är verksamma i länet. Den regionala kulturförvaltningen Kultur i Väst 

ansvarar för det regionala biblioteksuppdraget. Kultur i Väst är en av Västra 

Götalandsregionens utförarförvaltningar med uppgift att främja kultur på uppdrag av 

regionens kulturnämnd. Under planperioden arbetar Kultur i Väst för ökad samverkan, fler 

gemensamma mötesplatser och nya möjligheter för erfarenhetsutbyte mellan olika 

bibliotekstyper såsom folkbibliotek, skolbibliotek, sjukhusbibliotek och 

forskningsbibliotek.  

Den regionala biblioteksverksamheten arbetar i nära dialog med kommunernas företrädare 

för att kunna stödja biblioteken utifrån lokala utvecklingsbehov. Fortbildning och 

kompetensutveckling är en del av verksamheten, stöd och förmedling en annan och 
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verksamhets- och metodutveckling en tredje. Verksamhetens arbete är bland annat att 

utveckla och genomföra kurser, anordna och medverka i konferenser och mässor, stödja 

nätverk och erfarenhetsutbyte, omvärldsbevaka forskning och projekt, erbjuda 

konsultationer och utvecklingsstöd samt publicera rapporter och ett biblioteksmagasin.  

Den regionala biblioteksverksamheten deltar i många sammanhang på nationell nivå 

genom nätverk, referensgrupper, konferenser och arbetsgrupper. Bland annat utbyter 

verksamheten kontinuerligt kunskaper och erfarenheter med de tjugo andra regionala 

verksamheterna i Sverige och med Kungliga biblioteket, som är den myndighet som har 

uppdraget om bibliotekssamverkan. Även internationella nätverk och globala utblickar är 

en del av den regionala biblioteksverksamheten. De nationella målen för litteratur och 

läsfrämjande fungerar som utgångspunkt, tillsammans med Västra Götalandsregionens 

rekommendation om språkutveckling och läsning inom Kraftsamling fullföljda studier. 

Särskilt fokus ligger på barn och unga.5  

Strategisk inriktning för den regionala biblioteksverksamheten 

För att främja bibliotekens arbete med att bättre möta samhällsutmaningarna och 

utvecklingsområdena som beskrivits ovan, riktar Kultur i Väst sin verksamhet mot fyra 

strategiska inriktningar under planperioden.  

Det öppna biblioteket 

Ge människor med olika förutsättningar likvärdig tillgång till information, kultur och 

kunskap genom att 

• stödja bibliotekens nätverk och erfarenhetsutbyten kring arbetet med 

mångspråk samt främja arenor för samverkan mellan bibliotek och andra 

samhälleliga aktörer 

• kartlägga och analysera bibliotekens arbete med nationella minoritetsspråk 

samt fortbilda bibliotekspersonal 

• stärka bibliotekens arbete utifrån perspektiven tillgänglighet, inkludering 

och delaktighet  

• förmedla kunskap om metoder för bibliotekens uppsökande och 

utåtriktade arbete för att vidga deltagandet och nå fler aktiva användare. 

Det läs- och skrivfrämjande biblioteket 

Inspirera till läsupplevelser, stärka litteraturens ställning och öka läs- och språkförståelse 

genom att 

• stödja och utveckla bibliotekens arbete med litterära program  

• inspirera biblioteken att använda digitala verktyg för läsfrämjande genom 

fortbildning och konsultation 

• förmedla kunskap om metoder för tillgänglig läsning för att göra läsning 

möjlig för alla 

 

5 Västra Götalandsregionen. Genomförandeplan och rekommendationer 2019: Handlingsplan fullföljda 
studier. 2018. 
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• förmedla kunskap om metoder för att med stöd av litteratur, skrivande och 

samtal främja hälsa och välbefinnande 

• stödja bibliotekens mediestrategiska arbete.  

Det digitala biblioteket 

Främja människors digitala kompetens och medie- och informationskunnighet och ge fri 

och lika tillgång till information och medier genom att 

• främja utveckling av bibliotekens metoder för att öka människors digitala 

kompetens och medie- och informationskunnighet  

• stödja bibliotekens strukturer för digital folkbildning  

• stödja bibliotekens samverkan kring och samordning av digitala tjänster 

och system 

• främja delbara systemlösningar baserade på öppen källkod för ökad 

valfrihet och minskat leverantörsberoende. 

Det lärande biblioteket 

Stödja människors möjligheter till livslångt lärande och kontinuerligt utveckla sin 

verksamhet för att möta samhällets utmaningar genom att  

• främja bibliotekens stöd för människors livslånga lärande genom 

kompetensutveckling utifrån forskning och erfarenhetsbaserad kunskap 

• ta fram strategier för ökat utbyte mellan biblioteken genom nätverk och 

omvärldsanalys 

• stödja bibliotekens lokala användarstudier och omvärldsanalys  

• bidra till kunskap om hur biblioteken i Västra Götaland utvecklas genom 

studier och kartläggningar och visa på utvecklingsmöjligheter. 

Kultur i Väst upprättar årligen verksamhetsplaner och avsätter resurser för den regionala 

biblioteksverksamheten. I verksamhetsplaner beskrivs årliga prioriteringar och 

uppföljningar närmare. 

 

Biblioteken i Västra Götaland 

Bibliotekslandskapet i Västra Götaland innefattar olika bibliotekstyper med olika 

huvudmän: kommun, region eller stat. Kommunerna ansvarar för folkbiblioteken. 

Huvudman för skolbiblioteken är densamma som för skolan vilket i de flesta fall betyder 

kommunerna, men också regionen, staten eller enskilda huvudmän kan ansvara för 

skolbibliotek. Den regionala biblioteksverksamheten, sjukhusbiblioteken, de regionala 

folkhögskolornas bibliotek och naturbruksgymnasiernas bibliotek har regionen som 

huvudman. Staten ansvarar för bibliotek vid universitet och högskolor som omfattas av 

högskolelagen. För att alla människor ska få tillgång till landets samlade biblioteksresurser 

ska bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet samverka.  
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Folkbiblioteken 

Varje kommun ska ha folkbibliotek enligt bibliotekslagen (6 §). Folkbiblioteken ska vara 

tillgängliga för alla och vara anpassade till användarnas behov. Utbudet av medier och 

tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet. Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning 

och tillgång till litteratur och dessutom verka för att öka kunskapen om hur 

informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i 

kulturlivet. Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att 

främja språkutveckling och stimulera till läsning.6  

Folkbiblioteken är Sveriges mest spridda kulturinstitution. Trots att de fysiska besöken har 

minskat något visar Kungliga bibliotekets statistik över de senaste tio åren att 

folkbiblioteken har mer än 60 miljoner besök per år. Majoriteten av de fysiska 

biblioteksbesöken i Sverige sker just på folkbiblioteken. Alltfler tjänster på biblioteken blir 

tillgängliga digitalt och bland annat ljudboksutlånen ökar kraftigt. Folkbiblioteken har högt 

förtroende bland allmänheten.7 Biblioteken är ofta den enskilt största budgetposten i den 

kommunala kulturbudgeten, även om det finns stora skillnader mellan kommunerna.   

I Västra Götalands 49 kommuner finns 179 folkbiblioteksenheter varav 55 är kombinerade 

folk- och skolbibliotek, räknat 2018. I många kommuner finns huvudbibliotek och 

filialbibliotek eller närbibliotek och i de större städerna finns stadsdelsbibliotek. I regionen 

finns flera bibliotekssamarbeten, där kommunerna samverkar kring gemensamma 

systemlösningar och medieförsörjning för att öka invånarnas tillgång till bibliotekets 

tjänster. Det fysiska beståndet var 3,36 per invånare på folkbiblioteken i regionen år 2017, 

vilket är något under genomsnittet för landet (3,42) enligt statistik från Kungliga 

biblioteket.8 Bibliotekens digitala tjänster är bland annat lästips på bibliotekens 

webbplatser, reservationer och omlån, sökningar i bibliotekskataloger och databaser samt 

nedladdning av e-medier. Utöver fysiska och digitala böcker har folkbiblioteken en bred 

programverksamhet med en mängd aktiviteter kopplat till uppdragen om 

kunskapsförmedling, fri åsiktsbildning, läsfrämjande och främjande av digital kompetens 

och medie- och informationskunnighet. Många gånger sker programverksamheten i 

samverkan med andra aktörer. Betydelsen av folkbiblioteket som kulturbärande institution 

är fortsatt stor. Folkbiblioteken fungerar som viktiga kulturella mötesplatser i 

lokalsamhället, som studierum och som platser för rekreation. En del bibliotek har 

meröppet, vilket innebär att biblioteket är tillgängligt för besökare vissa tider även när det 

inte finns personal på plats. Biblioteken genomför också aktiviteter utanför 

biblioteksrummets väggar. I många kommuner finns mobila bibliotek genom bokbussar, 

bokbilar eller lådcyklar. Uppsökande och utåtriktad biblioteksverksamhet sker på 

förskolor, på äldreboenden, inom barnhälsovård och öppna förskolor, på festivaler och 

badplatser. 

 

 

6 SFS 2013:801. Kulturdepartementet. Bibliotekslag. 6–9 § 
7 Svensk biblioteksförening. Högt förtroende för folkbibliotek i ny undersökning. 2018. 
https://www.biblioteksforeningen.se/nyheter/resultaten-fran-var-anvandarundersokning-om-
folkbibliotek/ 
8 Kungliga biblioteket. Bibliotek 2017: Offentligt finansierade bibliotek. 2018. Tillgänglig: 
https://biblioteksstatistik.blogg.kb.se/files/2018/10/RapportBibliotek2017.pdf (Hämtad 2019-02-
19) 
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Sjukhusbiblioteken  

Sjukhusbibliotek med medicinsk verksamhet finns vid NU-sjukvården, Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset, Skaraborgs Sjukhus och Södra Älvsborgs sjukhus. Biblioteken 

stödjer ett evidensbaserat arbetssätt och arbetar, inom respektive förvaltning, för att 

tillgodose verksamhetens behov av information och litteratur i kliniskt arbete, fortbildning 

samt forsknings- och utredningsarbete. Storlek och innehåll i de fysiska samlingarna skiljer 

sig åt mellan biblioteken, medan de elektroniska resurserna är gemensamma. De 

elektroniska resurserna är tillgängliga i E-biblioteket VGR, en webbplats med de e-böcker, 

vetenskapliga tidskrifter, referensdatabaser och kliniska beslutsstöd inom medicin och vård 

som är tillgängliga för regionens medarbetare.  

Hälsofrämjande bibliotek finns vid Kungälvs sjukhus, Skaraborgs Sjukhus och Södra 

Älvsborgs Sjukhus, för att tillhandahålla hälsorelaterad litteratur, se till det friska hos 

patienterna och vara en del av sjukhusets satsning på friskvård och god arbetsmiljö. På 

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus finns ett patientbibliotek, BUS-biblioteket, 

där biblioteket är en integrerad verksamhet med lekterapin. BUS-biblioteket arbetar med 

den biblioterapeutiska aktiviteten Läsklubb, högläsning för och tillsammans med barn 

mellan 1–18 år på deras vårdrum. BUS-biblioteket arrangerar också ett kulturprogram med 

scenkonst. 

 

Skolbiblioteken 

Alla elever i Sverige ska ha tillgång till skolbibliotek. Skollagen och bibliotekslagen styr 

skolbibliotekens verksamhet. Skolbiblioteken arbetar med att främja läsning, digital 

kompetens och språkutveckling. Rektorn på en skola ansvarar för att skolbiblioteket 

används som en del i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala 

kompetens. Skolinspektionen har tillsynsansvar för skolbiblioteken och granskar skolorna 

utifrån fyra kriterier, att 1) eleverna har tillgång till ett skolbibliotek i den egna 

skolenhetens lokaler eller på rimligt avstånd från skolan som gör det möjligt att 

kontinuerligt använda biblioteket som en del av elevernas utbildning för att bidra till att nå 

målen för denna, 2) biblioteket omfattar böcker, facklitteratur och skönlitteratur, 

informationsteknik och andra medier, 3) biblioteket är anpassat till elevernas behov för att 

främja språkutveckling och stimulera till läsning och 4) skolbiblioteket används som en del 

i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens samt 

fungerar som ett stöd i elevens lärande och utveckling. Kungliga bibliotekets statistik och 

Skolinspektionens granskningar visar att många skolor, såväl i regionen som i hela landet, 

fortfarande saknar skolbibliotek och utbildad skolbibliotekspersonal.9 En nyckelfråga för 

skolan är bland annat samverkan mellan bibliotekarier och pedagoger med elevernas 

lärande i fokus. En annan är gemensam kunskap om skolbibliotekets pedagogiska funktion. 

Skolan har också en stor utmaning i att ge eleverna den likvärdiga tillgången till 

skolbibliotek som de har rätt till.  

 

9 Skolinspektionen. Skolbiblioteket som pedagogisk resurs. 2018. 
http://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-
rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/skolbiblioteket-som-pedagogisk-
resurs/ (Hämtad 2019-02-19) 
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I Västra Götaland finns 829 grundskolor och 238 gymnasieskolor (läsåret 2017/18).10 Det 

finns tre naturbruksgymnasier som har regionen som huvudman: Svenljunga, Sötåsen och 

Uddetorp.  

Folkhögskolebiblioteken 

Folkhögskolornas bibliotek är en del av skolornas pedagogiska verksamhet. De riktar sig 

till både kursdeltagare och personal. Biblioteken tillhandahåller läromedel och annan 

litteratur samt verktyg för informationssökning. Liksom för skolbiblioteken finns en stor 

utmaning i att integrera biblioteken i folkhögskolornas pedagogiska verksamhet, skaffa 

tillräckliga resurser och bemanna med fackutbildad personal.  

Västra Götalandsregionen är huvudman för sex folkhögskolor: Billströmska 

folkhögskolan, Dalslands folkhögskola, Fristads folkhögskola, Grebbestads folkhögskola, 

Göteborgs folkhögskola och Vara Folkhögskola.  

Forskningsbiblioteken 

Biblioteken vid universitet och högskolor ansvarar för informationsförsörjning inom de 

områden som anknyter till forskning och utbildning vid universitetet eller högskolan. 

Biblioteken har ofta stora fysiska samlingar, men framförallt har de ett betydande utbud av 

elektroniska resurser. Biblioteken arbetar med att ge studenter, lärare och forskare tillgång 

till vetenskapligt granskad information. De har också en viktig roll för 

forskningskommunikation när det gäller lärosätenas publikationsverksamhet och att 

tillgängliggöra forskningsresultat.  

Högskolebiblioteken fungerar även som pedagogisk resurs, exempelvis utvecklar de 

studenternas informationssökning, informationsanvändning och akademiska skrivande 

samt stöttar forskares och forskarstuderandes publikationsstrategier. Förutom stöd för 

utbildning och forskning arbetar lärosätenas bibliotek också för bildning. Därmed är 

allmänheten också målgrupp.  

I Västra Götaland finns fem lärosäten: Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, 

Högskolan i Skövde, Högskolan Väst och Chalmers tekniska högskola. 

Specialbibliotek 

Specialbiblioteken arbetar med informationsförsörjning inom specifika ämnesområden. 

Målgruppen är den egna organisationen eller sektorn och i många fall även det civila 

samhället. Dessa bibliotek finns vid statliga myndigheter, museer, arkiv, institut och 

stiftelser. Många specialbibliotek har unika samlingar och är en del i den nationella 

forskningsinfrastrukturen.  

I Västra Götaland finns drygt 25 specialbibliotek. Flera av Västarvets institutioner och 

verksamheter har bibliotek, exempelvis Naturhistoriska museet, Lödöse museum, Vitlycke 

museum, Studio Västsvensk Konservering, Kulturlagret, Forsviks bruk samt Slöjd och 

Byggnadsvård.   

 

10 Skolverket. Statistik. 2019. https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik (Hämtad 2019-02-
19) 
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Fängelsebibliotek 

Kriminalvården driver de svenska fängelse- och häktesbiblioteken. Det finns inget lagkrav 

på att erbjuda biblioteksverksamhet, men det framgår i Europarådets Ministerkommittés 

rekommendation till medlemsstaterna att varje fängelse ska ha ett bibliotek som är 

tillgängligt för alla intagna och som är lämpligt utrustat med ett brett utbud för såväl 

rekreation som studier, i form av böcker och andra media. Rekommendationen anger också 

att där det är möjligt bör fängelsernas bibliotek anordnas i samarbete med ett allmänt 

bibliotek. Några anstalter har en särskild lokal för biblioteket med anställda bibliotekarier, 

medan andra har avtal med ett folkbibliotek som sköter verksamheten. På vissa anstalter är 

det kriminalvårdare som sköter biblioteksservicen.  

I Västra Götaland finns nio anstalter och fyra häkten.  

 

Övriga bibliotek 

Utöver de ovan nämnda biblioteken finns också privata bibliotek, såsom företagsbibliotek. 
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Ansökan integrationspengar Sensus 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beviljar studieförbundet Sensus 53 tkr i bidrag till 

integrationsfrämjande aktiviteter vid mötesplatsen Brygghuset i Borås.        

Ärendet i sin helhet 

Aktiviteterna är utvecklade ur ett tidigare projekt kring teater som beviljades 

samma stöd, och projektet byter nu medium till film. Projektet bedöms ha goda 

möjligheter att utveckla möten och relationer mellan deltagarna och samtidigt 

lyfta perspektiv på migration och integration för en bredare publik. Projektet 

har även stöd från Västra Götalandsregionen sedan tidigare och bedöms att ha 

förutsättningar att kunna utvecklas ytterligare. 

Studieförbundet Sensus uppdras att redovisa projektets metod, resultat och hur 

arbetet har främjat ökad integration i Borås efter avslutat projekt. Beviljat 

bidrag utbetalas omgående. Outnyttjat eller felaktigt använt bidrag återbetalas.          

Beslutsunderlag 

1. Ansökan, Integrationspengar Sensus                               

Beslutet expedieras till 

1. Studieförbundet Sensus 

 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 
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Initiativärende - Följa-med-kort, kortet för personer med 

funktionsnedsättning 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att Följa-med-kortet för personer med 

funktionsnedsättning ska gälla även för Biograf Röda Kvarn. De ökade 

kostnader som uppstår tas inom budgetram. Anslutningen till Följa-med-kortet 

ska gälla från höstsäsongens programstart 2019.        

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2017 att införa Följa-med-kort. Syftet med kortet 

är att underlätta för personer med funktionsnedsättning att delta i kultur- och 

fritidsutbudet. Person med funktionsnedsättning kan ta med en extra person 

som stöd vid olika arrangemang. Det kan vara en kompis, släkting, granne eller 

annan person som man själv väljer. Personen med Följa-med-kort betalar avgift 

eller entré hos arrangören, den medföljande betalar ingenting. 

På grund av speciellt avgiftsförfarande har Biograf Röda Kvarn hittills inte varit 

ansluten som arrangör till Följa-med-kortet.  

Röda Kvarn betalar 40-50% av biljettpriset som avgifter till tredje part, det vill 

säga filmbolag eller filmdistributör. Detta oavsett om besökaren betalar för sin 

biljett eller inte. En fribiljett innebär alltså både en utebliven intäkt och en 

faktisk kostnad. Detta skiljer Röda Kvarn från till exempel Stadsteatern, där 

fribiljetter är förlorad intäkt.  På grund av detta är Röda Kvarn extra restriktiv 

med fribiljetter.  

Verksamheten är positiv till åtgärder som ökar tillgängligheten. I vilken grad det 

påverkar Röda Kvarns budget är svårt att veta i förväg. Ambitionen med Följa-

med-korten är ju att besöken ska öka. Kulturförvaltningen bedömer därför att 

Röda Kvarn ur tillgänglighets- och rättviseperspektiv bör vara ansluten som 

arrangör till Följa-med-kortet.  

               

Beslutsunderlag 

1. Initiativärende 2019-04-23 – Följa-med-kort, kortet för personer med 

funktionsnedsättning 
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Samverkan 

FSG, förvaltningens samverkansgrupp 29 maj 2019. 

 

Beslutet expedieras till 

1. Moderaterna och Kristdemokraterna i Kulturnämnden 

2. Enhetschef Mats T Olsson, Röda Kvarn 

 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 
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 Följa-med-kort; kortet för personer med funktionsnedsättning.              

Ett Följa-med-kort är kortet som gör det möjligt för dig som har en funktionsnedsättning att ta 

del av kultur- och fritidsverksamheter. 

 Kortet är för dig som har funktionsnedsättning och som bor i kommunen. 

 Kortet är för dig som måste ta med en annan person som stöd vid besök i kultur- och 

fritidsverksamheter. 

 Den andra personen kan vara en kompis, släkting, granne eller någon som du väljer 

själv. 

 Kortet är personligt. 

 Du som har en funktionsnedsättning betalar själv din aktivitet. Den som följer med dig 

betalar inte. 

 Kortet gäller i högst två år. Efter två år måste du förnya kortet, om du vill fortsätta 

använda det. 

Inom Kulturnämndens verksamheter gäller Följa-med-kortet för närvarande i följande: 

 Borås konstmuseum 

 Borås museum 

 Textilmuseet 

 Borås stadsteater   

Följa-med-kortet gäller i dag inte på Röda Kvarn. Det är beklagligt av minst två skäl.  

1. Kulturen må vara fri, men för att det ska fungera måste den också vara tillgänglig och fri för 

alla att välja, film i allra högsta grad.  

2. Borås Stad är ett finskt förvaltningsområde. Det innebär att Borås finskspråkiga invånare har 

särskilda rättigheter, enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. 

Varje säsong visar Röda Kvarn nyproducerad film, även finsk film, i samarbete med 

Finlandsinstitutet. Det är en pågående satsning för att lyfta fram filmproduktioner, bl a från vår 

nordiska granne med inriktning mot Borås Stad som finskt förvaltningsområde. 

Det borde därför vara en självklarhet att Följa-med-kortet ska gälla även på Röda 

kvarn.  

Beträffande den ekonomiska frågan, kan man se att biljettpriset till Röda Kvarn är ett billigt 

alternativ i förhållande till Stadsteatern. Röda Kvarn ligger mellan 70-90 kr/biljett, medan 

Stadsteatern ligger mellan 100-250 kr/biljett.  

Att avvisa förslaget av kostnadsskäl  torde därför vara helt orimligt.  

 



                                                 INITIATIVÄRENDE                                                 
                                                                         2019-04-23 
 
 

     

Kulturnämnden föreslås besluta att:  

- Följa-med-kortet ska gälla även på Röda kvarn.  

- Korten ska gälla fr o m 2019-07-01 

- Kostnaden för utvidgningen av giltigheten tas inom ramen för gällande budget. 

 

För Moderaterna och Kristdemokraterna  

Lotta Löfgren Hjelm (M), ledamot i Kulturnämnden 

Marie Jöreteg (M), ledamot i Kulturnämnden 

Falco Güldenpfennig (KD), vice ordförande i Kulturnämnden 
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Ramnaparken och dess kulturhistoriska byggnader - en 

strategisk flerårsplan med utvecklingsåtgärder 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att, som svar på budgetuppdrag 2018 gällande en 

strategisk utvecklingsplan för Borås Museum, till Kommunstyrelsen översända 

det förslag som De Kulturhistoriska Museerna tagit fram, Museum för framtiden, 

strategisk utvecklingsplan 1 & 2. Insatserna ryms inte inom ordinarie budgetram 

utan får behandlas i samband med kommande budgetprocess utifrån de 

samlade äskandena/prioriteringar inom nämndens verksamhetsområde.      

Sammanfattning av ärendet 

I budget 2018 fick Kulturnämnden i uppdrag att ta fram en strategisk 
flerårsplan med utvecklingsåtgärder för Ramnaparken och dess kulturhistoriska 
byggnader.  

De Kulturhistoriska Museernas förslag till utvecklingsplan för Borås Museum 
innebär i sin helhet en museiverksamhet som bidrar till att skapa en bättre 
framtid, där social innovation är en viktig och drivande faktor. Museets nya 
inriktning syftar till att medborgare går från passiva konsumenter till aktiva 
producenter av erfarenheter och upplevelser i en museiverksamhet som bidrar 
till en positiv och hållbar samhällsutveckling.  

Utvecklingsplanens förslag till ombyggnationer innebär även att museet 
tillgängliggörs för medborgaren i en markant större utsträckning än vad dagens 
museum erbjuder. 85 % av förslagets ombyggnadskostnader är direkt relaterade 
till en ökad tillgänglighet för besökarna.            

Ärendet i sin helhet 

De Kulturhistoriska Museerna har arbetat med en utvecklingsplan för Borås 

Museum i flera steg. Projektet, som finns sammanfattat i två dokument Museum 

för framtiden, strategisk utvecklingsplan 1 & 2, startade med medborgardialoger och 

fokusgrupper tillsammans med museikonsult Musedia. Därefter följde en 

omfattande förstudie som inkluderade omvärldsanalys och utvecklingstrender, 

ett bakgrundsarbete kring museers förändring över tid från 1750 till nutid, vilket 

alltsammans resulterade i frågeställningen ”Vad kan ett museum vara i 

framtiden?”. Svaret på frågan ledde fram till liggande förslag; ett musealt 

uppdrag som främjar samhället och dess utveckling, som skapar förutsättningar 

för att människor möts över gränser och engagerar sig i en gemensam framtid.  
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Museum för framtiden, strategisk utvecklingsplan 1 & 2 framhåller en verksamhet där 
social innovation är en viktig och drivande faktor. Museets inriktning syftar till att 
medborgare går från passiva konsumenter till aktiva producenter av 
erfarenheter och upplevelser i en museiverksamhet som bidrar till en positiv 
och hållbar samhällsutveckling. Det framtida museet kan skapas utifrån befintlig 
plats och nuvarande museiverksamheten med viss ombyggnation och nya 
arbetssätt. Det nya museet kommer att engagera sig praktiskt i samtida fenomen 
och utmaningar där gemensamt kulturarv, medskapande, metodutveckling och 
demokrati är viktiga utgångspunkter. Frågeställningarna som lyfts på museet 
bör ha lokal utgångspunkt, men paralleller kan sedan dras mellan det lokala och 
globala, från historien och nuet för att väcka tankar och alstra nya idéer.  

Borås Museum har idag en utmanad arbetsmiljö där dåliga ljusförhållanden, 
läckage, mögelangrepp, dålig ventilation samt en besöksmiljö där det emellanåt 
saknas grundläggande faciliteter och modern tillgängligheten, är vardag. 
Förslaget till förändringen av museiverksamheten innefattar även en 
välbehövlig förbättring och ombyggnation av besöks- och arbetsmiljö. 
Ombyggnationen innebär att museet tillgängliggörs för medborgaren i en 
markant större utsträckning än vad dagens museum erbjuder. Den äldre miljön 
bevaras alltid enligt antikvariska principer men det hindrar inte att avvägningar 
kan göras för att tillgängliggöra interiörer och lokaler på lämpligt sätt. 85 % av 
förslagets ombyggnadskostnader är direkt relaterade till en ökad tillgänglighet 
för besökarna.  

Museum för framtiden, strategisk utvecklingsplan 1 & 2, innehåller många delmoment 

och detaljer som ska förmedla vad ett framtida museum kan vara. Det är förslag 

som ska illustrera de grundläggande idéerna i utvecklingsplanen. Insatserna är 

planerade över tid och i etapper, utifrån det uppdrag och ekonomiska utrymme 

som kan komma projektet till del.  

Etapp 1 fokuserar på social innovation och tillgänglighet i parkmiljön och till de 

historiska byggnaderna i form av förändrat bemötande (ny personal för 

interaktion och integration) och ökad fysisk tillgänglighet (anpassad service och 

bättre basfunktioner).  

Etapp 2 inriktar sig på social innovation som metod för hela 

museiverksamheten, en arena som innehåller ny basutställning, personal för 

interaktion och ombyggda lokaler med mötesplatser för dialog och kreativitet 

där besökarna kan uppmärksamma, utforska och innovera samtidens 

engagerande frågor med kulturarvet som bas.  

Etapp 3 är en vision om en ny byggnad i parken, en innovationshub som skapar 

plats för experiment, dialog och knyter samma dåtid och framtid via hållbar 

byggnadsteknik. 

Museet har redan startat förändringsprocessen inom ordinarie verksamhet och 

med projektstöd i form av samverkan med RISE Interactive kring 

upplevelsebaserad interaktiv teknik i utställningen Alla kan innovera (sommar 

2019). Andra delar kräver anpassningar så som ökade personalresurser och 

renovering. De ekonomiska kalkylerna för total ombyggnation är framtagna 

tillsammans med Lokalförsörjnings-förvaltningen enligt deras schablonmodell. 
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Förslag till nytt namn på museet fungerade som drivmedel och tankeexperiment 

i projektet och är därmed för tidigt att ta ställning till i nuläget. 

Borås Museum är redan idag en älskad plats och ett museum med cirka 25-
30 000 besökare per år. De flesta kommer på stora evenemang som 
midsommarfirande och julmarknad samt skolbesök. Med en utveckling av 
museet - ett museum för framtiden - skulle museets relevans öka och Borås 
förstärkas nationellt, som nytänkande och kreativ kulturstad. Om satsningen 
görs i sin helhet kan Borås Stad komma att påverka museiutveckling i landet 
genom den nya inriktningen och arbetsmetoderna. Satsningen kan jämföras 
med Skulpturbiennalen och No Limit i uppmärksamhetsvärde och innebär att 
en i princip helt ny kulturinstitution skapas. 

Under sina mer än 100 år som museum har Borås Museum förändrats vid 

många tillfällen, alltid för att tillföra, förbättra och utveckla verksamheten enligt 

den tidens idéer och ideal. Husen i parken är samtliga ombyggda och justerade, 

ett slags historiserande för att de skulle passa sitt syfte och tydligt representera 

Sjuhäradsbygden. De kulturhistoriska museerna anser att det nu är hög tid att 

göra ytterligare förbättringar av en högt aktad och uppskattad plats, verksamhet 

och kulturhistorisk miljö, för att möta och ta hänsyn till en framtida publik. 

Beslutsunderlag 

1. Museum för framtiden, Strategisk utvecklingsplan, Del 1, Omvärldsanalys 

och koncept  

2. Museum för framtiden, Strategisk utvecklingsplan, Del 2, Sociala faktorer 

och ekonomiska förutsättningar  

3. Sammanfattning av strategisk utvecklingsplan för Borås Museum                                 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se 

 

 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 

 



MUSEUM FÖR FRAMTIDEN
STRATEGISK UTVECKLINGSPLAN, DEL 1 

Omvärldsanalys och koncept.



Medeia Ekner, museiutvecklare 
Borås Kulturförvaltning, 2018



BAKGRUND

Våren 2015 gav Kulturnämnden i Borås uppdraget till  
Borås Kulturförvaltning att ta fram en utvecklingsplan  
för Borås Museums räkning:  
 
En utvecklingsplan för Borås museum tas fram.  
Den öppnar upp för ett vidgat deltagande i enlighet  
med museernas uppdrag att verka för kultur och historia  
som relevanta verktyg i samtiden samt för en förvaltarplan  
som säkrar byggnadernas underhåll. 
(Kulturplan 2015-16)

 
Grundläggande syfte för en utvecklingsplan för Borås  
Museums räkning är att definiera och utveckla den  
långsiktiga förmågan hos museet att hantera förändringar 
och fortsätta att utvecklas nu och i framtiden. 

Insatser 2015 - 2018 
 
Hösten 2015 anställdes museiutvecklaren Medeia Ekner  
med uppdraget att ta fram en utvecklingsplan.   
 
Mellan hösten 2015 och våren 2018 genomfördes därmed:  
 
omvärldsanalyser, studiebesök (Tekniska Museet 2016, Scenkonstmuseet 2016, 
Stockholms Stadsmuseum 2016, IKEA Museet 2016, Kulturen i Lund 2018),  
publikundersökningar (elektronisk besöksenkät 2016, Studie av 14  
friluftsmuseer i Sverige, utställningsanalys på IKEA Museet), intervjuer,  
medborgardialog, förstudien Nya Borås Museum, förstudien Matnav Borås,  
relationsbyggande aktiviteter, bildandet av regionala nätverket  
Forum för museiutveckling för 20 museer inom regionen och därigenom  
samverkan med Riksantikvariämbetet, Västra Götalandsregionen samt  
Kultur i Väst, ansökan om externa medel till Kulturrådet för projektet  
Alla kan innovera! - Metodutveckling av interaktiv och mobil utställningsform  
tillsammans med RISE Interactives mfl, avsiktsförklaring med RISE och  
Högskolan i Borås, bildandet av museets referensgrupp, museets  
konceptutveckling med byrå samt framtagning av en utvecklingsplan. 

Konceptbyrån Stylt Trampoli fick i februari 2018 uppdraget 
att, utifrån museets idéer, ambitioner samt underlagsmaterial 
konceptualisera och lyfta visionerna till en ny nivå.



MUSEETS  
HISTORIA
Borås Museum invigdes 1914 och är Borås Stads första  
kulturhistoriska museum. 

Museet är idag endast öppet för allmänheten under  
sommarsäsongen, men har tidigare haft året-runt-öppethållande. 

Stor del av museets samlingar och de flesta av byggnaderna ägs 
av De Sjuhäradernas Kulturhistoriska Förening. Museets samtliga 
verksamheter och innehåll utvecklas och förvaltas av Borås Stads 
Kulturförvaltning och vidare av Borås Kulturhistoriska museer.  

Borås Kulturhistoriska museer består idag av Textilmuseet och 
Borås Museum.  Textilmuseet är ursprungligen en avknoppning från 
Borås Museum. Museet är placerat i ett centralt parkområde i sta-
den, som förvaltas av Borås Stads Tekniska förvaltning.  
Parkområdet gränsar till stadsdelarna Parkstaden och Norrby,  
sistnämnda är ett av Borås stads centrala utvecklingsområden.  
 
 

 
 
 
 
 
Stadsdelen Norrby ligger i direkt anslutning till Borås  
Centralstation/Resecentrum. Norrby har varit fokusområde  
för Cultural Planning kartläggningsarbete under 2013. 

Museets föremålssamlingar består av kulturhistoriska föremål från 
stenåldern fram till dag och speglar specifikt en förindustriell tid. 
Museets byggnader är historiska byggnader från perioden mellan 
år 1500-1800, och består bland annat av före detta bostäder,  
uthus och kyrka. 

Museets permanenta och tillfälliga utställningsverksamhet, kontor,  
pedagogisk verkstad och reception finns i två sammanlänkade 
äldre bostadshus från 17- och 1800-talen. Museets byggnader är 
kontinuerligt föremål för bevarandearbete och används idag ill 
viss del för utåtriktad verksamhet. 

Museets primära målgrupper är barn och unga samt familjer med 
barn. Sekundära målgrupper är allmänheten i Borås med omnejd 
(Sjuhärad) samt nationella och internationella besökare till Borås.



NULÄGE
Uppdrag 

- Att bedriva musei- och utställningsverksamhet. 
- Slå vakt om kulturarvet och kulturmiljön och stimulera 
intresset för lokalhistoria och lokalhistorisk forskning. 
- Vara tillgänglig, ha ett brett utbud, sträva efter ett  
vidgat deltagande och utvecklas i tiden.  
Kulturnämndens reglemente 2017 och Kulturförvaltningens uppdrag och ansvar. 

Ägandeskap

Borås Stads Kulturförvaltning förvaltar museet och ansvarar  
för dess innehåll. Borås Stads Lokalförsörjningkontor förvaltar 
museets samtliga byggnader. Borås Stads Servicekontor  
förvaltar parkområdet. 

Besökssiffror 
              2015   2016   2017 
Program och pedagogik 
(museum och park):       9 210  10 696  9 862 
Endast besök museum:      12 444      12 388    12 713 
Endast besök parkens byggnader:  1 182    1 489  1 643 

Café Gästis:          3 178   4 705  7 933 
Totalt:            25 744  31 572  31 349

   





OMVÄRLDSANALYS  
OCH LOKAL FÖRANKRING





FÖRSTUDIE OCH  
MEDBORGARDIALOG
Förstudien om ett framtida museum genomfördes under  
hösten 2016 genom fokusgrupp-metoden med djupintervjuer 
och elektronisk webbenkät. Museikonsulten Musedia fick  
genomföra studien med koordinering av Borås Museum.

Syftet med studien var att ta fram underlag för  
konceptutvecklingen 2018, för den strategiska  
handlingsplanen för ett framtida museum 2018, samt  
komplettera den medborgardialog som genomfördes av  
Kulturnämnden med koordinering av Borås Museum  
sensommaren 2016.  

Målsättningen med förstudien var att identifiera museets  
relevans i samhället, samt att identifiera utmärkande  
och unika karaktärsdrag för ett nytt museum. 

Intervjupersoner var museets  primära och potentiella  
målgrupper - barn, unga, nya Boråsare och ”experter”  
bosatta i Borås med omnejd.  

Med ”experter” menar vi individer och grupper med stark 
anknytning till Borås, god kännedom om platsen och dess 
historia, samt starka intressen av ett museum.  
 
I medborgardialogen deltog främst äldre personer med god 
kännedom om platsen och museet, därför kompletterades 
förstudien med yngre personer samt med museiovana.  
 
Sammantaget deltog 66 individer i förstudien, varav 30 barn 
i åldrarna 11-16 år, 27 vuxna i åldrarna 25-70 år, 9 förskollärare 
som representerar barn 4-6 år. I medborgardialogen deltog 
57 individer som främst representerade äldre medborgare 
(ålder antecknades inte). Totalt 123 individer. 

De tre huvudsakliga frågeställningarna nedan kompletterades 
med följdfrågor, som vanor av musei- och utställningsbesök 
eller i liknande miljöer, upplevelser av och relation till hembygd 
och historia, samt framtidsvisioner: 

1. Vad skulle du vilja se och göra mer på Borås Museum och  
Ramnaparkens friluftsmuseum? 
 
2. Vad tycker du bör bevaras på Borås Museum och  
Ramnaparkens friluftsmuseum? 
 
3. Vad tycker du bör utvecklas på Borås Museum och  
Ramnaparkens friluftsmuseum?



Här följer en kort sammanfattning av resultat.  
 
- Både vuxna, men främst de yngre respondenterna, önskade uppleva ett framtida museum genom att vara aktiva deltagare:  
 få pilla på saker, göra saker 
 gå runt och göra allting 
 prova att göra, få smaka på mat 
 se lite mer möbler 
 se/prova grejer de hade förr i tiden 
 skulle vilja gå in i alla husen  
 - Både unga och vuxna har en klar bild över vad de önskar att museet bevarade (i fallande ordning): 
 1. byggnaderna 
 2. helhetsmiljön  
 3. bevara kritiskt  
 4. bevara vissa aktiviteter 
 5. föremålen 
 

- Både unga och vuxna säger sig vilja se kompletterande byggnader och nya fysiska inslag i parken. 
- Vissa vuxna vill se bevarande med utveckling där antikvariska värden är viktigast. 
- Vissa vuxna vill tvärtom att det antikvariska perspektivet inte ska gå före upplevelsen och det pedagogiska perspektivet.- Både unga 
och vuxna har en klar bild över vad de önskar att museet utvecklade (i fallande ordning): 
 1. samarbete med närsamhället och ideela krafter 
 2. museet som mötesplats 
 3. prova, göra, känna mer och vara aktiv och inkluderad 
 4. få veta mer om förr, historia, kulturarv, vissa teman 
 5. fler program, events och aktiviteter 
 6. mer känsla av levande park-, ute- och naturmiljö 
 7. komplementterande myggnader, nya byggnader, nya funktioner 
 8. utökade öppettider, bättre tillgänglighet och kommunikation   
  Mötesplats är också viktigt, mötet mellan gammal och ung, mellan olika kulturellt ursprung osv.  
  Då är det viktigt att det inte bara blir ett ställe att gå och titta på, utan göra och vara delaktig,  
  det tror jag är jätteviktigt, att göra nåt tillsammans. 
 
- Vid en jämförelse mellan förstudien och Medborgardialogen visas i stora delar en liknande svarsbild gällande bevarande av befintliga 
byggnader -att vårda, reparera och ”spara allt” i miljön som en praktisk kunskapsresurs. Det som skiljer barn och unga från vuxna är att 
när vuxna talar om ”program” och ”rekriation” vill  de unga ”prova” och ”göra”.   
- Vuxna har mer specifika intresseområden, som exempelvis ”laga skifte på 1800-talet,  i jämförelse med unga som skulle exempelvis 
vilja lära känna Einstein, Jesus, Jack the Rippeer och Muhammed. Men även vuxna vill möta Dannikekvinnan eller en gammal släkting 
exempelvis och framför allt veta mer om gamla kunskaper, som odling, husbygge, redskap, reparation och jakt.   
- Tydligt är att respondenterna inte vill se samma ”saker” hela tiden på ett museum. Man vill se nytt.    
  Ett museum visar mycket gammalt, och mycket nytt.  
- Det som barn och unga, men även förskolepedagoger lyfter fram på olika sätt i sina svar, är hur viktigt det är att få använda fler sin-
nen och olika sätt att aktiveras genom praktiska moment vid museet.  
- Skolbarn, unga och invandraföreningspersoner är sällanbesökare till museer, vilket inte verkar bero på brist på intresse.   
- Några personer sade sig känna till museet, men ställde frågan om det var samma som Textilmuseet, hembygdsmuseet eller konst-
museet? Andra trodde sig känna till museets namn och existens sedan tidigare, men var osäkra på var museet låg i staden. Några få 
hade aldrig hört talas om eller besökt museet tidigare. De flesta var bekanta med Ramnaparken men hade aldrig sett museet där eller 
kände till att det låg där. Strax innan ett av intervjutillfällena, ringde en intervjuperson upp från Fågeldammen, för att fråga vart i par-
ken museet låg och vilken väg som ledde dit?  
- Förutom trafikskyltar vid de större huvudlederna i centrum, saknas lokalskyltning till museet inom stadsdelen. Hänvisningsskyltar för 
gående i parken, både vid Fågeldammen, vid rosenträdgården samt vid ankomsten västerifrån på Parkgatan, saknar namnet på muse-
et på sina orienteringskartor.

Reflektioner: gensvaret i intervjuerna visar att miljön har ett värde i sig men att det också finns  
stora möjligheter att förbättra museiupplevelsen. Resultaten visar hur barn och unga funderar på 
vad som enligt dem fattas i miljön och vad som skulle locka dem att utforska museet. Genom att de 
unga respondenterna under samtalens gång fick möjlighet attformulera vad de själva lockades av, 
blev museet något som de även kunde tänka sig att besöka med kompisar på fritiden, t ex med  
idéer om att kunna övernatta i miljön eller att leva ”gammaldags” för en dag. 

Miljön och föremålen behöver medvetet ”laddas” med perspektiv som både utmanar och hjälper  
besökare att relatera till: vad som finns på platsen, vad det representerar, varför är det viktigt, på  
vilket sätt finns likheter med dagens liv, på vilket sätt är livet annorlunda och så vidare. En lika viktig 
del för ett nytt kulturhistoriskt museum i Borås, vid sidan av att ”ladda” byggnader och föremål med 
sina levandegörande berättelser och roller/funktioner, är att dels skapa en välkomnande och tydlig 
ankomstmiljö vid museet/Parken, dels klargöra relationen mellan bebyggelsen samt utställningarna 
inne i museet.  
 
Det är till museets fördel att förbättra skyltning/orientering inom själva friluftsmuseets miljö, med en 
tydlig översikt över områdets ingående delar, det vill säga hela parkmiljön.  
 
Idag används orden ”Borås museum”, ”Friluftsmuseet” och ”Ramnaparken”samtidigt, på ett sätt som 
kan uppfattas som olika saker och ibland med liknande betydelser. Ett led i utvecklingen av det nya 
museet kan vara att skapa ett namn som fångar in alla önskade delar i verksamheten, vilket även  
inkluderar den idag välbesökta parkmiljön.  
 
Ytterligare ett förslag för det fortsatta arbetet är att både utställningar och besöksinformation inne i 
det nya museet dessutom knyter an till den bredvidliggande utomhusmiljön, så att platsens  
bakgrundshistoria kan illustreras och förstås och bilda mer av en helhet, än vad den gör idag.  
 
Det är idag möjligt att besöka museet utan att förstå om eller eventuellt hur museet är kopplat till 
den äldre Sjuhäradsbebyggelsen utanför, samt att uppfatta att det finns en miljö med äldre  
byggnader i den direkta närheten till museet. För personer som saknar förkunskap om platsen och 
historien bakom museet, kan det t ex vara naturligt att uppfatta byggnaderna som ursprungliga  
för platsen, för stadsdelen eller för Borås.

Musedia

 
 



FRILUFTSMUSEER  
IDAG
En undersökning av 14 friluftsmuseer i Sverige  
genomfördes 2016.  
 
Syftet med undersökningen var att utforska hur museer 
som liknar Borås Museum i nuläget hanterar frågor som  
berör tillgänglighet, kulturarvsperspektiv, ”levandegörande”  
och samtidsfrågor. 

Frågeställningar:
Hur förhåller ni er till tillgänglighetsaspekter i de äldre byggnaderna? Vad finns det för problematik  
och hur hanterar ni dessa?

Arbetar ni, och i så fall hur, med att levandegöra de äldre byggnaderna och miljön? 

Hur använder ni de äldre byggnaderna och miljön runtomkring?

Arbetar ni, och i så fall hur, med att koppla de äldre byggnaderna, miljön och dess historia  
till samtida samhällsfrågor och trender?

Arbetar ni med kulturarvsperspektiv? Vad försöker ni lyfta fram? Vad lyfts inte fram?  
 
Undersökningen genomfördes av Emelie Andersson hösten 2016.

Här följer en kort sammanfattning av resultat.  
 
-I svaren lades stor vikt på fysisk tillgänglighet 
-Fysisk tillgänglighet är ofta ett problem med trösklar och trappor och inte sällan restriktioner kring huruvida det får byggas 
om och tillgängliggöras. 
-Ett alternativ som är vanligt är att anpassa utemiljön runtomkring husen, till exempel gångvägar, där alla kan ta sig fram. 
-Det är många som anger att parken runtomkring husen alltid är öppen och därför tillgänglig.  
-Ett museum har arbetat med att öppna upp alternativa vägar in i husen under stängningstid. 
-Att tillgängliggöra husen via digitalt material uppger en del museum att de arbetar med - exempelvis med att fotografera  
utrymmen som är svårtillgängliga så att besökare kan ta del av dem via iPad, mobil eller på internet. 
-Det är en tillgänglighetsfråga att arbeta med tydliga skyltar, kartor, audioguider och mobilguider. Att ha information på flera 
olika språk tar några museer upp. 
-Vid syntolkade visningar finns möjligheten att ha fler föremål som kan vidröras för att kunna komma nära föremålen. Många 
museer har hörslinga. 
-Det är inte så många museer som nämner tillgänglighet för besökare med intellektuella funktionsvariationer.  
-Vissa museer arbetar mer med att ha visningar och dramatiserade föreställningar. 
-Det är även några som pratar om vikten att ha värdar i stugorna när de är öppna och att utbilda guider som kan berätta. 
-Väldigt många uppger att de utgår från att levandegöra för alla sinnen. Besökaren ska kunna se, lukta, höra, känna och  
smaka på historien. Ett alternativ är att skapa miljöer där alla dessa ingår eller att skapa känslan av att huset är bebott. 
-Besökarna ska ha möjlighet att uppleva att de har rest bakåt i tiden och mötas av folk i tidstypiska kläder som arbetar med 
tidstypiska sysslor och pratar tidstypiskt om tidstypiska ämnen.  
-En viktig aspekt är att ha mycket föremål som rekvisita, så att besökarna får använda, röra vid och pröva dem. 
-Flera museer arbetar med eller uppger att de vill arbeta med odling. 
-Att visa tidstypiska arbeten kan också vara att till exempel ha kurser i byggnadsvård eller att ha en smed eller hantverkare 
som är verksam under öppningstider 
-Visningar och pedagogisk verksamhet är väldigt vanligt. De allra flesta uppger att de har mycket aktiviteter för skolor. Här 
är det vanligt att visa och att barnen får prova historiska kläder och sysslor, tidsresor och att berätta om historiska händelser 
som skett i närområdet.  
-Byggnaderna används till museum, utställningar, caféer och restauranger, förvaring, bostäder, samlingslokaler av olika slag, 
butiker, guidade visningar och till föreställningar. När parkerna är öppna används de ofta även som rekreationsområde, pro-
menadstråk och liknande.  
-Många museer beskriver parken och miljön som en helhet som hänger samman. Andra lyfter fram det faktum att parken  
sedan sitt grundande är tillrättalagd, och att husen är placerade på ett sätt som de inte var i det verkliga samhället. Även hur 
det ser ut mellan byggnaderna kan vara svårt att hantera utifrån det perspektivet. 
-Samtida aktuella teman kan vara många, men de flesta museer har uppgett att de arbetar bland annat med HBTQ-frågor,  
in- och utvandring, hållbarhet, sociala frågor och genusperspektiv. 
-Hållbarhetsfrågor tas till exempel upp genom att berätta om hur de som bodde i husen lagade mat förr i tiden, med  
konservering, syltning och saftning. Hållbarhet kan även vara att arbeta med bevarande av husen, hur traditionella metoder 
används och att undervisa och ha byggnadsvårdskurser. 

Reflektioner: museerna är bra på fysisk tillgänglighet och öppenhet, bevarande, ett  
traditionellt levandegörande med historiska förtecken och att pedagogiskt använda  
föremål med flera sinnen. Utmaningarna kring byggnaderna kan ses vara gemensamma  
med Borås Museum.  
 
Museerna är mindre bra på att använda samtidens tekniska möjligheter, att utmana och  
representera en mångfald av perspektiv, samt samtidsfrågor.

 
 
 
 
 
 





MUSEUM DÅ, NU  
OCH I FRAMTIDEN

Museer förändras konstant över tid i takt med fundamentala 
samhällsförändringar. Vad är ett museum idag, och vad kan 
ett museum vara i framtiden? Själva definitionen av  
”museum” definieras och här följer en kortfattad tillbakablick i 
museets historia och dess inriktning under flera generationer. 

Museer över hela världen förbinder sig till ICOMs etiska kod 
The ICOM Code of Ethics for Museums. Koden som antogs 
1986 och reviderades 2004 behandlar olika etiska  
frågeställningar museer ställs inför.  
 
ICOM - International Council of Museums är en internationell 
organisation för museer och yrkesverksamma inom  
museiområdet. Syftet är ett internationellt samarbete  
och professionell utveckling av världens museer.  

ICOMs museidefinition är:  
Ett museum är en permanent institution utan vinstintresse 
som främjar samhället och dess utveckling. Museet är  
öppet för allmänheten och förvärvar, bevarar, utforskar,  
förmedlar och ställer ut materiella och immateriella  
vittnesbörd om människan och hennes omvärld i  
utbildnings-, fördjupnings- och rekreationssyfte.           (icomsweden.se)

 

Uttolkning av begrepp:

Permanent institution: Institutionen existerar långsiktigt, oavsett enskilda individer eller huvudmän. Har 
fastställda stadgar/måldokument, långsiktiga planer för bland annat samlingsförvaltning (t ex insamling, 
förvaltning och gallring), publik verksamhet (till exempel utställningar, pedagogik, kommunikation) och 
kunskapsuppbyggnad (till exempel om samlingar, ämnesområde, geografiskt område med mera). 
 
Utan vinstintresse: Institutionen får gå med överskott, i relation till verksamhetens mål och i linje med 
ICOM:s etiska regler.  
 
Som främjar samhället och dess utveckling: Institutionen främjar en demokratisk och humanitär sam-
hällsutveckling.  
 
Öppen för allmänheten: Institutionen kan ha öppet hela året eller vid begränsad tid. Alla ska vara välkom-
na att besöka institutionen eller ta del av dess verksamhet.

Förvärvar, bevara: Institutionen ska ha en professionell strategi för insamling, som kan inkludera befintliga 
samlingar, i byggnad, miljö etc, som förvaltas, konserveras och vårdas. Det inkluderar även immateriella 
samlingar t ex praktiker, tekniker, berättelser, traderad kunskap med mera.

Förmedla och ställa ut: Inbegriper att man tillgängliggör och för en kommunikation kring kunskaper och 
samlingar.



MUSEET  
SOM FENOMEN

Museets utveckling följer och är beroende av  
samhällsutvecklingen i stort.  
 
Genom demokratiseringsprocesser i samhället  
öppnar museer upp och specifika samhällstrender kan 
få museer att reagera och agera. 

Dagens museer har starka förbindelser med historien  
på många sätt.  Det yttrar sig genom fokusområden,  
arbetsprocesser, värderingar och attityder på  
museerna.  
 
Här följer en kort redogörelse för museernas utveckling 
fram till idag och framtidsspaning kring vart museer kan 
vara på väg, utifrån en museologisk analys och  
omvärldsbevakning.



MUSEUM 2.0 
Den pedagogiska erfarenheten
Folkhemsmuseerna ca 1900-1950 
Minnesinstitutionerna ca 1950-1980 

Kulturarvet breddas, man vill nå en bred folklig förankring. Museet definierar sig själv 
fortsatt utifrån sina samlingar, samt nu även uppdrag och mål. Berättelser hämtas 
från samlingarna. Expertis och förmedling är fortsatt i fokus. Teman som ”teknisk  
utveckling”, ”sjöfart” och ”industrialisering” lyfts fram. Sveriges roll i utgrävningar  
och ”upptäcktsresor” lyfts fram.  
 
I fokus: föremålscentrerad, display med tryckknappar och vevar, svåra teman, utma-
nar attityder och värderingar, fokuserar på program: utställningar, debatter, festivaler, 
filmvisningar etc., besökaren är åskådare och eventuellt deltagare, magister – student 
metoder, envägskommunikation.  
 
Uppdelning mellan museer och samlingar och därmed uppdragsfokus och  
målgruppsfokus blir verklighet. Tanken på museerna som sociala mötesplatser och 
bildningscentra växer så småningom fram. Ändamålsenliga lokaler skapas för  
konservering, undervisning, katalogisering etc. Professionalisering av funktioner lyfts fram.  
 
Näringsgrenar och företag börjar uppmärksamma sin historia. Monumentala  
museer byggs. Tillfälliga utställningar, omväxlande miljöer och flexibla vägglösningar 
kommer till. Idén om allas rätt till kultur sprids. Lång rad av statliga kulturutredningar 
inom kulturområdet genomförs under 60-talet och kulturen som eget politikområde 
blir så småningom till.  
 
Nytt kontrasterande generationsskifte och förnyelser av verksamheter äger rum.  
Redan här föds tanken på det mer framåtblickande samhällsmuseet i kontrast till 
det bevarande kulturarvsmuseet. Nya, ”moderna”, innovativa och experimenterade 
museer öppnas från 1960-talet. Nya utredningar sätter nya direktiv – nu ska den 
utåtriktade verksamheten växa och relationen med skola och nya  
samarbetspartners fördjupas.  
 
Museerna är nu samhällets ”kollektiva minne” och utställningar kan visa mer ”aktuella 
teman”. Centralmuseer, länsmuseer och Riksutställningar bildas. Jämlikhet och  
representation över hela landet lyfts fram. Det finns en enighet kring ”allas tillgång 
till kulturarv” men oenighet kring ”hur”. Behovet av ny museologi växer fram. 
 
Trender: tematiska engagemanget. Idébaserade museer och utställningar. Tema-museer bildas. 
 
Ex. Tekniska museet, Östasiatiska Museet, Medelhavsmuseet, Textilmuseet i den första perioden. 
Moderna Museet, Ekomuseer, länsmuseer, regionala museer och Vasamuseet i den andra perioden.

MUSEUM 1.0  
Den mystiska erfarenheten
Upplysningstidens samlingar och museibyggandets guldålder ca 1750-1900.  
 

I fokus: föremålcentrerad, statiska displayer, tittskåp, kuriosakabinett, naturalier  
och kulturföremål, mänskliga kvarlevor, eurocentrerad, klassificerande, kronologiska  
system, stängt eller svårtillgängligt, historiebevarande, storhetstider,  
fosterlandskärlek och nationalism. 

Museet definierar sig själv utifrån sina samlingar och museets mecenater.  
Utställningar är permanenta och föremålen är till en början vilt sammanblandade.

De privata samlingarna är stängda alternativt öppna endast för de kungliga, hovet, 
forskare. När museet så småningom öppnar sina dörrar för den breda allmänheten 
- ett demokratiskt steg - är det svårtillgängligt genom snäva öppettider,  
entréavgifter och av socialpsykologiska skäl.  
 
Tanken om ”folkbildning” öppnar såsmåningom upp för nya samarbeten med skola 
och universitet. Samhällets snabba modernisering skapar tanken av bevarande av 
försvinnande kulturarv och ”allmogens minnen”. Början av perioden präglas av  
”eldsjälarnas” drivkrafter. Mot slutet av perioden sker ett kontrasterande  
generationsskifte med professionalisering och nya perspektiv på museerna.

Information i museet är ensidigt, expertisorienterat med avstamp från föremålen. 
Ämnesexpertis och fördjupning har primär fokus. Besökaren är sekundär.  
Displayen har fokus på ”heta” föremål, samt på ”ohyggliga” och fantasieggande  
berättelser. Tempelliknande museer. 

Trender: bevarande och tillgängliggörande engagemang. vetenskapliggörande och den traditionella 
museologin föds.  
 
Ex: Världsutställningar. nationalmuseer, friluftsmuseer och hembygdsrörelser bildas och med det en 
homogenisering av kulturarv.  
 
Ex: Nationalmuseum, Nordiska Museet i den första perioden. Skansen och Borås Museum i den andra 
perioden.  

               



 

MUSEUM 4.0 
Den sociala erfarenheten
Framtid

I fokus: design-driven, medskapande, social, öppen, ”utan väggar”, post-digital, innovativ, 
kreativ, spridd. 
 
Tre dominerande förändringar i nuvarande museer kan forma framtidens museer:  
1. Öppet spelrum. Museer tenderar mer och mer att lämna sina byggnader och söka ny  
publik och samarbeten på nya platser. Det leder till nya sorters relationer med publiken. Det 
offentliga och digitala rummet är den nya spelarenan. Museiupplevelsen är icke-tidsbegränsad. 
Besökstid och öppettid ersätts med tid för engagemang över gränser och ”sharing”.  
Tendenserna är tydliga och intentionen är en fråga om demokrati. Museets byggnader och 
omkringliggande miljöer förvandlas till nav/centrum för aktiviteter inomhus och utomhus. 
Museers funktion som en del av det offentliga rummet blir tydligare och dess roll som  
politiskt obunden, öppen för många perspektiv, fri från desinformation, trygg kunskapsbas 
och meningsskapande mer och mer angelägen.   
 
2. Medskapande. Delaktighetsprocesser i museer är inte nytt. Men grunden för ett museum 
under 2000-talet är just medskapande.  Framtidens museer kommer att ha en annan slags 
relation till sin publik än dagens museer.  Museer kommer att samverka med grupper och 
nätverk (communities) för att uppnå socialt erkända gemensamma mål, ofta på nya och 
innovativa sätt, och genom medskapande processer.  Nya innovativa sätt att skapa relation 
med publiken ändrar museets attityd gentemot publiken. Från passiva konsumenter till  
aktiva producenter av erfarenheter. Den nya relationen går bortom  periodvisa  
delaktighetsprojekt. Ju fler aktiva kreativa nätverk ett museum arbetar med, desto fler 
icke-typiska-museum-lika aktiviteter kan vi se på museer.  
 
3. Socialt ansvar. Museet som centrum för gemenskap och positiv inverkan på kultur, konst, 
kulturarv liksom på samhället i stort förutspås bli starkare. Under 2000-talet  kan museet bli 
en av de viktigaste institutionerna för sociala förändringar, som sammanför människor och 
överbygger gap mellan generationer och bakgrund. Liksom en av de ledande  
institutionerna för offentliga dialoger kring utmanande teman. I framtiden kan museer vara 
ett bultande hjärta för ett levande kultur, tillgängliga och meningsskapande. Ett socialt  
museum kännetecknas av att vara: öppen, inkluderande, samskapande och spridd. Ett  
samarbetande institution som skapar gemensamma värden med lokalsamhället. Ett socialt 
museum har ”botten-upp” projekt, där projekten är experimentella och elastiska, samt är  
integrerade delar av samhället - inte additioner. Museer kan bli mer benägna att vilja nå ut 
på bredden, till den bredare allmänheten. Från målgruppsfokus och målgruppspecifika  
utbud till bredd och förening av människor. Museer kan direkt fånga upp gräsrotstrender 
och förändringstrender i samhället, för att verka tillsammans. 
 
Trender: museet som nav för förändringar och museet som förenar människor och krafter i samhället  
för att verka tillsammans 
 
Ex. Tekniska Museets ”Matematikträdgård”, Guggenheims You Tube Play, Museum of Broken Rela-
tionships. Science Gallery 

             

MUSEUM 3.0 
Den deltagande erfarenheten
Nya museer 1980 till idag.

I fokus: besökscentrerad, uppmuntrar dialog, besökaren är medaktör-medskapare 
-medspelare, flernivå kommunikation och engagemang, museiupplevelsen börjar 
före och fortsätter efter besöket, museet möter besökaren på olika nivåer utifrån 
deras engagemang, intressen och kunskaper. Museernas nya inriktning förutsätter 
kunskap om besökare och samhälle. 
 
Ny internationell, kritisk museologi tar plats även i Sverige, präglad av  
globalisering och den växande kritiken mot det koloniala arvet.  Kritisk  
omprövning av tidigare perioders chauvinistiska historiebruk blir nödvändighet. 
Konfrontationer om historia, röster och tolkningsföreträden äger rum. Repatriering 
av föremål blir aktuella även i Sverige. Kritiska perspektiv på mänskliga kvarlevor i 
museer växer fram.  
 
Nya museologin aktualiserar frågor, framkallar kritiska synsätt och påverkar  
utställningar, samlingar och all publik verksamhet. Pedagogiken uppvärderas,  
liksom museets funktion som ”mötesplats” och dess roll som samhällsrelevant. 
Den ensidiga expertiskommunikationen växlar över till samhällsrelevanta dialoger.  
 
Kommunikationsavdelningar växer fram, liksom delaktighetsprocesserna. Nytt 
kontrasterande generationsskifte och bredare perspektiv på museer tar plats.  
Nya, bredare tjänster och ”generalister” anställs. Museer omformar sina  
verksamheter och tar emot offentlig kritik och beröm. Besöksantalen växer över 
hela landet. Bred representation, genus och en mångfald av identiteter tar plats. 
Kritisk historiebruk blir grundläggande perspektiv. Begreppet och verbet  
”kulturarva” dyker upp (vems kulturarv? I vilket syfte är det ett kulturarv?  
Vad ska det användas till? Vem bestämmer vad som är ett kulturarv? osv.). 
 
Internationellt börjar museer mer och mer definiera sig själva utifrån sin relation 
till publiken. Föremålen, teman, utställningar, program blir produkter och utbud för 
relationsskapande processer. Berättelserna ligger inte i föremålen och teman utan 
i samarbetet. Så småningom i själva skapandet. Breda erfarenheter och relationer 
är viktigast. Samarbeten är grunden för interaktion mellan institutioner, grupper 
och individer.   
 
Trender: ökad socialt engagemang och museernas roll i samhället förändras  

Ex. Arbetets museum, Världskulturmuseet.



MUSEUM  
OCH OMVÄRLD 

Ny museipolitik, framtidstrender, nationella, regionala  
och lokala perspektiv att ta hänsyn till i betänkandet av  
ett framtida museum.  
 
- ICOMs etiska kod 
- Museilagen 2017 
- Kulturarvspropositionen 2017  
- Västra Götalands regionala kulturplan 2016-2019 
- En mötesplats i världen – Kulturstrategi för Västra Götaland 2012— 
- Rätten att delta i kulturlivet  
– baserat på Västra Götalands   regionens kulturstrategi 2012— 
- Västra Götaland 2020 – strategi för tillväxt och utveckling i Västra    
Götaland 2014-2020 (RUP) 
- Kulturmiljölag (1988:950)  
- Globala målen 2030 - för en hållbar utveckling  
- Förstudie - Framtidens Borås Museum 2016 
- Medborgardialog, Borås 2016 

GLOBALA TRENDER OCH HÅLLBARHET
 
Riksantikvarieämbetet fick 2016 i uppdrag av regeringen att genomföra 
en omvärldsanalys och studie över utvecklingstrender i samhället som 
har betydelse för kulturarvsarbetet och kulturarvspolitikens utveckling. 

Varför är omvärldsanalys viktig för kulturarvsområdet i stort och för  
ett framtida museum i Borås i smått? Kulturarvsarbetet utvecklas i  
förhållande till globala trender i ett globalt samhälle, vilket har  
betydelse för en framtida verksamhet, liksom för hela samhället.  
Förmågan att möta upp och manövrera kring globala trender, istället  
att överraskas av dem, är betydelsefullt för ett inkluderande samhälle 
och för verksamhetens överlevnad. Att värna om den långsiktiga  
förmågan hos museet att hantera förändringar och fortsätta att  
utvecklas är grundläggande syftet med hela utvecklingsplanen. 

De globala trenderna är övergripande och långsiktiga förändringar, som 
kan fortsätta att accelerera och påverka samhällsutvecklingen över flera 
generationer. Hur ser världen ut om 10-20 år? Museet har studerat  
trendanalyser från nationella och internationella källor, gjort jämförelser 
samt plockat ut trender som kan vara särskilt nödvändiga att beakta för 
ett framtida museum. 

Följande framtidstrender är saxade ur :

Global trends 2030: Alternative Worlds, a publication of the National Intelligence Council. 
 
Strategiska trender i globalt perspektiv 2025: en helt annan värld? Utrikesdepartementet, 
Kansliet för strategisk analys 2014. 
 
Kulturarvsarbetet i samhällsutvecklingen. Redovisning av regeringsuppdrag om omvärldsa-
nalys och kunskapsöversikt avseende kulturarvsområdet, Riksantikvarieämbetet.



Individens egenkraft 

Individens egenkraft (empowerment) kommer att öka på grund av fattigdomsminskning,  
ökningen av den globala medelklassen, ökad utbildningsnivå, bred användning av nya  
kommunikationer, teknikutveckling samt utveckling inom hälsovården. Enligt det senaste  
decenniets teorier om social rättvisa och utvecklingsetik kan samhällen antas ha  
potential att förbättra människans kapacitet utifrån samhällets utvecklingsgrad och  
individens förmåga. Detta innebär att en global medelklass med krav på livskvalitet,  
utveckling och jämställdhet kan antas växa och bli den viktigaste sociala och  
ekonomiska gruppen i merparten av världens nationer. Samtidigt bidrar rörligheten till 
möten och konflikter mellan individers olika värderingar, livsåskådningar och livsstilar. 
Denna mångfald driver utvecklingen framåt men kan, beroende på rådande politiska  
system och sociala kontexter, också skapa upplevelser av fragmentering och  
utanförskap. Individens stärkta förmåga, i kombination med upplevelse av fragmentering 
och tillgång till information och teknologier, kan även leda till radikalisering och  
destruktiva beteenden.

Urbanisering och Migration

Sextio procent av världens befolkning kommer att leva i urbaniserade områden som  
växer genom förtätning. Den stora medelklassutveckling som förväntas de närmaste  
decennierna sker parallellt med en ökande mängd fattiga stadsbor, vilket väntas  
fördubblas till 2030. Urbaniseringen kan bidra till att spänningsförhållandet mellan  
samhällsgrupper ökar. Gränsöverskridande migration är en integrerad del av  
urbaniseringen. Den globala migrationen kan antas öka ytterligare till 2025, bland annat 
som en effekt klimatförändringar, av att utvecklingsskillnader mellan vissa länder blir mer 
påtagliga och att diasporagrupper växer i olika länder. 

Demografi

Den ekonomiska tillväxten kan minska i länder med ökad åldrande befolkning. Den åldran-
de befolkningen, i kombination med en förändrad livsstil för den nyinflyttade urbana be-
folkningen (med modern, energirik diet och mindre rörelse i vardagen), sätter även press 
på hälsosystemen där antalet kroniska sjukdomar (hjärt-och kärlsjukdomar, fetma, diabe-
tes) ökar. Till 2020 förväntas kroniska sjukdomar utgöra mer än 57 % av världens samlade 
sjukdomsbild. Samtidigt möjliggör framsteg inom det medicinska området att livshotan-
de sjukdomar till allt högre grad kan botas eller bromsas och att vår livslängd förlängs. För 
att möta denna utveckling, där vi lever längre men till en högre grad med olika diagnoser, 
tillämpar ett flertal stater lösningar med decentraliserad, patientnära vård. Fram till 2025 
förväntas antalet patienter med diagnostiserad diabetes mer än fördubblas i utvecklings-
länderna. Den förändrade folkhälsan världen över kommer sätta press på hälsofinansie-
ringssystemen där en högre andel av BNP kommer att behöva allokeras till sjukvården.

Klimat, Mat, Vatten, Energi 

Klimatförändringarna är en av de mest grundläggande processerna vad gäller utveck-
lingen av globala förutsättningar de kommande decennierna. Inte minst gäller det i kom-
bination med ökad efterfrågan på naturresurser (framför allt vatten och energi) och mat 
till följd av befolkningsökningen och välståndsökningen. Efterfrågan på dessa resurser 
kommer att öka kraftigt på grund av den globala befolkningsökningen. Att hantera pro-
blem avseende en viss råvara kommer att sammanlänkas till utbud och efterfrågan på de 
andra.

Maktförskjutning  

Globalt förskjuts den politiska och ekonomiska makten allt mer från nord och väst till syd 
och ost. Detta medför utmaningar i västvärlden för överstatliga organisationer samt för 
nationalstaten och dess demokratiska institutioner. Samtidigt har det politiska landska-
pet förändrats under de senaste två decennierna. De ideologiska skillnaderna har börjat 
lösas upp; det finns inte längre tydliga alternativ vad gäller politiska åskådningar. Klyftan 
mellan väljarna och den politiska eliten har ökat, vilket i sin tur leder till en ökad miss-
tro mot politiker och politik. Allt fler människor känner att de inte längre har en röst i det 
parlamentariska systemet och att de politiska institutionerna är avlägsna och i värsta 
fall korrupta. Samtidigt som individens förmåga att påverka den egna situationen stärks 
brister alltså engagemanget för den politiska och demokratiska processen.

Påverkan av nya tekniker 

Kommer tekniska genombrott att utvecklas i tid för att öka den ekonomiska produk-
tiviteten och lösa problemen som orsakas av en växande världsbefolkning, snabb ur-
banisering och klimatförändringar? Redan de teknologier vi ser i dag har potential att 
fundamentalt förändra individers globala delaktighet samt staters, företags, och organi-
sationers bidrag till global utveckling, produktivitet och hållbar utveckling. 



Hur kan ett framtidens museum  
i Borås möta upp globala trender  

och se dem som möjligheter? 

Hur kan museets anpassning till  
globala fenomen vara betydelsefull  

för ett inkluderande samhälle?  

Individens egenkraft 

På gång:

Genom projekt som  
ALLA KAN INNOVERA vill museet, 
tillsammans med RISE Interactives,  
utveckla metoder för nya former av 
samarbeten och innovation  
- genom att sammanlänka  
kultur- innovationshistoria och 
stadsutveckling, och samtidigt 
främja innovationspotentialen hos  
deltagarna och därigenom främja 
nytänkande i samhället och social 
hållbarhet.

Urbanisering och Migration

På gång:

Borås växer genom förtätning.  
Redan 2030 förväntas antalet  
boråsare öka med 30 000 individer. 
Städer, som växer är i förgrunden för 
social utveckling, har störst behov av 
sociala innovationer.  

Ett framtida museum kan identifiera  
kreativa nätverk och grupper av 
människor som med gemensamma  
karaktärsdrag och gemensamma  
idéer eller problemformuleringar, 
samlas för att agera, skapa och 
dela.  
 
Ett sådant exempel är HACKATON 
metoden. En metod som under  
hösten kommer att testas inom  
ramen för URBAN TALKS -som 
handlar om stadsutveckling med 
människa, miljö och framtid i cen-
trum, där museet redan idag är en 
drivande aktör. 

Demografi 

På gång: 

Den åldrande befolkningen i  
samhället kan samtidigt vara en 
aktiv resurs för ett kulturhistoriskt 
museum. Museet och  
De Sju Häradernas Kulturhistoriska 
Förening håller på att ta fram  
FADDERVERKSAMHET för  
museets räkning genom frivillig 
värdskap. Ett samabete och  
arbetssätt som ligger rätt i tiden 
och i framtiden.

Klimat, Mat, Vatten, Energi

På gång:

Den ökade efterfrågan på  
naturresurser och mat gör att vi 
behöver mer kunskaper om hållbar 
matproduktion och konsumtion 
samt utveckla möjligheter för  
urban matproduktion.  
 
Genom projektet MATNAV BORÅS 
kan museet bidra till att stärka  
individens förmåga och  
sammanföra kreativa krafter och 
gräsrötter i samhället, vilket kan 
leda till att nya sociala  
entreprenörskap uppstår.  
 
Odling i Ramnaparken,  
matlagning på museet och i  
Norrby, pedagogiska inslag,  
matfestivaler med utekök osv är 
idéer som finns redan idag. 
 
Museet kan samarbeta med  
Norrby-huset, Fristads  
Folkhögskola och Foodmaker,  
Högskolan Borås, stads- och  
sjuhäradsodlare mfl. 

Maktförskjutning

På gång:

Samtidigt som individens förmåga 
att påverka den egna situationen 
stärks brister engagemanget för  
den politiska och demokratiska  
processen.  
 
Ett museum kan främja individens 
innovativa förmåga för att denne  
ska kunna påverka den egna  
situationen. Simultant kan ett  
museum främja demokratin och 
mänskliga rättigheter genom  
kunskapsförmedling och  
samtidsrelevanta program,  
utställningar och aktiviteter.  
 
Ett SOCIALT INNOVATIVT MUSEUM  
kan främja individens förmåga att 
växa med kunskap och ansvar,  
och därmed rämja den långsiktiga  
förmågan hos individen att hantera  
förändringar och fortsätta att  
utvecklas.

Påverkan av nya tekniker 
 
På gång: 
 
De teknologier vi ser redan i dag 
har potential att fundamentalt 
förändra samhället, liksom  
individers globala delaktighet 
samt staters, företags, och  
organisationers bidrag till global  
utveckling. 

Nya tekniker är fundamentala  
resurser och verktyg i ett  
framtida museum och handlar 
om attityder, samt hur man  
relaterar till och interagerar med 
omvärlden.  
 
Artificiell Intelligens i museum 
kan testas genom samarbetet 
med RISE och Högskolan Borås 
(se ALLA KAN INNOVERA)





KONCEPT





UPPDRAGET

Inför Borås 400-årsjubileum skissar museets projektgrupp 
på en bärande idé för ett framtida museum. Ambitionen är 
att vara ett livskraftigt och socialt innovativt museum med 
särskilt relevans för lokalsamhället och regionen. Ett genuint 
destinationsmål för såväl boende som inresta besökare till 
Borås.

Stylts Trampoli fick i uppdrag att skapa en plattform och  
övergripande koncept för utveckling av innehåll, arkitektur 
och kommunikation. Museets nya namn kommer ha en  
bärande roll för att manifestera och tydliggöra en ny  
framtida inriktning av verksamheten.

• Ett kunskapsorienterat museum med museets  
samlingar, platsen och dess historia som verksamhetens  
bas.

• Ett museum som länkar samman dåtidens teknik med  
samtiden och framtiden.

• Ett museum som kan identifiera och möta  
gemensamma samtida och framtida utmaningar för  
museer och samhälle i stort, samt förändringar i en  
växande stad.

• Ett museum som definierar sig självt utifrån sin relation  
till publiken och civilsamhället, samt den påverkan det  
vill ha i samhället genom samlingar, utställningar,  
aktiviteter etc.





FRÅN BYGDEN  
TILL VÄRLDEN
Borås Museum ska utvidga sitt nuvarande uppdrag som 
lokalhistoriskt museum, till att agera som en påverkande 
och central aktör i samhälls- och kulturfrågor i Borås och 
Sjuhäradsbygden. Men det ska också bli en destination 
som attraherar besökare från hela världen. 

Det är viktigt att utnyttja de unika värden som platsen och 
historien erbjuder, men framförallt att erbjuda ett nytt  
relevant innehåll som ger perspektiv på historien, nuet och 
framtiden – mötesplatser, utställningar och aktiviteter som 
väcker nyfikenhet och lockar till interaktion. 

För att Borås Museum ska få en tydlig roll i det lokala och 
regionala utbudet måste det positionera sig och  
kommunicera sitt värde som destinationsmål.





FRÅN BORTGLÖMD PARK 
TILL AKTIV MÖTESPLATS
Borås Museum och Ramnaparken har länge fört en relativt  
undanskymd tillvaro. Långt ifrån alla boråsare känner till eller har  
besökt friluftsmuseet och även många närboende är omedvetna om 
museets existens. 

Mest är parken förknippad med midsommarfirande och det är nästan 
uteslutande under sommarhalvåret som människor rör sig i området 
och utnyttjar parkens lekplats, boule- och frisbeegolfbana.  

Parkens och museets placering läge är spännande. Det ligger vid 
Ramnasjön placerat mitt i mellan Norrby och Parkstaden, två  
stadsdelar med diametralt olika bebyggelse och  
invånarsammansättning. 

Här finns en möjlighet att skapa en mötesplats som är attraktiv 
för alla invånare året om. Oavsett var de bor i staden. En plats där 
människor med olika bakgrund och historia kan mötas och utforska 
frågor tillsammans.

 

Tre viktiga byggklossar för attraktionskraft
 
Utöver museets innehåll och inriktning finns ytterligare faktorer för 
att skapa en attraktiv mötesplats:
 

1. Parken 
Ramnaparken är redan idag en särskiljande faktor gentemot andra  
besöksmål i Borås. Här finns byggnader, miljöer och ett fågelliv som du 
inte hittar någon annanstans. Platsen har resurser som inte utnyttjas 
fullt ut idag och som måste utvecklas för att bli ännu mer attraktiva.
 
2. Mötesplatser 
I ambitionen att bli en del i stadens utveckling behöver infrastrukturen 
främja möten mellan människor. Vi behöver tillhandahålla offentliga 
ytor, byggnader och lokaler där människor kan mötas och känna  
delaktighet. Borås Museum öppnar upp dörrarna för medborgare, 
föreningar, organisationer och företag och skapar en anda av  
gemenskap och co-creation kring aktuella frågor.

 
3. Mat och dryck 
Att erbjuda mat och dryck och som är lokalproducerad, i en unik  
ochinspirerande miljö, är en avgörande del för att sapa en levande  
destinationsupplevelse som triggar lust att komma och upptäcka mer.





ETT SOCIALT  
INNOVATIVT MUSEUM
Borås Museum ska bidra till att skapa en bättre framtid – en  
framtid där människor genom reflektion och ökad förståelse för 
andra perspektiv vill bidra till en positiv samhällsutveckling.

Det sker genom att museet genuint och praktiskt engagerar sig i 
samtida fenomen och utmaningar. Vi skapar en arena för dialog 
och kreativitet där vi tillsammans med besökarna kan  
uppmärksamma, utforska och innovera kring samtidens mest  
engagerande frågor.

Frågeställningarna sker alltid med en lokal utgångspunkt, där vi 
lyfter fram paralleller mellan det lokala och globala, historien och 
nuet o.s.v. för att väcka tankar, se saker från nya vinklar och alstra 
nya idéer.

Ingen annanstans ska det vara lika enkelt att vara delaktig, bidra 
med idéer och möta andra kring samtidsfrågor och utmaningar.





BLOCK RUBRIK
TANKAR OM UTFORMNING  

OCH INNEHÅLL





VÄRDEORD
 
 

VÄLKOMNANDE
Vi vill bryta ner de osynliga barriärerna mellan människorna och områdena 

i staden och skapa en mötesplats för alla. 

MODIGA
Ingen fråga är tabu. Att våga lyfta fram det som triggar igång starka 

känslor hos människor är en nyckel till att skapa engagemang. 

UTMANANDE
Apati och uppgivenhet är vår största fiende. Vi vill utmana och aktivera 

besökarna. Väcka nya tankar och bjuda in till interaktion på nya sätt. 

MÖJLIGHETSORIENTERADE
Ytterst ska museet sätta fokus på allt som vi faktiskt kan göra för att skapa 

positiva förändringar – tillsammans.





VÅR VARUMÄRKESBERÄTTELSE

Välkommen till din plats i historien: Nuet, ständigt på  
gränsen mellan då och sen. Bakom oss, det förflutna.  
Framför oss, det okända. Vart är vi på väg? När når vi  
fram? Och vem bestämmer det? 

Här frågar vi oss vad det är att vara människa. Hur ser  
gränserna för vår tillvaro ut och hur vi kan korsa dem  
tillsammans?  

Här blir vår gemensamma historia, samtid och framtid  
levande. Vi betraktar och belyser tidens flöde genom ett  
spektrum som reflekterar nya perspektiv. Och plötsligt  
kan vi se klarare.  

Föremålen får liv. Vi hör rösterna från det förflutna, manar  
fram dofterna och smakerna och undersöker tekniken i  
vardagen. Som besökare får du se, röra och uppleva sånt  
som andra har upplevt, för att upptäcka parallellerna till  
ditt eget liv. 

Vårt museum är en trygg plats: inbjudande, tillgänglig,  
gränslös och fantasieggande. 
Du blir inte bara en medresenär på resan mot framtiden,  
du blir en medskapare.  

Här finns forum för att dela tankar, idéer och möta vår  
tids största utmaningar tillsammans. Platser att umgås  
och ha roligt, där vi kan experimentera, utforska världen,  
ta del av varandras erfarenheter och reflektera kring  
framtiden.  

Vi är en levande samhällskraft öppnar upp gränserna  
mellan aktörer med gemensamma värderingar. Näringsliv  
samarbetar med föreningsliv, akademi med gatukultur  
och det lokala med det globala.  

Ett museum som är rotat i hembygden och historien, men  
öppet för världen och framtiden. Dit alla är välkomna.  
Tillsammans upptäcker vi möjligheterna som faktiskt finns  
– det gäller bara att mötas över gränserna.





NAMN OCH GRAFISK IDENTITET













Modum - gränslandet mellan
historien och framtiden,
hembygden och världen.





MODUM - GRÄNSEN
  Borås och Sjuhäradsbygden är ett historiskt gränsland. Bakom många av byggnaderna

och föremålen i samlingarna finns en rik historia som ofta bottnar i livet i gränslandet och
den omfattande gränshandeln i området.

Utställningen i Ramnaparken präglas också av en tydlig gränssymbolik. Tydligast är
tidsgränserna mellan de olika byggnaderna som representerar olika historiska eror, men

också olika platser i Sjuhäradsbygden. Dessutom är Ramnakyrkans utsmyckning indelad i
symboliska avgränsningar, där gränsen mellan himmel och helvete är tydligast.

Idag ligger Ramnaparken på gränsen mellan Parkstaden – ett välsituerat villaområde –
och Norrby – ett mångkulturellt och socialt utsatt område med blandbebyggelse – där

invånarnas bakgrunder, livsupplevelser och förutsättningar står i skarp kontrast till
varandra. På Modum kan grupperna mötas i gränslandet mellan två världar. I samma stad.

Modum är en plats för diskussion och reflektion kring just gränser: Sociala gränser /
Gränslöshet, / Geografiska gränser / Gränser mellan dåtid, nutid och framtid / Gränser

mellan barn och vuxen / Ekonomiska gränser o.s.v. 

Att utforska gränser handlar också om att upptäcka kontrasterna. För där uppstår en
spänning som väcker nyfikenhet. Gammal teknik kontra ny teknik / Det lokala versus det

globala / Vad som är sant eller falskt o.s.v.





Logotypen har utformats med bokstaven M som 
fundament.

M:et tänjer på gränserna och överskrider kvadratens 
alldagliga form.

Kvar blir en tydlig ikon som balanserar mellan ett 
modernt och klassiskt uttryck.





Logotypen kan användas för att signalera riktning.

framåt - bakåt

höger - vänster

dåtid - nutid

Genom att framhäva den centrala delen skapar vi 
en silhuett av en person som läser.

En av många källor till kunskap.













EXEMPEL PÅ INNEHÅLL, TEMAN,  
OCH UTSTÄLLNINGAR





NYA INSLAG I  
HISTORIEN
För att minska glappet mellan dåtid och nutid och därmed 
öka museets relevans, föreslår vi att Modum ägnar sig åt 
aktiv samtidsdokumentation.

Genom att komplettera befintliga samlingar med föremål, 
berättelser och företeelser från samtiden kan museet b 
erätta även om modern historia och kultur.

Med dynamiska utställningar i olika former levandegörs 
platsen och besöksupplevelsen förhöjs. Exempel på hur 
detta kan göras är t.ex: performance, samtal, workshops, 
digitala installationer, ljuskonst, seminarier, guidade  
visningar och föreläsningar såväl inne som ute. Hela tiden 
med temat ”gränsen” som utgångspunkt. 



UTFORSKA GRÄNSER
I sin nya roll som påverkande och central aktör i samhälls 
och kulturfrågor kan Modum bli en självklar mötesplats 
och arena. Nedan ges några exempel på möjliga  
utställningar där temat ”gräns” utforskas på olika sätt: 

Gränsland nu och då, lokalt och globalt (t.ex.  
Sjuhäradsbygden och gränsen mellan Sverige och  
Danmark respektive aktuella gränser globalt, t.ex. Nord 
och Sydkorea, USA och Mexiko) 

•  Gränsen mellan ditt, mitt och vårt (t.ex.  
delningsekonomi, innovation och det digitala  
bysamhället. Men även gränsen mellan att äga och vara 
ägd, etc) 

•  Gränsen mellan landsbygd och stad (t.ex. de utmaningar 
urbaniseringen medför, men också levande landsbygd, 
smarta städer m.m.)



SANT / FALSKT
Om sanning, lögn och mittemellan.

Är fake news ett nytt fenomen? Vem äger sanningen?  
Vem har tolkningsföreträde?

En utställning där besökarna kan reflektera kring sociala 
mediers roll i skapandet av vår världsbild, vikten av  
källkritik, vikten av oberoende medier m.m.



BARNDOM / VUXENLIV
En utställning om ungdomskultur i Borås då och nu. 

Med utgångspunkt i angelägna berättelser om subkulturer, 
musikstilar, litteratur, politiskt engagemang m.m. från 1950- 
tal till 2010-tal.

Här kan ungdomar idag reflektera över hur det var att vara 
ung i Borås förr, och äldre generationer kan få en inblick i 
vad det innebär att vara ung i Borås idag. Här sker möten 
över generations- och kulturgränser.



MÄNNISKA / TEKNIK
Artificiella intelligenser med kognitiva förmågor långt utöver  
det vi kan föreställa oss är verklighet.

Vem eller vad styr denna revolution? Vilka möjligheter och  
risker finns med denna utveckling?

Hur ser livet i Borås ut 2038? Möts vi av robotar i sjukvården 
och är Borås först i världen med AI som kommunstyrelse?

Utställning och seminarieserie i samarbete med Högskolan i 
Borås, Landstinget och RISE.





FUNKTIONER, GESTALTNING ETC





EN LEVANDE 
PARK ÅRET OM
Gränstemat är vägledande även vad det gäller  
utformningen av utomhusmiljön. Det speglas bland 
annat i landskapsarkitekturen, utsmyckning och ny  
infrastruktur i parken.

För att förstärka Ramnaparken som rekreationsområde 
såväl som friluftsmuseum och mötesplats bör parkmiljön 
kompletteras med:

• Tydliga och välkomnande entréer

• Fler sittplatser, bänkar, picknickbord m.m

• Papperskorgar

• Utomhusbelysning – välkomnande under mörkare 
  årstider

• Toaletter som är öppna även när museet är stängt



Det är viktigt att lägga stor omsorg vid gestaltningen i parken, 
inklusive utformning och placering av utomhusmöbler och  
belysning för att förstärka helhetsupplevelsen av miljön.

Utöver skyltprogram som tydligt och pedagogiskt berättar om 
parken och sevärdheterna, föreslås en audioguide som  erbjuder 
besökarna en mängd olika berättelser och perspektiv, på flera 
olika språk. Tillgänglig dygnet runt, året om. Genom att addera 
en funktion där besökarna själva kan ladda upp korta ljudklipp 
med sina egna minnen och upplevelser från platsen skapar vi 
en samling med ljud-graffiti. Denna gemensamma minnesbank 
blir också en levande del av museets samtidsdokumentation.

Genom att jobba med utomhusbelysningen blir parken  
välkomnande även under mörkare årstider. Återkommande  
ljusinstallationer förstärker platsen som destination under  
vintern. Även möjligt att jobba med gränsen mellan ljus och 
mörker i utomhusmiljön. 

Ytterligare exempel på programpunkter är utomhusbio och  
livemusik i parken under sommarhalvåret och det mobila labb 
som museet planerar att ta fram med RISE Interactives.





EN MEDVETEN 
GESTALTNING
Det är i mötet mellan det gamla och det nya, mellan 
pluspoler och minuspoler, som spänningen uppstår. 
Styrkan i kontraster gör oss medvetna om de inbyggda 
budskapen i respektive byggnad eller objekt.

Vid nybyggnad, tillbyggnad och ombyggnad måste vi ta 
stor hänsyn till den värdefulla miljö som Ramnaparken 
och dess befintliga byggnader utgör. Dock är det viktigt 
att nytillskott inte blir pastisch, utan medvetna tillägg av 
nya årsringar som berättar något om nutiden och blir 
avläsbara av kommande generationer.

Ett formstarkt arkitektoniskt tillskott – väl utfört och  
balanserat mot den omgivande miljön – kan förstärka 
museet som besöksmål och samtidigt ge plats för  
funktioner och täcka behov som de befintliga lokalerna 
inte uppfyller. Detta gäller både exteriört och interiört. 











MER YTA FÖR MÄNSKLIGA MÖTEN

Museets invändiga funktioner kräver en modernisering. Utöver  
basfunktioner som fler besökstoaletter, kapprum, utställningsytor,  
personalrum och kontor behövs den totala besöksupplevelsen stärkas.

 
• Tydlig och välkomnande entré till museets huvudbyggnad 

• Interiörer och ytor som är utformade med gränstemat i åtanke. I  
material, rumsindelningar och utställningsytor finns spännande  
kontraster genom olika typer av gränsindelningar 

• Museibutik med lokala produkter, bytesbord m.m 

• Pedagogiska lokaler. Ett eller flera multifunktionella rum som kan  
anpassas för t.ex. scenframträdande, möteslokal, filmvisning, läxhjälp,  
föreläsningar, samtal och dans. Ytan kan även fungera som arbetsplats 
eller co-working space för t.ex. lokala egenföretagare och studenter för 
att bli en levande mötesplats i området 

• Ataljé/labb. En öppen yta, förslagsvis i anslutning till entrén med  
möjlighet att experimentera på teman kopplade till pågående  
utställningar (lera, film, dockteater, skuggteater, stopmotion film, foto, 
kollage, lego  etc). Viktigt att labbet ligger synlig och känns inbjudande



FORUM FÖR 
STADSUTVECKLING
Museets byggnader i Ramnaparken är redan idag ett  
uppskattat inslag i parken, och de erbjuder stora möjligheter 
att på ett intressant och engagerande sätt lära besökare mer 
om hur livet i regionen tidigare sett ut.

Stugorna och husen berättar även mycket om hållbart  
byggande med lokala material, en fråga som är minst sagt  
aktuell idag. Utöver intressanta insikter om hur vi kan  
kombinera äldre kunskap och ny teknik och på så sätt skapa 
mer hållbara bostäder idag, kan byggnaderna vara en viktig 
grund för samhällsbyggnadsfrågor i regionen.

Genom att ta avstamp i hembygdens historia, fortsätta  
framåt via Borås resa från liten trästad till industristad,  
funktionalismens påverkan på staden och vidare till  
miljonprogrammet och framåt till de stadsbyggnadsprojekt 
som pågår och planeras idag ges tillfälle för medborgare,  
politiker och tjänstemän att tillsammans diskutera viktiga  
frågor på ett öppet sätt och utbyta tankar och erfarenheter. 



INTEGRERA MATEN 
I HELA UPPLEVELSEN
Mat och dryck skapar attraktionskraft. Det är något vi samlas 
runt och våra bästa matupplevelser vi vill gärna dela med oss 
av till andra.

Det vi äter spelar en central roll i alla kulturer. På museet kan 
det ta uttryck i ett matutbud som utforskar gränserna mellan 
mellan tidsperioder, kulturer, samhällsgrupper, lokalt och  
globalt, producenter och konsumenter och så vidare. 

Mat som är producerad med lokala råvaror, men tillagade med 
influenser från både Sjuhärad och Shanghai. Och till priser som 
alla har råd med. Därmed engagerar och attraherar vi besökare 
från alla delar av staden, från olika bakgrund och samhällsskikt. 

Men vi kan också använda maten för att ge aktuella  
utställningsteman smakmässiga dimensioner. Prata om maten 
ur ett socialt och historiskt perspektiv  och skapa en förståelse 
för hur mat framställs och hur våra matvanor har format våra 
samhällen och vårt kulturlandskap. Men också visa hur den 
moderna människan förlorat kunskapen om ursprung och  
näringsinnehåll.





FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR  
ETT NYTT MUSEUM

Kan läsas i MUSEUM FÖR FRAMTIDEN  
STRATEGISK UTVECKLINGSPLAN, DEL 2  

Sociala faktorer och ekonomiska förutsättningar.

Innehåll: 
Nya uppdrag från Borås Stad 

Pedagogisk tillämpning på social innovation och ”Gränsen” inriktningen 
Ny basutställning 

Befintliga och framtida tjänster och kompetenser 
Ombyggnation och tillgänglighets 

Parkmiljö och infrastruktur 
Vision om en ny byggnad 

Ekonomisk sammanställning av utvecklingen av museet 
Externa medel för verksamheten 

Driftkostnader 
Tidsplan
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Drift tkr 

Hyra 2 900,0  

Drift, inkl. nya tjänster och ombyggnation, exkl. hyra 12 000,0  

  

  

Investering   
Investering - ny basutställning 3 700,0 

Förstudie avseende ny byggnad, engångskostnad 500,0 
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Befattning 

Antal 
framtida 
tjänster 

Antal 
befintliga 
tjänster 

Etap 1. 
2019 

Etap 2. 
2020 

Kostnader 
tkr 

Chef 1 0,2   Nyanställning 800,0 

Föremålsintendent 1 1     500,0 

Utställningsproducent  1 0,2 Nyanställning   500,0 

Museipedagog - klassiskt 
museologiskt ämne som etnologi 

1 1     500,0 

Interaktionspedagog 1 0 Nyanställning    500,0 

Museikoordinator (program & 
drift) 

1 1     500,0 

Nätverkskoordinator 1 0   Nyanställning 500,0 

Museitekniker och byggnadsvård 1 1     500,0 

Föremålsassistent  1 1     500,0 

Byggnadsantikvarie 0,5 0,5     250,0 

Kommunikatör och digital 
producent 

1 0,2   Nyanställning 500,0 

Totalt 10,5 6,1     5 550,0 

Nya tjänster:  5       

Nya kostnader: 2 800,0 
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Intäkter 2 650,0 tkr 

Utgifter 14 802,9 tkr  

Nämndbidrag 12 152,9 tkr 
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Projektledning och produktionsutveckling 
Budget tkr Delsumma 

tkr 

Projektplan och Projektgruppsmöten 5,0   

Utveckling synopsis 1,0   

Innehållsutveckling  1,0   

Research 1,0   

Förstudie och delaktighet 35,0   

Utvärdering projekt 3,0 46,0 

Formgivning + grafisk form     

Konceptutveckling och detaljritningar 200,0   

Utveckling - manus och berättelse (med byrå) 200,0   

Grafisk formgivning och produktion  50,0 450,0 

Texter     

Research 5,0   

Textproduktion extern expertis/författare 50,0   

Faktagranskning 3,0   

Översättning 25,0 83,0 

Föremål     

Föremålslista av egna föremål 1,0   

Föremålslista övr inlån 1,0   

Rättigheter/lånehandlingar 1,0   

Transporter t/r 50,0   

Konservering föremål och DNA analys Dannikekvinnan 100,0   

Rekvisita 30,0   

Placeringsplan,  montering och nedmontering 30,0   

Montrar 150,0   

Husen i parken 300,0 663,0 

Tekniker      

Utställningstekniker inkl montering text, bild, verk, 
installationer 

100,0   

Snickare/målare 30,0   

Externa byggtekniker 50,0 180,0 
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Ljus     

Ljuskoncept 60,0   

Investering: lampor, skenor, styrsystem m.m. 300,0   

Ljussättning 30,0 390,0 

Bygg- och installationskostnader     

Byggmaterial 500,0   

Produktion inredning     

Inredning i utställning     

Måleri-material     

El/AV kablage     

Montering text, bild, verk, installationer   500,0 

Interaktivitet och multimedia     

Interaktionskoncept: metod-, design- och teknikutveckling 400,0   

Transport och Installation 50,0   

Möten - Innehållsutveckling i projektgruppen 20,0   

Pilottest och analys 50,0   

Hårdvaror interaktiv och AV teknik  300,0   

Innehållsutveckling multimedia  10,0   

Filmproduktion 150,0   

Ljudproduktion 30,0   

Foto- och filmrättigheter 20,0 1 030,0 

Marknadsföring & kommunikation     

Ma.fö. & kommunikation 70,0   

Sociala medier 10,0   

Kampanjer 70,0 150,0 

Pedagogik och program     

Utveckling Pedagogisk plan 1,0   

Delaktighetsprodesser, Förankring och test målgrupp 20,0   

Fortbilding lärare 2,0   

Utveckling Program 30,0   

Invigning av utställningen 20,0 73,0 

Övrigt:     

  
100,0 100,0 

Totalsumma   3 665,0 
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Organisation Titel Namn Anteckning 

De Sju 
Häradernas 
Kulturhistoriska 
förening 
 

Ordförande Irene Arvidsson Förankring 
Historiskt perspektiv 
Stark intressegrupp 
Samarbetspart 

Borås TME  VD  Helena Alcenius  
 

Rådgivare destinationsmål 
Rådgivare Jubileum 2021 

Innovations-
plattform Borås 

Projektledare Carola Samuelsson Jämställdhet och normkritik 
Innovationsprocesser 
Förankring 
Samarbetspart 

Mötesplats 
Norrby 

Biblioteksassistent 
Enhetschef 

Gloria Svensson 
Emma Ragnarsson 

Förankring 
Samarbetspart 
Matperspektivet 
Innehållsutveckling 
Medskapande  
Socialt företagande 

Hemslöjds-
konsulenterna, 
Västarvet 

Enhetschef  Torbjörn Lindström  Förankring 
Tematisk expertis 
Samarbetspart 
Faciliteter  
Innehållsutveckling  

Tekniska 
förvaltningen 

Landskapsingenjör Rebecca Wårfors Innehållsutveckling 
Design 
Förankring 
Samarbetspart 

Almåsgymnasiet   Innehållsutveckling 
Medskapande 
Förankring  
Rådgivning 

Särlaskolan 
 

Åk 2 klasslärare 
 

Marie-Noëlle Carlsson 
Ferrier  

Innehållsutveckling 
Medskapande 
Förankring  
Rådgivning 

Norrbyskolans 
förskola 

förskollärare Amanda Bjurén Innehållsutveckling 
Medskapande 
Förankring  
Rådgivning 

Brygghuset Ungdomsledare Salam Al-Mosawy Innehållsutveckling 
Medskapande 
Förankring  
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Rådgivning 
Arbetslivs-
förvaltningen 

Fadderverksamheten 
 

Stina Ogbonnaya 
Malin Hagman 
 

Innehållsutveckling 
Medskapande 
Förankring  
Rådgivning 

Folkhälso-
enheten 
 

Utvecklingsledare Marie Schörling Erikson Rådgivning 

Urban Talks 
 

Stadsarkitekt 
Tekniska förv. 
Samhällsbyggnad 
Miljöförvaltningen 

Richard Mattson 
Anton Spets 
Sebastian Andersson 
Pia Aspegren 
 

Innehållsutveckling 
Samarbetspart 
Rådgivning 

Forum för 
museiutveckling 
 

Forum för 
museiutveckling är ett 
initiativ från museet 
inom ramen för 
museets 
utvecklingsarbete.  

Regionalt nätverk med 
representanter från 15 
museer från VG 
regionen. 

Innehållsutveckling 
Förankring  
Rådgivning 

Cultural 
Planning 
Laboratory 
 

Nationellt nätverk. 
Cultural planning är 
en metod för 
samhällsutveckling 
med kulturella 
förtecken. 
 

Kulturchefen ledamot i 
styrelsen 

Förankring  
Rådgivning 

Västsvenska 
Turistbyrån  
 

  Förankring (Regional och 
internationell) 
Rådgivning (Internationellt perspektiv) 

ICOM 
International 
Council of 
Museums 

ICOM är en 
internationell 
organisation av 
museer och museum 
professionella och 
verkar för 
internationellt 
samarbete och 
professionell 
utveckling på museer  
 

Museiutvecklaren 
ledamot i Svenska 
ICOMs styrelse. 

Förankring  
Rådgivning 
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Renovering av lokaler, fysisk 
tillgänglighetsanpassning och 

anpassning av lokaler för 
publik verksamhet 

Ombyggnation som frigör 
utrymmen för mer publik 

verksamhet för ökad 
tillgänglighet 

Ombyggnation som 
förbättrar museets 

funktioner och därmed 
besöksupplevelsen för ökad 

tillgänglighet 

Grund Anslutning till kommunalt 
vatten och avlopp - översyn 

    

  

Anslutning till elnätet.  Mer 
kapacitet. 

    

  

Eventuell anslutning till 
stadsnät/fibernät. Mer 
kapacitet. 

    

Arvoden Kostnader för ritningar, 
bygglov, situationsritningar, 
3D ritningar. 

    

  Arvode till arkitekt      

  Arvode till kalkylator     

  Arvode till konstruktör      

  
Arvode till kontrollansvarig     

  

Arvode till arkivarisk 
byggkonsult 

    

  Ljus     

  Ljud     

  larm     

  
Brand     

Avgifter Bygglovsavgift     

  

Avgift för eventuellt 
rivningslov - vid rivning av 
befintlig byggnad 

    

Besiktning Ventilation     

  Värme     

  Mögel     

  El     

  Markradon     

  Dränering Gästis: översyn     

  Brandbesiktning     

  Miljö     

  
Tillgänglighet     
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Byggprojekt - 
upphandling  

Grundläggningsarbeten. Hit 
räknas schaktning för grund 
och ledningar, eventuella 
sprängningsarbeten, 
armering och gjutning av 
platta, rör och anslutningar 
för vatten och avlopp med 
mera. 

    

  

Rivning av innerväggar och 
garage 

    

  

Materialkostnader för 
stomme, tak, fasad, fönster, 
dörrar, innerväggar, 
innerdörrar, foder, golv och 
tak. 

    

  

Materialkostnader för VVS 
(kallvatten, varmvatten, 
värme och avlopp), el, data. 

    

  

Köksinredning, inklusive 
vitvaror, bänkskivor, 
diskbänk med mera. 

    

  Toalettinredningar     

  Målarfärg     

  

Hyra av maskiner, 
byggnadsställning eller 
skylift 

    

  Arbetskostnader      

  

Containerhyra och 
eventuella deponiavgifter 

    

  Transporter     

  Färdigställandeförsäkring     

  Allmänbelysning inne-ute     

  
Larm och brandskydd     

Renovering                   
Entré 

Alternativ 1. Modern 
utbyggnad mot gata - entré 
och multifunktionellt rum. 

    

  

  Alternativ 2. Modern 
utbyggnad mot gården - 
entré, värdskap, back-
office, mottagning, 
vinterkafé, butik. 

  

  

  Rivning av garage i 
samband med utbyggnaden 
av entrén (enligt alternativ 
2). 

  

  

Rivning av väggar mot 
utställningshallen  

    

  

Riva butiksmontrarna  (alt. 
1) 

    

  

  Bygga ut butiksmontrar (alt. 
2 om entrén byggs ut. 
Annars riva). 

  

  Ny stensättning (innergolv)     

  

Ta bort och flytta mark och 
stenläggning mot "Portalen" 
- ny ingång till parken.  
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  Dränering     

  Toaletter      

Parkentréer / 
portaler 

    1. Huvudportal Väst från 
gatan mellan 
Förläggargården och 
Nymanska huset - stor 
portal med digitalskärm 
för all besöksinformation, 
besöksmätning etc. 

  

    2. Sidoportal Nord vid 
museets nuvarande 
personalingång - mindre 
portal i samma stil som 
huvudportalen. Viss 
information som 
öppettider etc. 

  

    3. Sidoportal Öst vid 
Ramnasjön - mindre 
portal i samma stil som 
huvudportalen. Viss 
information som 
öppettider etc. 

  

    4. Sidoportal Syd vid 
Ramnasjön/Caféet - 
mindre portal i samma stil 
som huvudportalen. Viss 
information som 
öppettider. 

Nuvarande 
verkstad - all 

utrymme 

  Aktivitetskök - socialt 
entreprenörskap Norrby 
(bjuda in Miljö). Nya 
vitvaror, 2 micro, 
tvättmaskin. 

  

  

  Kallförråd: isoleras, 
spånsug i kallförådet. 
Funktion: snickeri 
hantverks- och pedagogisk 
verkstad. 

  

  

  Öppna upp väggar alt. 
transparanta väggar alla 
utrymmen. Funktion: 
multifunktioner. 

  

  

    Utemiljö: Transparant 
"stadsplank" mellan 
innegård och stig (portal 
Nord) . Funktion: 
pedagogisk utemiljö för 
verkstan. 

  

    Utemiljö: Taksegel för 
innegården. Funktion: 
pedagogisk verksamhet 
utomhus. 

  

Utemiljö: Virkeshylla på 
innegården. 

  Utemiljö: Virkeshylla på 
innegården. Funktion: 
förvaring av virke för 
pedagogisk slöjdaktivitet. 

Gästis Brandtrappa     

  

Övervåning: Renovering 
plan 2 efter enklare 
bostadsstandard. Översyn 
avlopp. 
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Nedervåning: Köken - 
renovering, nya vitvaror, 
spis, fläkt, hyllor under 
arbetsbänk. 

    

  

Funktion 1, Plan 1: 
caféverksamhet med kök. 

  Funktion 2, Plan 2: bostad 
- Artist in Residence för 
alla konstarter, residens 
för social innovation, 
kursledarövernattning etc. 
för museet och hela 
kulturförvaltningen. 

Nymanska 
gården 

Hiss     

  

Gamla receptionen blir ny 
entré till Nymanska. Rivning 
av glas dörr 

    

  

  Nedervåning:  2 neutrala 
rum för utställningar och 2 
historiska, möblerade rum 
som berättar om historiska 
personer och hur dessa 
rum har använts.  

  

  

  Övervåning: öppen 
kontorsmiljö, mötesrum, 
pentry med micro, 
diskmaskin samt toaletter. 
Funktion: kontor till 
museets samtliga 
nyanställda. 10 
arbetsplatser samt extra 
arbetsplatser för 
praktikanter och 
timanställda.  

  

Olssonska Utrymningstrappa mot 
gården. 

    

  

Utgång med lås från kontor 
/ Plan 2 (låst från plan 1). 

    

  

Nedervåning: renovering, 
tillgänglighetsanpassning 
för utställningsbruk. 
Funktion: utställningsrum. 
Hela nedervåningen frigörs 
till publik verksamhet.  

    

  

Nedervåning: extra toalett 
för besökare. 

    

  

  Övervåning: konferensrum, 
kök med vitvaror, 
samlingsrum, projektrum, 
vilorum. Funktion: kontor, 
personalkök och mötesrum 
för museets personal samt 
Hemslöjdskonsulenterna.  

  

Kyrkan Värme / klimatsystem     

  Solskydd     

  

Miljöanpassad belysning för 
föremål med olika scenarios 
(bröllop, begravning, 
visning, allmänöppet, städ) 
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Tillgänglighetsanpassning 
(ex sidoingång?) 

    

Förläggargården 
/ 

Uppvärmning (jämn 
temperatur till föremål) 

    

Fällhult Miljöanpassad belysning     

  
Byte av elkontakter     

Sockenstugan Uppvärmning (jämn 
temperatur till föremål) 

    

  
Miljöanpassad belysning     

Marbostugan Uppvärmning (jämn 
temperatur till föremål) 

    

  
Miljöanpassad belysning     

Redskapsboden Isolering ytterfasader     

  Tom insida     

  

Ljussättning förberett för 
utställningar 

    

Dansbana Alternativ 1. Renovering Alternativ 2: Rivning eller 
ombyggnation till en ny 
byggnadskonstruktion.  

Alternativ 3: Rivning för att 
ge plats för en ny 
byggnad. Endast i 
händelse av beslut för en 
ny byggnad efter att 
förstudien av en ny 
byggnad är klar. 

  

El - AV och närverk, 
belysning, 
säkerhetsavspärrning. 

El - AV och närverk. El - AV, närverk och 
avlopp. 

  Belysning     

  

Funktion: Dansbana Funktion: Öppen scen för 
teater, film, musik, dans. 
Multifunktionell. 

Funktion: Multifunktionellt 
rum för möten, lärande 
och upplevelser för nya 
former av samverkan med 
besökare och 
samarbetsaktörer. 

Markarbete 
runt husen 

Kostnader för att ställa i 
ordning tomten. 

    

  

Finplanering, det vill säga 
jämna till tomten och 
förbereda för planteringar, 
altan och stenläggning. 

    

  

Rabattjord, gräsmattejord, 
marksten med mera. 

    

  

Stenläggning och/eller 
asfaltering av uppfart och 
andra ytor. 

    

  

Trädgårdsanläggning och 
växter, inklusive eventuell 
färdig gräsmatta. 

    

Publik miljö     
Huvudbyggnad 

Ljus     

  Ljud     

  Larm, lås     

 
Hissar     
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Vht Admin. Museiteknik Utställningar Pedag. vht Prog. vht Samlingar

46320 46321 46323 46324 46325 46326

Projekt Utställning 1 Utställning 2 Utställning 3 MODUM utv. Stads utv. Skördefest Husen i parken

22130 22828

Intäkter Konto Summa

Övrig försäljning 3090 1 000,0 1 000,0

Externa bidragsgivare 3530 1 500,0 1 500,0

MU ersättningar 150,0 150,0

Summa intäkter 2 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 650,0

Kostnader

Personalkost. exkl pers.utv. 5 500,0 5 500,0

Personalutveckling 47* 200,0 200,0

Summa pers. kostnader 5 700,0 5 700,0

Aktiviteter

1210 Lokalkostnader 2 900,0 2 900,0

1220 Driftkostnader 249,9 220,0 100,0 500,0 200,0 100,0 200,0 100,0 40,0 100,0 100,0 200,0 40,0 2 149,9

Kapitalkostntnader ny basutst. 350,0 350,0

Tele 6010 80,0 80,0

Leasing bil 6753 40,0 40,0

Transporter 6710 100,0 100,0

Leasing kopiering 6478 20,0 20,0

Div. serviceavtal 6470 100,0 100,0

Böcker 5650 10,0 10,0

Medlemsavg. 6994 20,0 20,0

Försäkringar 6930 150,0 150,0

1225 Städning 485,0 485,0

1228 Fastighetslarm 150,0 150,0

1310 Datakostnader 200,0 200,0

1321 Info/Marknadsföring 400,0 400,0

7000 Kapitalkostnader (från TM) 1 553,0 1 553,0

7005 Butik 80,0 80,0

7133 Stolpar 25,0 25,0

7206 Cafeteria BM 200,0 200,0

7306 Julmarknad 50,0 50,0

7506 Kontorskostnader 40,0 40,0

7415 Foto 0,0 0,0

7417 Almedahls museum 0,0 0,0

Summa kostnader 12 902,9 220,0 100,0 500,0 200,0 200,0 100,0 100,0 200,0 40,0 14 802,9

Netto -10 252,9 -220,0 -100,0 -500,0 -200,0 -200,0 -100,0 -100,0 -200,0 -40,0 -12 152,9

Nämndbidrag 12 152,9

Differens 0,0



 

Sammanfattning av strategisk utvecklingsplan för Borås museum  

 

 

 Ett museum för framtiden 

 Angeläget för lokalsamhället  

 Bevarande möter samtid och framtid  

 Skapa interaktion (social innovation, relationer och integration) 

 Tillgänglighet och förbättrad arbetsmiljö (ombyggnation) 
 

 

   

 

 Etapp 1. Parkmiljön och husen  

 Social innovation som metod  

 2 nya tjänster för interaktion och integration (1 000’)  

 Tillgängliga historiska byggnader 

 Året runt aktiviteter i en levande parkmiljö 

 Moderna faciliteter  
 

   

 

 Etapp 2. Huvudbyggnader  

 Social innovation som metod för hela verksamheten 

 Ny basutställning (3 700’) 

 3 nya tjänster (1 800’) 

 Tillgängliga offentliga lokaler  

 Tillgänglig och funktionell arbetsmiljö 
 Total ombyggnation (35-40 000’) 

   

 

 Etapp 3. Innovationshub 

 Hållbar byggnadsteknik knyter ihop dåtid och framtid 

 Innovationshub för experiment, dialog och möten 

 Nya samarbetsformer och relationer 

 Förstudie för ny byggnad (500’) 
 

 
Borås Kulturförvaltning 2019 



 

 

Kulturnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kulturkontoret, P A Halls 
Terrass 2 

Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Ulrika Kullenberg 
Handläggare 
033 357676 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-06-10 
Instans 

Kulturnämnden 
Dnr KUN 2019-00064 3.1.1.2 
 

  

 

Yttrande över detaljplan för planprogram för Södra 

Centrum, kvarteret Ulysses med flera, Borås Stad  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden föreslås tillstyrka förslaget till planprogram för Södra Centrum, 

kvarteret Ulysses med flera, Borås Stad.        

Sammanfattning av ärendet 

Planprogrammets målbild och planerings principer ska bidra till att området 

utvecklas till centrumbebyggelse med blandad användning av bostäder, kontor 

och handel, vilket stärker de urbana stråken och minskar riksväg 40 som barriär 

i stadsrummet. Kulturförvaltningen ser positivt på utvecklingen av planprogram 

för Södra centrum, kvarteret Ulysses.               

Ärendet i sin helhet 

Planprogramsområdet omfattar södra delen av Borås centrum och avgränsas av 

Sven Eriksonsgatan och Källegatan i norr, Österlånggatan i öster, Kapellgatan 

och Nils Jakobsonsgatan i väster samt riksväg 40 i söder.  

 

Planprogrammets övergripande målsättning är att utreda översiktliga 

förutsättningar, ta fram en målbild och planerings principer för områdets 

innehåll. Planprogrammet ska bidra till att området utvecklas till 

centrumbebyggelse med tät bebyggelse och blandad användning av bostäder, 

kontor och handel. Planprogrammet ska också bidra till att stärka de urbana 

stråken Druveforsvägen och Bryggaregatan samt att minska upplevelsen av 

riksväg 40 som en barriär i stadsrummet. Vidare ska planprogrammet bidra till 

att öka tillgången till offentliga mötesplatser och grönytor av hög kvalitet.  

 

I anslutning till planområdet finns viktig historisk bebyggelse utmärkande för 

Borås textilindustri och arv. I bygglovsskedet bör det industriella arvet beaktas 

genom medveten arkitektonisk gestaltning i planerad bebyggelse. 

 

De största naturvärdena inom området är Viskan och de befintliga alléerna 

längs Sven Eriksonsgatan, Druveforsvägen och Mariedalsgatan. Viskans 

strandlinjer har stor betydelse för djur- och växtlivet. För att behålla de 

ekologiska kvaliteterna krävs tillräcklig yta för att bibehålla en uppvuxen 

trädridå och buskskiktet. Alléerna är viktiga spridningskorridorer i stadsmiljön, 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

och för att bibehålla de ekologiska kvaliteterna för dessa behöver träden 

bevaras eller ersättas av andra träd. Det är också viktigt att den gröna 

infrastrukturen i en tätort hänger samman i ett nätverk. Planprogrammet 

angränsar till Stadsparken och St. Ansgars griftegård och kopplingen dem 

emellan är ekologiskt betydelsefull. 

Beslutsunderlag 

1. Inbjudan till samråd för planprogram för Södra Centrum, kvarteret Ulysses 

med flera, Borås Stad  

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se 

 

 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 

 



 
PROGRAMSAMRÅD 

 Delegationsbeslut 
§ PL 2019-000004 
P 13/10  

 
Inbjudan till samråd för planprogram för Södra Centrum, 
kvarteret Ulysses med flera, Borås Stad  
 
Hej! 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad gör just nu ett planprogram, som finns ute på samråd. Du får den här 
inbjudan för att vi vill veta vad du tycker. Samrådstiden pågår 23 april–26 maj.  
 
Syfte och område 
Planprogrammets övergripande målsättning är att utreda 
översiktliga förutsättningar, ta fram en målbild och planerings 
principer för områdets innehåll. Planprogrammet ska bidra till att 
området utvecklas till centrumbebyggelse med tät bebyggelse och 
blandad användning av bostäder, kontor och handel. 
Planprogrammet ska också bidra till att stärka de urbana stråken 
Druveforsvägen och Bryggaregatan samt att minska upplevelsen 
av riksväg 40 som en barriär i stadsrummet. Vidare ska 
planprogrammet bidra till att öka tillgången till offentliga 
mötesplatser och grönytor av hög kvalitet.  
 
Planprogramsområdet omfattar den södra delen av Borås centrum och avgränsas av Sven Eriksonsgatan och Källegatan 
i norr, Österlånggatan i öster, Kapellgatan och Nils Jakobsonsgatan i väster samt riksväg 40 i söder. 
Området omfattar också en del av Viskan. 
 
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! 
 
Samrådsmöte 
Vi kommer inte hålla något samrådsmöte för det här planprogrammet. Däremot svarar vi gärna på frågor via 
telefon, e-post eller personligt möte. Vid behov går det bra att boka möte även efter kontorstid. Kontakta i första 
hand Agnes Sandstedt för att boka möte, se kontaktuppgifter nedan.  
 
Har du synpunkter på detaljplanen? 
Skicka synpunkter/remissvar senast den 26 maj via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange  
planens diarienummer (P 13/10), 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 inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan 
granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.  
  
Kontaktuppgifter för mer information 
Planarkitekt Agnes Sandstedt, tel: 033-35 85 09, e-post: agnes.sandstedt@boras.se 
Planarkitekt Zilka Cosic, tel: 033-35 85 96, e-post: zilka.cosic@boras.se  
Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tel: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se 
 
Hälsningar från 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2019-04-23  

mailto:agnes.sandstedt@boras.se
mailto:zilka.cosic@boras.se
tel:033-358572
mailto:michaela.kleman@boras.se
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PLANPROGRAM  

UPPDRAG SAMRÅD GODKÄNNANDE

DETALJPLANEPROCESS1

Vi är här!

BYGGLOV2 3

GRANSKNINGUPPDRAG SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT

NÄR GÖRS ETT 
PLANPROGRAM 

Innan kommunen påbörjar ett detaljplanearbete kan ett 
planprogram behöva tas fram för att översiktligt utreda 
förutsättningar och formulera mål och visioner. Planprogram 
görs ofta över ett större område och ger en struktur för 
exempelvis bebyggelse, vägnät och grönytor. Planprogrammet 
skickas på samråd till kommunala förvaltningar, myndigheter 
och boende i området för att kommunen ska få in synpunkter 
på förslaget inför fortsatt detaljplanering. De berörda skall 
ges möjlighet till insyn och påverkan innan kommunens 
ställningstaganden är låsta. Efter programsamrådet kommer 
det att successivt göras flera detaljplaner för olika delar av 
det område som planprogrammet täcker. Planprogrammets 
syfte är att under hela processen finnas med som ett 
övergripande inriktnings- och måldokument. Detaljstudier 
av exempelvis våningsantal, exploateringsgrad, byggnaders 
placeringar, vägsträckningar görs i kommande skeden.
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INNEHÅLL
Kapitel 1: FÖRUTSÄTTNINGAR  (sida 4 - 9)
Planprogrammet inleds med en beskrivning av planeringsförutsättningarna i form av områdets historia och hur 
området används idag. 

Kapitel 2: SYFTE  (sida 10 - 12)
Här presenteras planprogrammets syfte och kommunens översiktliga ställningstaganden.
 

Kapitel 3: INTRESSEKONFLIKTER  (sida 13 - 19)
Det finns många möjliga intressekonflikter i området och dessa beskrivs i ett eget kapitel. Först sammanställs de 
allmänna och enskilda intressen som finns, därefter beskrivs kommunens ställningstaganden mellan dessa intressen. 
Särskilt fokus läggs på intressekonflikterna som är kopplade till byggnation nära riksväg 40. 

Kapitel 4: PLANPROGRAMSFÖRSLAG  (sida 20 - 29)
Här presenteras planprogramsförslaget. Det finns också beskrivningar av utredningsbehovet till kommande 
detaljplaner. Avsikten är att skapa en gemensam målbild samt att tydliggöra vilka utmaningar som finns. 

Kapitel 5: GENOMFÖRANDE  (sida 30)
Här beskrivs frågor som rör genomförande. 

Kapitel 6: KONSEKVENSER  (sida 31)
Slutligen presenteras konsekvenserna av planprogramsförslaget. Här beskrivs också kommunens ställningstagande 
angående påverkan på riksintresset riksväg 40. 

Bilaga 1: ”Historisk inventering: förorenad mark” är ett kunskapsunderlag angående vad för föroreningar som kan finnas 
i området. 
Bilaga 2:  Riksintresset riksväg 40 och Södra Centrum: kommunens sammanställning över hur riksintresset av riksväg 40 
hanteras i planprogrammet för Södra Centrum.

Planprogrammet har upprättats av Borås Stads 
Samhällsbyggnadsförvaltning i samverkan med en arbetsgrupp 
med representanter från kommunala förvaltningar.

Michaela Kleman, Plan- och bygglovschef
Zilka Cosic, Planarkitekt
Agnes Sandstedt, Planarkitekt
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HISTORISK BAKGRUND
Planprogramsområdet omfattar den södra delen av 
Borås centrum och avgränsas av Sven Eriksonsgatan och 
Källegatan i norr, Österlånggatan i öster, Kapellgatan och 
Nils Jakobsonsgatan i väster samt riksväg 40 i söder.
Området omfattar också en del av Viskan vilken lockade 
till sig etableringar av industriverksamheter från mitten 
på 1800-talet. Området utvecklades sedan till en av 
centralpunkterna i industristaden Borås. Här fanns Teko-
industri, postorderverksamhet och arbetarbostäder. 
En stor påverkan på utvecklingen av områdets karaktär 
hade riksväg 40 som stod färdig 1970. I samband med 
byggnationen av motorvägen revs delar av byggnaderna 
i kvarteren Ulysses och Venus. Det sista byggnaderna 
i kvarteren Ulysses och Venus revs 1975 och 1979.  

Vy över södra centrum i slutet av 1930-talet. Riksväg 40 har inte byggts än, och det finns fortfarande industribyggnader i Stadsparken. 
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Vy över södra centrum i slutet av 1930-talet. Riksväg 40 har inte byggts än, och det finns fortfarande industribyggnader i Stadsparken. 
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Vy från riksväg 40 över kvarteren Venus och Ulysses, tidigt 1970-tal. Byggnaden uppfördes av Borås Spinneri AB 1885 efter ritningar av en okänd tysk arkitekt. Byggnaden brann och 
återbyggdes 1893. Det höga sprinklertornet uppfördes 1916 efter ritningar av arkitekt Herman Göransson. 

Kvarteret Venus, tidigt 1970-talet. Algots fabrik till vänster, uppförd 1944 efter ritningar av arkitekt Hugo Häggström. Byggnaden till höger byggdes 
ursprungligen för Borås Kliché & Litografiska AB 1947 efter ritningar av arkitekt Nils Sörensen. 
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MARKANVÄNDNING IDAG
Södra centrum domineras idag av markparkeringar 
och äldre industribyggnader där flera av byggnaderna 
har ett kulturhistoriskt värde. Verksamheterna 
består idag i stor utsträckning av kontor, logistik, 
handel, utbildningslokaler och samlingslokaler. Inom 
området finns också en kulle som idag används som 
hundrastplats.

Planprogramsområdet används främst under dagtid och 
kan upplevas som ödsligt och otryggt när färre männi-
skor rör sig här under kvällstid. 

ANGRÄNSANDE PLANER
I närheten av planprogramsområdet finns flera pågående 
detaljplaneuppdrag: 
• Blåklinten: ansökan har kommit om att bygga bostäder 

och kontor. 
• Björnflokan: detaljplan har varit på granskning för 

bostäder, kontor, handel, förskola och parkering. 
• Horngäddan: detaljplanearbete pågår för Rättscentrum 

där bland annat polismyndigheten ska ha sina lokaler. 
• Vitsippan: detaljplanearbete pågår för bostäder och cen-

trumändamål.
Det är av stor vikt att dessa projekt samverkar för en bra 
helhet. 

GÅNG OCH CYKEL, 
Det finns gångvägar längs alla bilvägar i området och en gång-
bro över motorvägen som går genom Pulsens lokaler. Längs 
Viskan finns inga promenadvägar. Cykelvägar finns längs 
Sven Eriksonsgatan, Druveforsvägen och Bryggaregatan. 

KOLLEKTIVTRAFIK
Området omfattar en stor mängd mycket trafikerade gator 
som används för både bil och kollektivtrafik. Området har 
ett viktigt strategiskt läge för kollektivtrafiken med tanke på 
närheten till Södra Torget där alla lokalbussar passerar och 
Resecentrum för regional tåg- och busstrafik. 

Inom planområdet finns hållplatserna Söderbro, Ulysses och 
Vasastaden. 
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Vy över södra centrum i idag.
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BILTRAFIK OCH PARKERING
Genom området går Sven Eriksonsgatan/Fabriksgatan som 
är en del av Cityringen. En trafikanalys (SWECO, 2017-08-
16) har gjorts som visar att det finns kapacitet i det lokala 
vägnätet för den ökning som planprogrammet och andra 
aktuella planer i närområdet kommer generera. 

Närmaste trafikmot är Annelundsmotet, kapaciteten där 
analyserades med mikrosimulering. Analyserna visar att 
kapaciteten är tillräcklig fram till 2029, men inte baserat på 
2040 års trafikmängder. Ett problem som uppstår med 2029 
års trafikmängder är att det kommer att uppstå köer på av-
fartsrampen från väster som tidvis kommer att sträcka sig upp 
till huvudkörfälten på väg 40. 

Borås Stad arbetar just nu med en trafikplan. Trafikplanen tar 
bland annat avstamp i Borås Stads översiktsplan och det som 
Åtgärdsvalstudien Noden Borås kommit fram till. Trafik-
planen ska på ett mer detaljerat sätt presentera åtgärder och 
tidplan för genomförande. 

Trafiken i området kommer öka då Borås växer. Enligt 
kommunens övergripande trafikberäkningar bedöms trafik-
mängden på Sven Eriksonsgatan och Fabriksgatan 2040 vara 
jämförbar med hur den idag är längs Alingsåsvägen genom 
Norrby.
 
Flera stora parkeringsplatser finns inom och i direkt anslut-
ning till planområdet: Mariedal (130 platser), Söderbro (95 
platser), Badhuset (47 platser), Astern (161 platser). I planom-
rådets östra del byggs nu parkeringshuset Vulkanus, när det är 
färdig kommer det sammanlagt finnas 736 platser i området.

Cykelvägar
Pågående planer
Busshållsplats

ASTERN

VENUS

ULYSSES

URANUS

SERAPIS

VESTA

SATURNUS

BJÖRNFLOKAN

KAMELIAN

BLÅKLINTEN

VISKABERG

VULKANUS

HORNGÄDDAN

BLÅKLINTEN

BJÖRNFLOKAN

VITSIPPAN
KYRKÄNGSGATAN

SVEN ERIKSONSGATAN

BRYGGAREGATAN

FABRIKSGATAN

RIKSVÄG 40

RIKSVÄG 40

DR
UV

EF
O

RS
VÄ

GE
N
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NATURVÄRDEN
De största naturvärdena som finns inom planprogramsområdet är Viskan och de 
befintliga alléerna längs Sven Eriksonsgatan, Druveforsvägen och Mariedalsgatan. 
Viskans strandlinjer har stor betydelse för djur- och växtlivet. För att behålla de 
ekologiska kvaliteterna krävs tillräcklig yta för att bibehålla en uppvuxen trädridå och 
buskskiktet. Alléerna är viktiga spridningskorridorer i stadsmiljön, och för att bibehålla 
de ekologiska kvaliteterna behöver träden bevaras eller ersättas av andra träd. 

Det är viktigt att den gröna infrastrukturen i en tätort hänger samman i ett nätverk. 
Planprogrammet angränsar till Stadsparken och St. Ansgars griftegård och kopplingen 
dem emellan är ekologiskt betydelsefull. 
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Tandläkare
Naprapat
Gym
Marknadsföring
Bemanningsföretag
Detaljhandel
Utbildning
Restaurang
Kommala förvaltningar
Parkering

Frisör
Restaurang
Utbildning
Detaljhandel
Guldsmed
Redovisning 
Bokföring
Brygghuset
Reklam
Gym
Design
Laserdome
Partihandel
Reklam
Inköp

Design 
Arkitektbyrå
Detaljhandel
Teater
Postorder

Kommunala förvaltningar
Migrationsverket
Design
Reklam
Restaurang

Exempel på verksamheter i området idag. Träden längs strandlinjen har ett biologiskt funktionellt värde.

Allérna är viktiga spridningskorridorer.
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LUFTFÖRORENINGAR, 
Utredningar har gjorts för detaljplaner i närheten (Vulkanus 
15, COWI, 2018-04-16 och Björnflokan 5, COWI, 2018-06-
19). Dessa beräkningar ger en god indikation på hur situa-
tionen inom området är. Beräkningarna av NO2 för nuläget 
visar på höga halter för dygns- och timmedelvärdena, och 
MKN överskrids på och längs flera av de större vägarna. 
År 2022 visar beräkningarna på väsentligt lägre halter av 
NO2. Den huvudsakliga orsaken till de lägre halterna är att 
emissionerna från vägtrafiken minskat. Generellt förväntas 
trafikmängderna öka i framtiden men då utsläppen per fordon 
minskar så minskar den totala emissionen/väg i detta fall (för 
avgasdelen av utsläpp, samma gäller inte för resuspensionen 
av partiklar). För PM10 ses halter under MKN, och även 
under nivån för miljökvalitetsmålet, vid planområdet i alla 
beräkningsscenarier. Emissionen av partiklar är starkt knuten 
till mängden trafik, andelen tung trafik och hastigheten som 
fordonen kör i, samt även beroende av de lokala meteorol-
ogiska förutsättningarna (framför allt mängden nederbörd). 
Eftersom trafikmängderna väntas öka i framtiden, ökar även 
emissionerna, men beräkningarna visar på att halterna fortsatt 
kommer vara under MKN.

MARKFÖRORENINGAR
Då detta är gamla industrikvarter finns sannolikt förorenin-
gar i marken och i vissa byggnader. Detta redovisas i Bilaga 
1, “Historisk inventering förorenad mark” och är något som 
behöver tas hänsyn till vid kommande detaljplaneläggning och 
byggnation.

ÖVERSVÄMNINGSRISK 
Viskan rinner genom området och kvarteret Astern och Ve-
nus är lågt belägna. Det är därför nödvändigt att ta hänsyn till 
översvämningsrisk från dagvatten och skyfall här. En översik-
tlig kartering av översvämningsrisk, flöden och lågpunkter 
där vatten kan samlas visar att uppmärksamhet krävs i fortsatt 
detaljplanearbete. 

Översvämningskarta Flödesackumulering. Blå linjer visar vattnes avrinningsriktning. Lågpunktskartering. Blå ytor visar var regnvatten fastnar vid ett skyfall. 

FARLIGT GODS
Större delen av planprogramsområdet ligger inom 150 meter 
från riksväg 40 och vid planering här ska därför skadebegrän-
sande åtgärder bedömas. Enligt Skyddsavstånd till trans-
portleder för farligt gods (WUZ Consultancy, 2016-12-19) 
krävs det inom 80 meter från riksväg 40 alltid en nyanserad 
riskbedömning där en kvalitativ bedömning görs. Se vidare 
sidan 20.

BULLER
Närheten till riksväg 40, Sven Eriksonsgatan och Fabriksgatan 
gör att området är bullerutsatt. Trafikmängden beräknas öka i 
framtiden och därmed också bullernivåerna. Bullret kommer 
dels från fordonens motorer och kraftöverföring, dels från 
däcken och kontakten mellan däck och vägbana vilket gör att 
bullernivåerna kommer vara fortsatt höga även ifall andelen 
elbilar ökar. 

100-årsflöde 
Högsta flöde
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MÅLSÄTTNING 
Planprogrammets övergripande målsättning är att utreda översiktliga förutsät-
tningar, ta fram en målbild och planeringsprinciper för områdets innehåll. 

Planprogrammet ska skapa förutsättningar för en hållbar bebyggelseutveckling, 
både socialt och miljömässigt. Planprogrammet ska bidra till att området 
utvecklas till centrumbebyggelse med tät bebyggelse och blandad användning av 
bostäder, kontor och handel. Planprogrammet ska också bidra till att stärka de 
urbana stråken Druveforsvägen och Bryggaregatan samt att minska upplevelsen 
av riksväg 40 som en barriär i stadsrummet. Vidare ska planprogrammet bidra 
till  att öka tillgången till offentliga mötesplatser och grönytor av hög kvalitet. 

KOMMUNALA BESLUT
2010-08-10 ansökte Borås Stads parkeringsbolag om planändring för att möjliggöra 
parkeringshus på bland annat kvarteret Ulysses. Kommunstyrelsen beslutade 2010-12-
13 att de var positiva till att pröva detta i detaljplan men ansåg att även andra ändamål 
än parkering borde prövas för att undvika otrygga gaturum. De poängterade att det 
är viktigt att trygga gaturum och grönstråk säkerställs i detta område som förbinder 
centrum med andra stadsdelar. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2011-02-22 att 
ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra detaljplanen för området, och 
planuppdraget skulle påbörjas med planprogram där förutsättningarna att använda 
marken utreddes. Under 2012 var ett planprogram på samråd, men godkändes inte. 
2016 önskade Kommunstyrelsen att planprogramsområdet skulle utökas för kvarteret 
Astern för att säkerställa att Viskans vattenrum studerades.

SYFTE2

PLANPROGRAMMET SKA BIDRA TILL

• ATT OMRÅDET UTVECKLAS TILL CENTRUMBEBYGGELSE MED TÄT BEBYGGELSE OCH BLANDAD ANVÄNDNING AV 
BOSTÄDER, KONTOR OCH HANDEL. 

• ATT STÄRKA DE URBANA STRÅKEN DRUVEFORSVÄGEN OCH BRYGGAREGATAN SAMT ATT MINSKA UPPLEVELSEN AV 
RIKSVÄG 40 SOM EN BARRIÄR I STADSRUMMET.  

• ATT ÖKA TILLGÅNGEN TILL OFFENTLIGA MÖTESPLATSER OCH GRÖNYTOR AV HÖG KVALITET. 
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BORÅS ÖVERSIKTSPLAN 2018 
I översiktsplanen visar Borås Stad hur kommunen 
ska utvecklas för att skapa en attraktiv och 
hållbar kommun. Översiktsplanen pekar ut en 
övergripande riktning för bebyggelse, infrastruktur, 
naturområden, handel, arbetsplatser med mera.
Södra Centrum är en del av stadskärnan, där 
det ska vara tät bebyggelse med en blandad 
användning av bostäder, kontor och handel. 
Druveforsvägen och Bryggaregatan är utpekade som urbana 
stråk i översiktsplanen. Urbana stråk är utvecklingsstråk 
på lokal nivå inom staden Borås där ny bebyggelse och 
andra åtgärder särskilt bör främjas. Stråken är viktiga för 
att binda samman centrala staden med övriga stadsdelar 
samt möjliggöra för en koncentrerad stadsutveckling 
som främjar hållbara transporter. Genom omvandling 
till stadsgator kantade av ny stadsbebyggelse med mer 
bostäder, service och mötesplatser möjliggörs en utveckling 
till livliga stadsrum som får staden att växa ihop. Riksväg 
40 är idag en stark fysisk barriär i stadsrummet. 
Översiktsplanen lyfter också fram Viskans betydelse 
för att skapa livsmiljöer att trivas i. Det ska vara 
möjligt att röra sig ut med Viskan och här ska 
mötesplatser, parker och aktivitetsytor utvecklas. 

UTBYGGNADSSTRATEGI 2018-
2035 MER STAD LÄNGS VISKAN
Utbyggnadsstrategin visar tillsammans med Översiktsplanen 
för Borås hur staden vill utvecklas långsiktigt. Den föreslår 
att fokus under de kommande 10-15 åren ska ligga på att 
kraftsamla planering och byggande i Stadskärnan, Knalleland 
och Gässlösa. Dessa områden och mellanrummen har 
goda förutsättningar att förtätas och bindas ihop till en 
sammanhållen innerstad där Viskan och ett sammanhängande 
parkstråk ger höga natur- och rekreationskvaliteter. 

Utvecklingsstrategikarta från Utbyggnadsstrategi 2018-2035.
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GRÖNOMRÅDESPLAN
Grönområdesplanens syfte är att förtätning ska 
ske så att de gröna värdena kan samverka och 
utvecklas tillsammans med exploateringen, och att 
denna inte ska innebära en konflikt mot stadens 
grönområden. Inom planprogramsområdet så finns 
flera grönområden som är utpekade i inventeringen.

PARKERINGSSTRATEGI
Borås Stad arbetar med att ta fram en 
parkeringsstrategi i samspel med stadens 
vision 2025. Den ska bidra till att skapa en 
attraktiv stadsmiljö och innebära en effektiv 
markanvändning och samnyttjande. Arbetet 
pågår och beräknas vara klart under 2019. 

SUPERPARKEN
Stadsarkitekten har tillsammans med 
stadsträdgårdsmästaren formulerat idéen om ett 
parkstråk genom Borås från Rya Åsar till Gässlösa. 
Skissen går genom planprogramsområdet och 
förbinder Stadsparken med Pulsenområdet 
och går sedan vidare över motorvägen.  
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Illustration som visar visionen om Superparken, ett parkstråk från Rya Åsar till Gässlösa. 
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Området berörs av kommunala, statliga och enskilda intressen. 
För att nå en bra helhetslösning beskrivs först vilka intressen som 
finns, och därefter vilken avvägning som görs mellan dem.

ALLMÄNNA INTRESSEN
• En tät och sammanhållen bebyggelse är resurseffektiv markanvändning. 
Genom att bebygga området kan nya bostäder och arbetsplatser skapas utan nya 
infrastrukturinvesteringar. Fler människor i samma område skapar tryggare miljöer, 
närheten till service ökar och förutsättningarna för hållbara resvanor stärks. 
• Området är beläget i direkt anslutning till riksväg 40 och är därför 
utsatt för buller, risker från farligt godstransporter och luftföroreningar. 
Buller och luftföroreningar kommer också från alla gator i området. 
• Riksväg 40 är riksintresse för kommunikation och är därmed 
av nationell betydelse. Se bilaga 2 för kommunens sammanställning 
över hur riksintresset av riksväg 40 hanteras.
• Det har tidigare varit industriverksamhet i området. Därför 
behöver marken och befintliga byggnader undersökas och 
vid behov saneras innan användningen kan ändras. 
• Parker och grönområden är viktiga kvaliteter i staden och det är viktigt att öka 
tillgången till offentliga mötesplatser och grönytor av hög kvalitet. Väl utformat 
bidrar det till platser för rekreation, upplevelser och möten. Kvaliteten påverkas 
av ljudnivån på platsen. Det är också viktigt utifrån hälsa och säkerhet att dessa 
platser inte är utsatta för luftföroreningar eller risker från farligt godstransporter. 
• Området används av många och därför är det av stort intresse med estetiskt 
tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder.  
• Området omfattar Viskan och området är lågt beläget. Det är 
viktigt att bebyggelse planeras så att den inte tar skada eller orsakar 
skada vid en översvämning från minst ett 100-årsregn.
• Översiktsplanen och Utbyggnadsstrategin lyfter vikten av att ny bebyggelse 
bidrar till kontinuitet och upplevelse av stadsmässighet längs de urbana stråken. 
Detta främjar hållbart resande och fysiska möten mellan människor.

• Att minska upplevelsen av riksväg 40 som barriär är avgörande för att främja 
hållbart resande mellan Stadskärnan och Gässlösa. Utbyggnadsstrategin är tydlig 
med att utgångspunkten är att utveckla befintliga och nya kvaliteter för att stärka 
innerstadskänslan och få en mer sammanhållen struktur när staden växer.
• Det finns teknisk infrastruktur i form av ledningar nära riksväg 40. 
• Trafikverket utreder ny järnväg mellan Göteborg och Borås med förlängning 
vidare österut. Det kan innebär en ny station i Borås. Det är inte fastställt 
var en eventuell ny station kommer hamna. Se kapitel 6 – Konsekvenser 
för en fördjupad beskrivning av hur planprogrammet till detta.

ENSKILDA INTRESSEN:
• För fastighetsägare finns ett ekonomiskt intresse i att kunna använda 
mark och byggnader på ett flexibelt sätt. Det finns också ett intresse 
i att kunna öka exploateringsgraden genom påbyggnad. 
• Befintliga verksamheter och skolor i området har intresse av 
att det är enkelt resa dit för personal, kunder och elever. 
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3
STADSPARKEN

VISKAN

NY PARK

Promenadväg längs Viskan

Superparken: sammanhängande 
parkstråk genom Borås 

Allé längs gatorna

PLANERINGSPRINCIPER
• Markanvändningen ska öka tillgången till offentliga mötesplatser och grönytor av hög kvalitet längs Viskan. 
• Markanvändningen ska göra Sparbankskullen och kullen på kvarteret Astern mer tillgängliga och till en del av ett sammanhängande parkstråk genom staden. 
• Placera parkytor som uppmuntrar till aktiviteter, lek och möten avskilt från riksväg 40. Parkytor nära riksväg 40 kan användas som promenadvägar och bidra med ekosystemtjänster.  
      Exempel på ekosystemtjänster är hur växter renar luft, buskar dämpar buller och gräsmattor kan rena regnvatten. 
• Placera och utforma nya byggnader och bullerskärm närmast riksväg 40 så det skyddar övriga delar av området och Stadsparken från buller och risker. 

Ekosystemtjänster

Följande sidor beskriver vilka avvägningar som Borås Stad gör utifrån de motstående intressen som finns inom området. Det bygger på 
planeringsförutsättningarna, planprogrammets syfte och kommunens översiktliga ställningstaganden samt beskrivningen av allmänna och enskilda 
intressen som finns på föregående sidor. Planeringsprinciperna ligger därefter som grund för den föreslagna markanvändningen som visas i kaptiel 4.

Bevara befintlig allé
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PLANERINGSPRINCIPER
• Ny bebyggelse längs de urbana stråken ska bidra till kontinuitet och upplevelse av stadsmässighet. Byggnader ska ha hög arkitektonisk kvalitet och den offentliga miljön ska vara  
      utformad med omsorg. Det ska upplevas som enkelt, tryggt och effektivt att röra sig till fots eller cykel längs de urbana stråken. 
• Promenadstråk skapar en finmaskighet och ger möjlighet till rekreativa upplevelser. De kompletterar de urbana stråken och tillsammans ger möjlighet att välja väg utifrån vilka kvaliteter  
      man söker vid olika tillfällen.  
• Där de urbana stråken, promenadstråk och riksväg 40 möts ska stor hänsyn tas till riksintresset för kommunikation, men vid planskilda passager ska det vara tryggt och attraktivt att röra sig till  
fots eller cykel.

VISKAN

ENTRÉ FRÅN GÖTA

ENTRÉ FRÅN DRUVEFORS

Stråk där både gång- 
och cykelvägar bör 
förstärkas.

Möjlig utveckling av 
gångstråk.

ENTRÉ FRÅN BERGSÄTER

Passager under riksväg 40 som borde 
göras tryggare och trevligare.

Passager under riksväg 
40 som borde göras 
tryggare och trevligare.
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PLANERINGSPRINCIPER
• Det är positivt med handel, service och kontor i området då det är inom gångavstånd till annan handel och service. Det är också nära kollektivtrafikpunkterna Södra torget och  
      resecentrum.  
• Området är beläget 400-600 meter från Stora Torget vilket innebär att det kan vara attraktivt för arbetsplats- och besöksparkeringar. Genom att tillskapa en mobilitetshub (parkeringshus  
      tillsammans med andra mobilitetstjänster som cykelpool mm.) är det möjligt att minska efterfrågan på parkeringsplatser i mer centrala lägen. Parkeringarsplatser och mobilitetshubbar 
ska koncentreras vid infarter till stadskärnan för att undvika onödiga trafikrörelser inne i stadskärnan. 
• Det är inte fastställt var en station för ny järnväg kan hamna. Osäkerheten beskrivs mer i kapitel 6.

P P

P

Området är brant och det finns möjlighet 
att bygga underjordiska parkeringar.

VISKAN

P P

Mobilitetshub

Befintliga parkeringsplatser.
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PLANERINGSPRINCIPER
• Byggnaders användning avgörs utifrån närhet till riksväg 40. Närmast riksväg 40 får parkeringshus, kontor och handel finnas. Längre från riksväg 40 får bostäder, hotell, kontor och  
    handel finnas. Förskola och grundskola är inte lämplig markanvändning inom planområdet. Tekniska lösningar ska användas för god ljudmiljö, luftkvalitet och låg risknivå. Principen   
 för byggnation nära riksväg 40 utvecklas på nästa sida. Dessa principer gäller också vid ändrad användning av befintliga byggnader.
• Marken och befintliga byggnader behöver undersökas och vid behov saneras innan användningen eller exploateringsgrad kan ändras. 
• Det är angeläget för hela området med bullerskärm längs riksväg 40. 
• Flödesackumulering och lågpunktskartering visar att det finns en risk för att bebyggelse och infrastruktur kan skadas vid ett 100-årsregn. Höjdsättningen måste ske med hänsyn till detta.  
      Det behöver skapas ytor som är genomsläppliga och som tål att översvämmas. 

FARLIGT GODS  -  BULLER  -  LUFTFÖRORENINGAR 

VISKAN

!

!

!

!

!
!

!
Risk för föroreningar inom 
kvarteret. Se bilaga 1. 



18

PLANERINGSPRINCIPER FÖR 
BYGGNATION VID RIKSVÄG 40
Plan- och bygglagen anger att mark- och vattenområden 
ska används för det eller de ändamål som områdena är mest 
lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov.
Som framgår av beskrivningen av enskilda och 
allmänna intressen så finns det motstående intressen 
som behöver vägas mot varandra här. 
Grundprincipen för att hantera buller, risk och 
föroreningar är att de minst känsliga verksamheterna 
kan placeras närmast riksväg 40 medan de mest 
känsliga ska placeras så långt därifrån som möjligt.
För risker förknippade med farligt gods avgörs 
känsligheten av hur många personer som kan vistas där, 
om de är vakna eller sovande, om de har lokalkännedom, 
och om de är särskilt känsliga (exempelvis barn och 
äldre). För buller finns krav för bostäder, och det har 
stark påverkan på rekreationsvärdet på en park. För 
luftföroreningar är barn extra utsatta eftersom deras 
lungor, organ och nervsystem fortfarande utvecklas. 
Utifrån störningarna blir principen för markanvändning 
att parkering kan vara närmast riksväg 40, och därefter 
kontor/handel, sedan bostäder och längst bort park.
Det behöver finnas ett bebyggelsefritt avstånd 
mellan riksväg 40 och ny bebyggelse. Det består av 
säkerhetszonen, som ska utformas så svåra personskador 
vid avåkningsolyckor förebyggs. Utöver det behöver 
det säkras att det finns åtkomst till vägen för drift, 
underhåll och räddningstjänstens åtkomst vid olycka. 
Eftersom riksväg 40 är farligt godsled så behöver alltid 
skadebegränsande åtgärder bedömas inom 150 meter. 
Vid planering inom 80 meter så ska en nyanserad och 
kvalitativ riskbedömning göras. Den bör utgå från 
faktaunderlaget i Översiktlig riskanalys (WUZ Consultancy, 
2016-12-19) och ske i dialog med räddningstjänsten. 

Eftersom syftet med planen är att stärka Druveforsvägen 
och Bryggaregatan som urbana stråk och att öka 
tillgången till offentliga mötesplatser och grönytor 
av hög kvalitet behöver denna princip utvecklas. 
Vad gäller intresset av grönytor, för rekreation 
och för ekosystemtjänster, så är det önskvärt 
att dessa är lokaliserade närmast Viskan. 

Vad gäller att förbättra upplevelsen av Druveforsvägen 
och Mariedalsgatan, och minska upplevelsen av 
riksväg 40 som en barriär, så är det önskvärt att 
bygga sammanhängande blandad stad med bostäder, 
hotell, kontor och handel längs dessa gator.

Det är oundvikligt att det bildas ett mellanrum mellan 
riksväg 40 och tillkommande bebyggelse. Detta 
mellanrum behöver utformas med omsorg. Det får inte 
bli otrygga baksidor. Ljus och konst kan användas här 
och vid planskilda passager under riksväg 40 för att 
skapa en attraktiv stadsmiljö, konst kan placeras mellan 
riksväg 40 och tillkommande byggnad, och ljus kan 
användas vid planskilda korsningar under riksväg 40.

Till detta kommer att befintliga byggnader på kvarteret 
Astern är belägna närmare riksväg 40 än vad som hade 
varit möjligt utifrån dagens lagstiftning och kunskaper. 

Grundprincip för markanvädning nära riksväg 40

Grundprincip för markanvädning nära urbana stråk

Befintliga förhållanden. 

Grundprincip för placering av ljus och konst vid planskilda korsningar 
under riksväg 40 för att skapa attraktiva gång- och cykelvägar.

Grundprincip för markanvädning nära Viskan
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konst mellan 
riksväg 40 och 
tillkommande 
byggnad.

ljus vid 
planskild 
korsning under 
riksväg 40.
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Det är alltså uppenbart att dessa intressen är delvis 
motstridiga. Kommunens bedömning är att den 
befintliga byggnaden på kvarteret Astern ger ett skydd 
mot risker och buller vilket gör det möjligt att bygga 
bostäder och park här. Nya kontorsbyggnader kan inte 
byggas lika nära riksväg 40, utan det behövs både ett 
bebyggelsefritt avstånd närmast motorvägen och utöver 
det tekniska lösningar för att minska risknivån. 
Närmast Viskan väger de ekologiska kvaliteterna tungt. 
Närheten till riksväg 40 gör det olämpligt att utforma 
området så det uppmuntrar till vistelse här, men 
promenadvägar genom området kan vara lämpligt. 
Längs Druveforsvägen och Mariedalsgatan kan handel 
och kontor stärka gatorna som urbana stråk. Det krävs 
dock både bebyggelsefritt avstånd och tekniska lösningar 
på byggnaderna för minskad risknivå. Bostäder och 
hotell kan byggas när det är avskärmat från riksväg 40. 

AVSTÅND FRÅN RIKSVÄG 40
8 meter = säkerhetszon (från vägräcke)
30 meter = åtkomst till vägen (från vägbanekant)
Om planering sker här måste särskilt fokus läggas 
på att säkerställa åtkomst till vägen. 
80 meter = nyanserad och kvalitativ 
riskbedömning (från vägbanekant)
150 meter = skadebegränsande åtgärder 
ska bedömas (från vägbanekant)

Illustration av hur tidigare nämna principer bör samverka inom planprogramsområdet. Observera att illustrationen inte är skalenlig!

Avstånd från riksväg 40.
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Exempel på lämplig markanvädning. 
Flera anvädningar kan vara lämpliga, se 
fördjupningar på kommande sidor. 
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Nya bostäder runt parkstråket, se sidan 24. 

Parkstråket genom Borås går hela vägen från Rya Åsar till 
Gässlösa. Det går via en ekodukt från Stadsparken, genom 
planprogramsområdet, och sedan på en ekodukt över motorvägen. 
Runt parkstråket kan bostäder byggas. 

Runt Viskan skapas promenadvägar, 
ekosystemtjänster och kontor. Se sidan 26. 

Promenaden längs Viskan är vacker, lättillgänglig och trygg. En bit 
bort från riksväg 40 finns möjlighet till aktiviteter och möten, närmast 
riksväg 40 får ekosystemtjänsterna ta större plats. 

Stadsmässig entré till stadskärnan, se sidan 28. 

Druveforsvägen är entrén till stadskärnan från söder. Här börjar man 
märka av stadens liv och rörelse: det finns service här och det är 
enkelt att röra sig till fots, cykel eller med kollektivtrafik. Kommer man 
med bil är det här en praktisk plats att parkera.

Utveckling och liv i industrikvarteren, se sidan 30. 

Industrikvarteren är en spännande del av Borås. Här blandas 
gammalt och nytt: arbetsplatser, fritidsaktiviteter och bostäder. Det 
skapar liv och rörelse under hela dygnet.

BRYGGAREGATAN

FABRIKSGATAN

RV40

1

2

3

4
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RV40

KVARTERET ASTERN

Runt parkstråket kan nya bostäder 
byggas. Lämplig exploateringsgrad är 
4-5 våningar. Under husen är det möjligt 
att bygga parkeringsgarage. Exakt 
antal lägenheter och parkeringsplatser 
kommer studeras i detaljplaneskedet. 
Exemplet här innebär ca 75 lägenheter 
och ca 150 parkeringsplatser. 

Del av Superparken - nytt parkstråk 
från Rya Åsar till Gässlösa. Den här 
etappen föreslås gå mellan gångbron 
över riksväg 40 till Sparbankskullen.

Trafikberäkningar visar att 
det 2040 kommer gå ca 10000 
fordon/vardagsdygn på Sven 
Eriksonsgatan. Det är ungefär 
samma flöde som det är idag på 
Alingsåsvägen genom Norrby. 

Byggnaden kan användas för kontor, 
handel och centrumverksamheter. 

Kyrkängsgatan kan bli 
gångfartsområde. Det är en viktig 
entré till stadskärnan för gående och 
cyklande från Göta och Regementet. 

Lämplig plats att bygga kontor. 
Placeringen ska anpassas så 
träden längs Viskan kan vara kvar. 
Fasaden mot Viskan måste se 
tilltalande ut från promenadvägen 
på andra sidan Viskan. 
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UTREDNINGSBEHOV
• Det kan finnas markföroreningar här. Det är 

därför viktigt att provtagning och eventuell 
sanering genomförs så marken uppfyller 
Naturvårdsverkets riktvärden för bostäder 
(Känslig Markanvändning: KM). Se vidare 
bilaga ”Historisk inventering, markmiljö”.

• Delar av området är inom 80 respektive 150 meter 
från riksväg 40. Vid planering inom 80 meter ska 
en nyanserad och kvalitativ riskbedömning göras, 
den bör utgå från faktaunderlaget i Översiktlig 
riskanalys (WUZ Consultancy, 2016-12-19) och 
ske i dialog med räddningstjänsten. Inom 150 
meter från riksväg 40 ska alltid möjligheten 
till skadebegränsande åtgärder bedömas.

• Buller och luftföroreningar kommer 
behöva utredas för bostäder. 

• Dagvatten och skyfall behöver utredas 
och höjdsättningen inom området 
bör ske med hänsyn till detta. 

Illustration på Superparken i ekodukt över riksväg 40.

Illustration på Superparken i ekodukt över Sven Eriksonsgatan.
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Möjlighet att förlänga Viskanpromenaden.
Träden som hänger ut över Viskan 
har en viktig biologisk funktion 
och därför ska dessa bevaras. Det 
möjligt att förstärka vattenkontakten 
mellan träden på vissa ställen. 

Ytan öster om Viskan har sämre solläge och 
är mer bullerutsatt. Det är en lämplig yta 
för ekosystemtjänster. Positivt med en smal 
byggnadsvolym närmast riksväg 40 för att 
avskärma resten av området för buller och 
risker. Lämplig användning kan vara kontor. 

Lämplig plats för offentlig 
besöksverksamhet med 
hög arkitektonisk kvalitet. 

Möjligt att anlägga en 
utomhuspool i Viskan. 

Möjlighet att förlänga Viskanpromenaden 
planskilt under riksväg 40. Gör passagern 
attraktiv med ljussättning och konst.  

Träden som hänger ut över Viskan har 
en viktig biologisk funktion. Viktigt 
att dessa bevaras. Viskanpromenaden 
föreslås gå längs andra stranden. Därför 
är det viktigt att det ser tilltalande 
ut sett från Viskanpromenaden. 

Bullerskärm och 
avåkningsskydd 
längs riksväg 40. 
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Byggnaden kan användas till centrum-, 
handel- eller kontorsverksamhet som kan 
anpassas till husets kulturhistoriska kvaliteter.
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UTREDNINGSBEHOV
• Det kan finnas markföroreningar här. Föroreningar 

sprids via grundvatten och därför kan området 
vara påverkat av verksamheter som tidigare 
funnits i kvarteren Uranus, Vulkanus, Serapis, 
Vesta, Kamelian och Björnflokan. Se vidare 
bilaga ”Historisk inventering, markmiljö”.

• Delar av området är inom 80 respektive 150 meter 
från riksväg 40. Vid planering inom 80 meter ska 
en nyanserad och kvalitativ riskbedömning göras, 
den bör utgå från faktaunderlaget i Översiktlig 
riskanalys (WUZ Consultancy, 2016-12-19) och 
ske i dialog med räddningstjänsten. Inom 150 
meter från riksväg 40 ska alltid möjligheten 
till skadebegränsande åtgärder bedömas.

• Närheten till riksväg 40 innebär också att buller 
och luftföroreningar kan behöva utredas. 

• Dagvatten och skyfall behöver utredas 
och höjdsättningen inom området 
bör ske med hänsyn till detta. 
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EKOSYSTEM- 

TJÄNSTER
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RV40

BRYGGAREGATAN

FABRIKSGATAN

RV40

Platser mellan riksväg 40 och bebyggelse 
måste utformas med omsorg. Det 
får inte bli otrygga baksidor. Det 
får dock inte heller utformas så 
människor uppmuntras att stanna här. 
Ljussättning och konst kan användas. 

Mariedalsgatans karaktär kommer 
förändras och bli mer lik Bryggaregatan.

Det finns underjordiska ledningar längs 
riksväg 40 och dessa får inte byggas över. 

Stor ek i Badhusrondellen. 

Gör passagerna under riksväg 40 mer 
attraktiva med ljussättning och konst.  

Lämplig plats för centrumverksamheter, 
kontor eller handel. Måste vara en smal 
byggnad med hög arkitektonisk kvalitet. 
Särskild omsorg ska läggas på hörnet mot 
Badhusrondellen. Bottenvåningarna mot 
Druveforsvägen bör vara öppna och aktiva.

Kv Ulysseus är lämpligt för mobilitetshub/
parkeringshus då det har tillräcklig yta och ett 
bra läge. Infart bör ske från Mariedalsgatan. 
Bottenvåningarna mot Druveforsvägen 
ska vara öppna och aktiva. Närmast 
Badhusrondellen kan lämplig markanvändning 
vara hotell, bostäder eller kontor. Byggnadernas 
höjd bör anpassas efter omkringliggande 
bebyggelse. Hörnet mot Badhusrondellen 
är extra viktigt gestaltningsmässigt. 

Möjlighet till grönt torg för att 
stärka upplevelsen av platsen 
runt Badhusrondellen. 
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UTREDNINGSBEHOV
• Det finns med stor sannolikhet markföroreningar 

här. Föroreningar sprids via grundvatten och 
därför kan området vara påverkat av verksamheter 
som tidigare funnits i kvarteren Uranus, Vulkanus, 
Serapis, Vesta, Kamelian och Björnflokan. Det 
är därför viktigt att provtagning och eventuell 
sanering genomförs så marken som ska användas 
till hotell uppfyller Naturvårdsverkets riktvärden 
för Känslig markanvändning (KM). För kontor, 
handel och parkeringshus krävs att marken 
uppfyller Naturvårdsverkets riktvärden för Mindre 
Känslig Markanvändning (MKM). Se vidare 
bilaga ”Historisk inventering, markmiljö”.

• Dagvatten och skyfall behöver utredas och höjdsättningen 
inom området bör ske med hänsyn till detta. 

• Delar av området är inom 80 respektive 150 meter 
från riksväg 40. Vid planering inom 80 meter ska 
en nyanserad och kvalitativ riskbedömning göras, 
den bör utgå från faktaunderlaget i Översiktlig 
riskanalys (WUZ Consultancy, 2016-12-19) och 
ske i dialog med räddningstjänsten. Inom 150 
meter från riksväg 40 ska alltid möjligheten 
till skadebegränsande åtgärder bedömas.

• Närheten till riksväg 40 innebär också att buller 
och luftföroreningar kan behöva utredas. 
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RV40

Idag har området en blandning av kontor, 
handel och gymnasie-/vuxenutbildning 
vilket är positivt. Det vore också positivt 
med påbyggnader. Dessa bör vara 
indragna från fasaden för att undvika 
att gatan skuggas. Påbyggnader och 
fasadomvandlingar måste ske med 
hög arkitektonisk kvalitet. Vid ändrad 
användning krävs uppmärksamhet på 
föroreningar i byggnaderna och marken.  

Lucktomter kan bebyggas förutsatt att 
användning och utformning bidrar till att 
göra området som helhet mer attraktivt.

Tornen i hörnet Fabriksgatan/
Bryggaregatan är karaktäristiska. 
Påbyggnader i området måste 
ske med hänsyn till dessa. 

Gör passagerna under riksväg 40 mer 
attraktiva med ljussättning och konst. 
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UTREDNINGSBEHOV
• I området har det tidigare funnits bensinstation, 

kemtvätt och grafisk industri varför det med stor 
sannolikhet finns föroreningar här. Föroreningar 
kan finnas både i byggnader och i marken. Vid 
ändrad användning av befintliga byggnader bör man 
undersöka vad för verksamhet som tidigare har funnits 
i byggnaden och ifall det finns risk för föroreningar. 
Markföroreningar kan spridas via grundvatten. Därför 
kan området vara påverkat av verksamheter också i de 
angränsande fastigheterna.  
Byggs något nytt behöver marken undersökas 
och eventuellt saneras så marken uppfyller 
Naturvårdsverkets riktvärden. Se vidare bilaga 
”Historisk inventering, markmiljö”.

• Delar av området är inom 80 respektive 150 meter 
från riksväg 40. Vid planering inom 80 meter ska 
en nyanserad och kvalitativ riskbedömning göras, 
den bör utgå från faktaunderlaget i Översiktlig 
riskanalys (WUZ Consultancy, 2016-12-19) och 
ske i dialog med räddningstjänsten. Inom 150 
meter från riksväg 40 ska alltid möjligheten 
till skadebegränsande åtgärder bedömas.

• Närheten till riksväg 40 innebär också att buller 
och luftföroreningar kan behöva utredas. 
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Inom planprogramsområdet finns både kommunal och privatägd mark. Bilden nedan visar markfördelningen, gulmarkerat område är kommunal mark.
Kommunal mark kan bebyggas av kommunen själv eller markanvisas till en privat byggherre. Aktuell information om markanvisningsprocessen hittas på Borås Stads hemsida.  
Bullerskärm och avåkningsskydd längs riksväg 40 förbättrar närmiljön mycket och bidrar även till att värna riksväg 40 som riksintresse. Kostnad för anläggandet bör ske i samband med 
exploateringen i närområdet. Driftskostnaderna är det bara möjligt för Trafikverket att stå för. 

60m40200

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen rättsverkan Skala 1:2000

PLANOMRÅDESGRÄNS
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RIKSINTRESSE: RIKSVÄG 40
Till detta planprogram hör bilaga 2: ”Riksintresset 
riksväg 40 och Södra Centrum”. Denna bilaga 
avser att beskriva hur riksintresset av riksväg 40 
hanteras i planprogrammet för Södra Centrum. 
Utifrån vad som finns beskrivet i denna bilaga är 
kommunens ställningstagande att riksintresset tillgodoses 
av planprogrammet och att det är säkerställt att riksintresset 
inte riskerar att påtagligt skadas av planprogrammet. 

PLACERING AV NY JÄRNVÄG 
Det är osäkert var ett nytt stationsläge hamnar. 
Nedan följer en analys av vad det skulle innebära 
med stationsläge vid befintliga Borås C respektive 
ett stationsläge utmed kust-till-kust-banan.

Stationsläge vid Borås Central
• Nya bostäder och verksamheter skapas 
500-700 meter från stationsläget. Det 
innebär goda promenadmöjligheter. 
• Det är angeläget att Sven Eriksonsgatan 
utformas så det uppleva som enkelt, tryggt och 
effektivt att röra sig till fots eller cykel här.
• Att området utvecklas kommer innebära 
att gångvägen till stationen blir mer attraktiv 
för de som går till stationen från Gässlösa, 
Druvefors, Bergsbo och Bergsäter. 

Stationsläge utmed kust-till-kustbanan
• Nya bostäder och verksamheter skapas 500-
900 meter från stationsläget beroende på dess 
placering. Det innebär goda promenadmöjligheter.
• Att området utvecklas kommer innebära att 
gångvägen till stationen blir mer attraktiv för de som 
går till stationen från områden norr om riksväg 40. 

Slutsatsen är att båda dessa alternativ så 
kommer den tillkommande bebyggelsen vara på 
gångavstånd från stationen. Det är attraktivt för 
boende och handel, kontor, hotell och annan 
centrumverksamhet. Avståndet är dock för långt 
för att uppfattas som attraktiv pendelparkering. 
Ett av planprogrammets syften är att minska 
upplevelsen av riksväg 40 som barriär i 
stadsrummet. Oavsett vilket av dessa stationslägen 
det i slutändan blir så är det angeläget att det 
upplevs som enkelt och attraktivt att ta sig 
dit till fots eller cykel från hela staden. 
 

Föreslagen markanvändning innebär förtätning med 
bostäder, kontor, handel, centrum och parkeringar. Den 
exakta markanvändningen och exploateringsgraden 
avgörs genom detaljplanering och markanvisning. 

Förslaget innebär även att Viskanstråket kompletteras 
och att en del av Superparken - parkstråket genom 
staden - kan skapas. Detta skapar nya mötesplatser 
där boråsare och besökare kan trivas. 
Upplevelsen av att röra sig till fots eller med cykel längs 
Druveforsvägen och Bryggaregatan förändras när de är 
stadsgator med levande bottenvåningar. Bullerskärm och 
byggnader bidrar till att minska bullret från riksväg 40. 
Markparkeringar ersätts med platser i parkeringshus. 
Att parkeringsplatserna koncentreras gör att underlaget 
för handel stärks längs de vägar som förbinder 
parkeringshusens entréer och stadskärnan. 
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Yttrande över detaljplan för del av Hestra Parkstad, 

Torpa Hestra 4:4 med flera Borås Stad 

Samrådshandling 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden tillstyrker detaljplan för del av Hestra Parkstad, fastigheten 

Torpa-Hestra 4:4, Borås Stad med beaktande av framförda synpunkter,      

Sammanfattning av ärendet 

Kulturnämnden anser det olyckligt att den befintliga ladan som i tidigare plan 

var skyddad inte går att bevara. Anledningen lär vara att byggnadens 

konstruktion inte skulle klara en ombyggnation till bostäder vilket var den 

tidigare tanken. 

När det gäller de nya byggnaderna som ska ersätta befintlig byggnad anser 

Kulturnämnden att de i stort sett är acceptabla. Det är dock väsentligt att man 

väljer rätt kulör, typ ljus falurödfärg samt en träpanel av god kvalitet för att 

byggnaderna ska smälta in i miljön så bra som möjligt.             

Beslutsunderlag 

1. Inbjudan till samråd för detaljplan för Hestra Parkstad, Torpa Hestra 4:4, 

Borås Stad 

                                

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se 

 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 

 



VI HAR 
PLANER 
FÖR DITT 
OMRÅDE
och vi vill gärna veta 
vad du tycker om dem 
Till och med 14 Juni  
har du möjlighet att tycka till 
om en ny detaljplan för ditt 
närområde. Den 3/6 hålls också 
ett samrådsmöte i Hestra 
Midgårdsskolans matsal.

Du kan läsa mer och ta del av alla handlingar här: 
http://www.boras.se/detaljplan  
eller besök oss på Stadshuset, plan 6, Kungsgatan 55 
Du kan även ringa 072-142 42 28 eller 033-35 84 25  
så får du prata med ansvarig handläggare.



 
SAMRÅD 

 Delegationsbeslut 
§ SBN/PL BN2014-1269 
BN2014-1269  

 
Inbjudan till samråd för detaljplan för Hestra Parkstad, Torpa 
Hestra 4:4, Borås Stad  
 
Hej! 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad gör just nu en detaljplan, som finns ute på samråd. Du får den här 
inbjudan för att vi vill veta vad du tycker. Samrådstiden pågår 10 maj–14 juni.  
 
Syfte och område 
Detaljplanens syfte är att i samband med rivning av tidigare skyddat 
byggnadsverk uppföra två nya flerbostadshus. Avsikten är att skapa en 
bebyggelsestruktur och arkitektonisk utformning som anpassar sig till landskap 
och kulturvärden inom gamla Hestra by. Detaljplanen syftar även till att bevara 
och skydda befintliga naturvärden. Detta säkerställs genom att kommunen 
förvärvar en del av fastighet Torpa-Hestra 4:4 för en eventuell framtida 
stadsdelspark inom Hestra Parkstad.  

Planområdet ligger i Hestra by i stadsdelen Hestra, norr om Symfonigatan intill 
Sonatgatans vändplats. Områdets storlek är cirka 5 500 kvadratmeter och består 
av ängsmark med visst inslag av bebyggelse i form av en lada. 

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! 
 
Samrådsmöte 
Vi kommer att ha ett samrådsmöte i form av öppet hus i Hestra Midgårdskolans matsal, 3 juni kl. 17:30–19:00. På 
mötet kommer representanter från kommunen att berätta om förslaget och svara på frågor.  
 
Har du synpunkter på detaljplanen? 
Skicka synpunkter/remissvar senast den 14 juni via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange planens  
diarienummer (BN2014-1269), 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 inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan 
granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.  
  
Kontaktuppgifter för mer information 
Plankonsult Karin Dahlin, tel: 072-142 42 28, e-post: karin.dahlin@boras.se 
Planarkitekt Johan Ekeblom, tel: 033-35 84 25, e-post: johan.ekeblom@boras.se 
Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tel: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se 
 
Hälsningar från 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2019-05-09   
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Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att i samband med rivning av tidigare 
skyddat byggnadsverk skapa möjlighet till uppförande av 
flerbostadshus. Planen reglerar bebyggelsestruktur och 
arkitektonisk utformning för att anpassa ny exploatering till 
landskap och kulturvärden.

Detaljplanen reglerar även allmän platsmark. Syftet är att 
bevara och skydda befintliga naturvärden vilket uppnås 
genom att kommunen förvärvar mark för allmänt ändamål. 
Genom att förtydliga huvudmannaskap åstadkoms ett 
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen i enlighet 
med PBL. Planförslaget överensstämmer med intentionerna 
i översiktsplan för Borås Stad och ett genomförande av 
detaljplanen medför ingen betydande miljöpåverkan enligt 
PBL och Miljöbalken, 3, 4 och 5 kapitel.
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1. Inledning
Planens syfte 
Detaljplanens syfte är att i samband med rivning av tidigare 
skyddat byggnadsverk uppföra två nya flerbostadshus. 
Avsikten är att skapa en bebyggelsestruktur och arkitektonisk 
utformning som anpassar sig till landskap och kulturvärden 
inom gamla Hestra by. 

Detaljplanen syftar även till att bevara och skydda befintliga 
naturvärden. Detta säkerställs genom att kommunen förvär‑
var en del av fastighet Torpa-Hestra 4:4 för en eventuell fram‑
tida stadsdelspark inom Hestra Parkstad. Denna del kommer 
att tas i anspråk som allmän plats och lösas in av kommunen. 
Planen skall tydliggöra fastighetsrättsliga och ekonomiska 
åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och 
ändamålsenligt genomförande av detaljplan.

Planområde
Planområdet ligger väster om Sonatgatan inom stadsdelen 
Hestra. Planområdets storlek är ca 5500 kvadratmeter och 
består av ängsmark med visst inslag av bebyggelse. Planområ‑
det angörs via Sonatgatan som har kommunalt huvudmanna‑
skap. Planområdet har en utbyggd infrastruktur för cyklister 
och gående. Detaljplanen berör fastigheterna Torpa-Hestra 
4:4 och Torpa-Hestra 4:3.   

Gällande detaljplan
Planområdet regleras av detaljplan P. 925 från 1994. Använd‑
ningen regleras till natur inom allmän platsmark och bostads‑
ändamål inom kvartersmark. Befintliga byggnader regleras 
med rivningsförbud och resterande kvartersmark regleras 
till prickmark. Gång och cykelvägar reserveras genom 
gemensamhetsanläggningar och markreservat. Strax norr 
om bostadsområdet finns en lokalgata för trafikinmatning. 
Inom planområdet finns ett område reserverat för allmänna 
underjordiska ledningar.

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen beslutade den 10 november 2014 att ge 
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten 
till ändring av detaljplan. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 22 januari 2015 
§009 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta ny detaljplan. Samhällsbyggnadsnämnden framhöll 

i samband med beslutet, vikten av att skapa en bebyggelse‑
struktur och arkitektonisk utformning som anpassar sig till 
landskapet och kulturvärdena.  

Preliminär tidplan
Samråd  2 kvartalet 2019

Granskning 3 kvartalet 2019

Antagande 4 kvartalet 2019

Laga kraft 1 kvartalet 2020

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på 
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet. 

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Bebyggelsen närmast planområdet är gles med ett fåtal 
friliggande bostadshus. Strukturen är typisk för 1800-talets 
jordbruksbebyggelse som utmärker sig genom placering av 
byggnader i förhållande till varandra och landskapet. Den 
äldre bevarade bebyggelsestrukturen ger platsen karaktär och 
kulturvärde. 

Bebyggelsen utanför planområdet är relativt tät och varierad. 
Bebyggelsestrukturen består av enklaver som bildar separata 
områden av radhus, parhus, kedjehus och punkthus. Områ‑
dena binds samman av gång- och cykelvägar som ger dess 
gemensamma struktur. 

Väster om planområdet ligger Hestra Parkstad från 1994 
års bostadsutställning. Området utgörs av Hestra Ringväg 
med omkringliggande rad- och flerbostadshus mellan 2 till 7 
våningar. Området är inspirerat såväl av trädgårdstadsidealet 
som av hus i parkidealet, med byggnader insprängda i omgi‑
vande kullar, ängsmarker och stengärdsgårdar. Inom Hestra 
Parkstad ligger även Hestra Midgård, ett stadsdelscentrum 
som upprätthåller servicefunktioner som grundskola, fritids‑
gård, restaurang och närbutik. 

Söder om planområdet finns den nyaste bostadsbebyggelsen 
i Hestra, Hestra Trädgårdsstad. Bebyggelsen utgörs av tät 
radhusbebyggelse med inslag av flerbostadshus längs knäckta 

Planbeskrivning
Detaljplan för del av Hestra Parkstad, Torpa-Hestra 4:4 m.fl., Borås Stad, upprättad den 03 maj 2019.
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Ladan på Torpa-Hestra 4:4

Flygbild över Hestra Parkstad där planområdet anas i övre högra hörnet
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längsgående kvartersgator. Byggnaderna varierar mellan 2 till 
5 våningar och utgår inte, till skillnad från Hestra Parkstad, 
från terräng eller landskap.  

Ny bebyggelse
Inom kvartersmark ges möjlighet till etablering av bostäder 
och tillhörande komplementbyggnader. Den nya bebyggelsen 
utformas med en öppen kvartersstruktur i anslutning till den 
förbipasserande gång- och cykelvägen. Byggnadsvolymerna 
består av två bostadslängor i tre våningar. Avsikten är att den 
nya bebyggelsen, genom sin placering och utformning, ska 
bibehålla viss del av platsens identitet och karaktär. 

Det nya bostadsområdet skapas nära busshållplatser och 
befintliga gång- och cykelvägar i syfte att uppmuntra till ett 
hållbart levnadssätt. Målpunkter skall lätt kunna nås till fots, 
med cykel eller med kollektivtrafik. 

Stadsbild och gestaltning
Planförslaget innebär att exploatering sker på redan ianspråk‑
tagen mark. Syftet är dels att begränsa ingrepp och dels att 
bevara karaktären av tidigare bebyggelse inom planområdet. 
Exploateringen innebär en förtätning av Hestra by. 

Gestaltningen av de nya byggnaderna ska ansluta till ladans 
uttryck och placering på tomten. Arkitekturen ska upplevas 
som tidlös och genom omsorgsfullt valda material knyta 
an till den omkringliggande bebyggelsen. Genom att ytan 
mellan bostadshusen närmast gång- och cykelvägen hålls fri 
från byggnader och hårdgjorda ytor behålls en del av tomtens 
öppna karaktär.

Historik och kulturmiljöer
Den ursprungliga bebyggelsen i Hestra och Byttorp härstam‑
mar från 1500-talet i samband med byarnas uppkomst strax 
väster om Viskan. Planområdet präglas av en yngre gårds‑
struktur från 1800-talets torpbebyggelse. Den oregelbundna 
kvartersstrukturen har formats genom gamla stenmurar och 
fägator i omgivande natur. 

Bostäderna närmast Symfonigatan har en stark anknytning 
till Hestra by enligt den kulturhistoriska värderingen som 
gjordes 1975. Fastigheterna och bebyggelsen utgör tillsam‑
mans den gamla jordbruksfastigheten med permanentboende 
och tillhörande ladugård. Byggnaderna fungerar idag som 
permanentboende med undantag för ladugården som idag 
inte nyttjas.

De danska husen i Hestra Parkstad från 1992 års bostadsut‑
ställning, ritade av Tegnestuen Vandkunsten, var vid tiden de 
byggdes stilbildande och vann även Kasper Sahlinpriset 1993. 
Vandkunsten ska ha blivit inspirerade av ladan på Torpa 
Hestra 4:4 både i dess placering och följsamhet i terrängen 
när de ritade husen. 

Befintligt bostadshus på grannfastigheten Torpa-Hestra 4:16

Ladans placering i terrängen

Exempel på hus av Tham & Videgård som lånat sin estetik från en ladugård

Danska husen i Hestra Parkstad
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Befintlig markhöjd

Befintlig markhöjd

Ansvarig: MD

Hestraparken Borås
Projektnr: 2515.145Fasader

HUS 1

Fasad Norr

Fasad Söder

Fasad Väster

Fasad Öster

1:100 A1 2019-03-21

Hestra Ringväg

NATUR

Cykelförråd
med sedumtak

Carport med
sedumtak

Cykelförråd
med sedumtak

Miljörum
Parkering

100 m40100 20 30 50

Fastighetsredovisning

Grundkarta inom planområdet
Upprättad 201x-xx-xx

Upprättad 201x-xx-xx

Mätklass II
Grundkarta

N

Höjdsystem: Borås 1973 / RH 2000
Koordinatsystem plan: SWEREF 99 13 30

UTKAST 20
19

-03
-14

Förslag till situationsplan framtagen efter exploatörens skiss

Förslag till fasadutformning

Fasad mot sydöst, hus 1 Fasad mot nordost, hus 1

Fasad mot nordväst, hus 1 Fasad mot sydväst, hus 1
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Befintlig markhöjd

Befintlig markhöjd

Ansvarig: MD

Hestraparken Borås
Projektnr: 2515.145Fasader

HUS 2

Fasad Norr

Fasad Söder Fasad Väster

Fasad Öster

1:100 A1 2019-03-21

Ansvarig: MD

Hestraparken
Projektnr: 2515.145Långsektion 1:200 A1

HUS 1 & 2

 1 : 200
Hus 1 Långsektion

 1 : 200
Hus 2 långsektion

Längdsektion för hus 1, som visar förhållandet till omgivande bebyggelse

Längdsektion för hus 2, som visar förhållandet till omgivande bebyggelse

Fasad mot nordväst, hus 2 Fasad mot nordost, hus 2

Fasad mot sydost, hus 2 Fasad mot sydväst, hus 2

Visualisering
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Ladan
Vid detaljplanearbetet 1996 gjordes bedömningen att den 
befintliga ladan utgjorde en viktig del i den kulturmiljö som 
finns på platsen. Ambitionen från såväl fastighetsägaren 
som från Borås Stad var att ge ladan en funktion som kunde 
inbringa intäkter som kunde täcka underhållskostnader och 
därmed säkra ett långsiktigt bevarande av byggnaden. Under 
de år som har förflutit har fastighetsägaren inte fått bygg‑
naden att fungera med någon ny användning och har sedan 
1996 inte haft några intäkter på byggnaden. 

Ladans konstruktion bedöms inte klara en ombyggnad till 
bostäder som var huvudtanken när planarbetet gjordes 1996. 
Troligtvis skulle en sådan ombyggnad innebära att merparten 
av byggnaden skulle behöva ersättas när en bostadsfunktion 
appliceras på den. Borås Stad har då gjort bedömningen 
att en nybyggd kopia av den befintliga ladan skulle urholka 
det kulturhistoriska värdet högst avsevärt och inte tillföra 
annat än ett bevarande av ett miljöskapande värde. En helt 
ny bostadsbyggnad med en liknande volym och karaktär, 

placerad på samma plats, skulle enligt Borås Stad vara ett 
ärligare sätt att berätta områdets utveckling och historia. 
Således tas q bort ur planen och ladan tillåts därmed rivas.

Tillgänglighet 
Tillgängligheten till och inom planområdet är god utan 
större nivåskillnader. Dessutom har planområdet en utbyggd 
gång- och cykelvägnät vilket underlättar tillgängligheten. 
Bostadshusens entréer placeras mot gata/gård med nära 
tillgång till parkeringar och uppställningsplatser. Planförsla‑
get innebär att tillgänglighet till natur och parkområden ökas 
genom att kommunen genom markförvärvet säkrar mark för 
en eventuell framtida stadsdelspark inom Hestra Parkstad.  

Ljus- och skuggförhållanden
Nedan presenteras en solstudie av planområdet. Från solstu‑
dien redovisas fyra tidpunkter på dygnet vid vårdagjämning/ 
höstdagjämning och fyra tidpunkter vid sommarsolståndet. 
Enligt solstudien medför den planerade bebyggelsen liten 
skuggning på omkringliggande byggnader och omgivning. 
Den största delen av skuggning från den nya bebyggelsen 
faller inom den egna fastigheten. 

Skugg förhållande, 20 mars kl. 9 Skugg förhållande, 20 mars kl. 12

Skugg förhållande, 20 mars kl. 15 Skugg förhållande, 20 mars kl. 18

Fasad mot nordost, hus 2

Fasad mot sydväst, hus 2
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3. Gator och trafik
Gatunät
Gatunätet inom och i närheten av planområdet har utformats 
genom tidigare stigar och fägator. Strukturen är ett resultat 
av rörelsemönster mellan gårdar, ängsmark och omgivande 
skogsmark. Gatunätet för trafik inom Hestra består av en 
struktur av återvändsgator med undantag av Hestra Parkstad. 
Gatunätet inom Hestra Parkstad består av en ringväg 
omgiven av bebyggelsens kvartersgator som ansluter sig 
till Symfonigatan. Hestra Ringväg är stadsdelens viktigaste 
huvudgata som möjliggör angöring till servicefunktionerna i 
Hestra Midgård.

Gångtrafik
Planområdet har väl utbyggda gångvägar som samman‑
kopplar området med andra stadsdelar. Sonatgatan närmast 
planområdet har delvis separerad gångtrottoar, men används 
främst för blandtrafik. Särskilt viktiga gångvägar finns längs 

med Symfonigatan och är i vissa fall avskilda från vägen. Vid 
större förbindelsepunkter som exempelvis området söder om 
Hestra by separeras trafikslagen med en gångtunnel. 

Cykeltrafik och cykelparkering
Planområdet ansluts till befintligt cykelvägnät via cykel‑
vägen som passerar planområdet. Cykelvägen är del av ett 
längre stråk från Kolbränningen (Byttorpssjön) i söder till 
Musikvägen i norr. Cykeltrafiken inom Hestra sker främst på 
cykel- och gångvägar längs Symfonigatan och Alingsåsvägen. 
Cykelvägarna är inte kontinuerliga utan förekommer ofta 
på ena sidan av gatan för att sedan övergå i blandtrafik på 
befintliga kvartersgator. Förutsättningarna till åtgärder som 
stimulerar cykling anses goda. 

Ny bebyggelse kräver enligt Borås cykelparkeringsnorm 25 
cykelparkeringar/1000 kvadratmeter BTA för flerbostadshus 

Skugg förhållande, 21 juni kl. 9 Skugg förhållande, 21 juni kl. 12

Skugg förhållande, 21 juni kl. 15 Skugg förhållande, 21 juni kl. 18
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Gång och cykelväg

Väg

Busshållplats

Stig

Planområde

Gång och cykelväg

Väg

Busshållplats

Stig

Planområde

200 m

100 m

Gång och cykelväg

Väg

Busshållplats

Stig

Planområde

200 m

100 m

i områden utanför centrum. Detta innebär 50 cykelparke‑
ringar, vilket motsvarar en yta på ca 60 kvadratmeter. Minst 
50 procent av cykelparkeringsplatserna ska placeras i närhet 
av entrén medan resterande placeras inomhus eller under tak 
och är lättillgängliga från markplan. Det finns goda förut‑
sättningar att lösa cykelparkeringen inom kvartersmark.

Kollektivtrafik
Planområdet har god försörjning av kollektivtrafik. Närmsta 
busshållplats ligger längs Symfonigatan ca 200 meter från 
planområdet. Hestra trafikeras idag av busslinje 8 som har 
sträckningen Hestra - Hulta ängar och omvänt. Avgångar 
sker tre gånger i timmen och det tar cirka 10 minuter till 
Borås resecentrum. Ytterligare busshållplatser finns längs 
Alingsåsvägen som trafikeras av expressbusslinje 550 som 
har sträckningen Borås - Alingsås och omvänt. 

Biltrafik och bilparkering 
Trafikförsörjningen inom och i nära angränsning till planom‑
rådet sker främst via Sonatgatan, som genom Serenadgatan 
når Symfonigatan och Alingsåsvägen. Befintliga trafikstruk‑
turer bevaras och Sonatgatan används fortsättningsvis till 
angöring för bebyggelse inom Hestra by. 

Fler bostäder i ett område bidrar med fler människor och 
därmed fler resor. Normalt brukar man räkna med att varje 
bostad alstrar cirka 4-6 bilförflyttningar per vardagsdygn. 
Den nya bebyggelsen innebär att Sonatgatans trafikalstring 
utökas med drygt 100 bilförflyttningar. Under arbetet med 
planprogrammet för Hestra togs en trafikanalys fram (Sweco, 
2016-10-04). Baserat på 2015 års trafiknivå är framkom‑
ligheten god mellan Symfonigatan och huvudlederna 
Göteborgsvägen och Alingsåsvägen. Dessutom anses inte en 
utbyggnad av Hestra innebära påfrestningar på korsningen 
Symfonigatan/Alingsåsvägen och framkomligheten kommer 

Översiktskarta - trafikstruktur
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fortsättningsvis vara god. På sikt kan en viss överbelastning 
ske i Byttorpsrondellen men inte med den exploateringsgrad 
som medges i planförslaget.

En översiktlig utredning har genomförts med Trafikverkets 
trafikalstringsverktyg. Den nya bebyggelsen innebär cirka 
150 nya färdresor per dygn. Av dessa sker 34 procent med 
bil, 11 procent med kollektivtrafik och drygt 50 procent 
går eller cyklar. Statistiken från alstringsverktyget ger en 
generaliserad indikation. En mer utförlig indikation presen‑
teras i åtgärdsvalsstudien Noden Borås från 2018. Enligt 
statistik för färdmedelsfördelningen kommer 64 procent 
av resorna utföras med bil, 17 procent med kollektivtrafik 
och 18 procent går eller cyklar. Bedömningen är att den nya 
bebyggelsens trafikalstring endast marginellt påverkar det 
statliga vägnätet. Ytterligare trafikutredning bedöms inte vara 
nödvändig. 

Den nya bebyggelsen beräknas behöva cirka 22 parkerings‑
platser. Planområdet anses ha goda förutsättningar för att 
kunna implementera reduceringsåtgärder. Ett önskvärt scena‑
rio är att man implementerar en hållbar livsstil vilket innebär 
åtgärder som främjar val av hållbara trafikslag, god mark‑
nadsföring av hållbart resande och en stadsplanering som 
stödjer hållbara resemedel. Om byggherren inte kan ordna de 
parkeringsplatser som krävs inom den egna fastigheten eller i 
annan gemensam anläggning, kan det vara möjligt att göra så 
kallade parkeringsköp. Parkeringsköp innebär att byggherren 
istället för att ordna parkeringsplatsen betalar en viss summa 
pengar per parkeringsplats till kommunen. Dessa medel 
avsätts till allmänna parkeringsanläggningar. Parkeringsköp 
sker genom avtal som tecknas mellan fastighetsägaren och 
kommunen, se genomförandebeskrivning.

Angöring och utfarter
Angöring sker via Sonatgatan, i fastighetens nordvästra hörn. 
För att kunna angöra fastigheten krävs visst markarbete. 
Dessutom krävs en mur i linje med fastighetsgräns, alternativt 
en spont som stabiliserar slänten och resulterar i att maximal 
fastighetsarea kan utnyttjas för infart och parkering. 

Riksintressen
Inga riksintressen berörs. Planområdet befinner sig utanför 
område för Götalandsbanan och riksväg 40, riksintresse för 
kommunikation påverkas således inte negativt.

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området närmast Sonatgatan har en utbyggd infrastruktur 
av kommunalt vatten och avlopp. Ett säkerhetsavstånd om 

4 meter från ledningsrätt till förslagen byggrätt krävs för 
att inte påverka framtida ledningsnätet. U-området inom 
kvartersmark i planens sydvästra del säkerställer detta.  

Befintliga dagvattenledningar med tillhörande tillsynsbrun‑
nar ligger på cirka 1,5 – 2 meters djup och följer fastighetens 
sydvästra sida. Befintliga vattenledningar med tillhörande 
brandposter finns inom samma område. Området kan anslu‑
tas till kommunala ledningar för vatten och avlopp. En viss 
utbyggnad av spillvattenledningar kan komma att behövas i 
samband med exploatering av fastighet Torpa-Hestra 4:4. 

Dagvatten
Terrängen inom planområdet består av ängsmark med en 
svag sydvästlig sluttning med god förutsättning för fördröj‑
ning och rening. Avledning av dagvatten från lokala gator 
sker via dagvattenanslutningar och det nedgrävda ledningsnä‑
tet. Förutsättningar för lokalt omhändertagande av dagvatten 
är god. Dessutom finns en damm strax väster om fastighet 
Torpa-Hestra 4:3 för fördröjning och avledning av dagvatten. 

Ny hårdgjord yta tillkommer vid den nya exploateringen. De 
nya hårdgjorda ytorna skapas inom kvartersmark i planens 
norra del för att möjliggöra för angöring och parkering. 
Tanken är att ytan mellan bostadshusen närmast gång- och 
cykelvägen ska hållas fri från byggnader och hårdgjorda ytor 
för att möjliggöra fördröjning och infiltration av dagvatten. 

Exploateringen ska inte innebära ett högre flöde av dagvatten 
ut från fastigheten vid kraftiga nederbördstillfällen jämfört 
med innan förändringen. Då fastigheten inte har utrymme 
för en hårdgjord yta större än 2500 kvadratmeter behöver 
inga fördröjningsåtgärder vidtas med exempelvis fördröj‑
ningsmagasin. 

Värme
Fjärrvärmesystemet är utbyggt i den delen av planområdet 
som berör exploateringen. Anslutning kan ske via fastighe‑
tens norra sida.

El, tele och fiber
Området har ett utbyggt elnät. Fastigheten ansluter sig till 
elledningar längs befintlig cykelväg, strax väster om planom‑
rådet. Ett kabelskåp finns invid befintlig cykelväg. Denna bör 
i samband med framtida åtgärder flyttas till ett mer lämpligt 
läge. 

Exploatören ansvarar för kostnaden för eventuell flytt 
av ledningar vid exploatering. Utformning och placering 
bestäms tillsammans med respektive ledningsägare, detta 
gäller för samtliga åtgärder och anslutningar.
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Avfall
Detaljplanen anses ha goda förutsättningar för att uppfylla en 
säker och miljövänlig avfallshantering. En återvinningsplats 
finns invid korsningen av Sonatgatan och Serenadgatan. 

Den nya bebyggelsen med cirka 20 lägenheter resulterar 
i ett platsbehov för 2000 liter producerat avfall. Dessa 
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och är tillgänglighetsanpassad. Ytterligare en lekplats finns 
utanför planområdet, strax öster om Lillesjön, intill Kornett‑
gatan. Vid sjön Kolbränningen söder om planområdet finns 
flera rekreativa platser som idrottsplats, badplats, grillplats 
och ett delvis elbelyst motionsspår för träning. 

I Hestra finns många olika naturmiljöer och inslag av 
kulturlandskap. Skogen erbjuder med sitt nät av stigar i 
kuperad terräng funktioner för rekreation. Stråket som binder 
samman Lillesjön och sjön Kolbränningen som passerar 
planområdet erbjuder en utvecklande och lärande upplevelse 
av befintlig kulturmiljö. Genom att ytan mellan bostadshusen 
närmast gång- och cykelvägen hålls fri från byggnader och 
hårdgjorda ytor bibehålls till viss del karaktären av öppen 
ängsmark i planområdets södra del. Detaljplanens ambition 
är att behålla och förstärka länken mellan Lillesjön, Hestra by 
och Kolbränningen. 

Fornlämningar och kulturminnen
Ett fornminne rakt söder om planområdet pekas ut i Riksan‑
tikvarieämbetets fornminnesregister. Området är klassat som 
bebyggelselämningar från medeltid. En förundersökning ut‑
fördes i oktober 2016 med avsikten att fastställa den berörda 
fornlämningens gräns gentemot fastigheten Torpa-Hestra 4:4. 
Utgrävningen avbröts dock då fornlämningen inom fastighe‑
ten var omrörd och därmed obefintlig. Länsstyrelsen med‑
delade att de ur antikvarisk synpunkt inte har något att erinra 
mot att den berörda marken inom detaljplanen tas i anspråk 
för avsett ändamål. 

Natur och vegetation
Omgivningarna runt planområdet är kuperade och består till 
stor del av barrskog på gamla utmarker. Inom planområdet, 
på de gamla inägomarkerna finns inslag av öppna ängar som 
tidigare använts för odling och som idag är inhägnat och 
används till bete. I angränsning till dessa områden finns 
inslag av lövträd. Landskapet har en svag sluttning mot söder 
med undantag av planområdets nordöstra delar som består av 
en blockrik terräng med en brantare sluttning. 

I nära angränsning till planområdet finns naturområden 
av riksintresse. Planförslaget har till syfte att bevara och 
skydda befintliga naturvärden. Kommunens intention är 
att i samband med genomförandet stärka planområdets 
naturvärden genom förening av utpekade naturområden i 
grönområdesplanen.

Biologisk mångfald
Inom och utanför planområdet finns platser för biologisk 
mångfald av lokalt och nationellt intresse. Norr och söder 
om planområdet finns grönområden som förbinds genom ett 
grönt stråk som passerar intill planområdet. Stråket är viktigt 
för djur- och växtlivets spridning och mångfald.  

volymer kan antingen placeras i komplementbyggnader eller i 
nedgrävda bottentömmande behållare i nära angränsning till 
vändplatsen på Sonatgatan.

För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet 
vid avfallshämtning ska anvisningarna i ”Avfall Sveriges 
Handbok för avfallsutrymmen” samt Boverkets väglednings‑
handbok ”Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk” 
följas.

5. Mark
Lek, rekreation och kulturlandskap
Väster om planområdet, cirka 160 meter från den nya bebyg‑
gelsen finns en lekplats. Lekplatsen nås genom befintliga 
stigar inom Hestra ängar. Lekplatsen renoverades 2009 
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Naturvärdesklass 4

Naturvärdesklass 3

Naturvärdesklass 2

Spridningsstråk

Stenmur

Lagenligt skyddad natur
Planområdet ligger i närheten av flera områden med höga 
eller mycket höga naturvärden. Öster om Alingsåsvägen finns 
naturreservatet Rya åsar, en urbergsrygg som hyser en mängd 
rödlistade arter och innehar naturvärdesklassning 1. Söder 
om planområdet finns ett område med naturvärdesklassning 
2. Området består av ett större välgallrat ekbestånd och utgör 
en naturlig fortsättning av Rya åsars lövskogar. 

En natur- och landskapsinventering har tagits fram för 
planprogrammet för Hestra (Melica, 2016-02-08) med syftet 
att översiktligt kartera och värdera, såväl ekologiska som 
upplevelsemässiga rekreativa värden i området. Utredningen 
pekar ut området kring Hestra bytomt, det vill säga vid Torpa 
Hestra 4:4 som det område som har högst naturvärden inom 

utredningsområdet. Sambanden kring Torpa Hestra 4:4 är 
också viktiga då värden inom detta område fortsätter, om än 
tunnas ut norrut mot Lillesjön och även söderut mot Hestra 
Parkstad och mot Rya åsars löv- och kulturlandskap. 

För att ytterligare inventera området kring Hestra bytomt 
och dess samband med närliggande områden har en fördju‑
pad naturvärdesinventering (NVI) enligt SIS-standard tagits 
fram (Melica, 2017-10-31). Inventeringen avgränsas till ett 
område från Lillesjön i norr, via Hestra by ner till ett område 
söder om Symfonigatan där de olika områdena har delats in 
efter naturvärdesklassning. Inom inventeringsområdet finns 
områdena med högst naturvärdesklassning, naturvärdesklass 
2, söder om planområdet och innefattar Hestra bys norra 
ädellövskogar och Hestra bys askallé.

Översiktskarta - naturvärden från naturvärdesinventering och spridningsstråk från grönområdesplanen
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Området för exploatering, Hestra By gårdshage har ett visst 
naturvärde vilket innebär naturvärdesklass 4. Området 
som är en beteshage är dominerad av gödslingsindikerande 
arter som hundäxing, smörblommor, teveronika, men även 
signalarten grönvit nattviol. Den delen av planområdet som 
inte ska exploateras, Hestra fårhagar, har ett påtagligt natur‑
värde vilket innebär naturvärdesklass 3. Området utgörs av 
svagt fårbetade hagar, tidigare sannolikt åkermark domine‑
rade av triviala ohävdsarter, men med inslag av hävdarter. 
Signalarter utgörs av ängsfryle, gökärt, liten blåklocka, 
käringtand och revfibbla. 

Naturvärdesinventeringen identifierar även generella 
skyddsbiotoper som i inventeringsområdet uteslutande består 
av stenmurar, varav en ligger inom planområdet. Stenmuren 
som ligger i planområdets sydöstra gräns är delvis skuggad av 
träd och täcks till hälften av mossor och lavar. 

Särskilt skyddsvärda träd har också inventerats och listats. 
Flera av dessa ligger strax söder om planområdet, i Hestra 
bys norra ädellövskogar och i Hestra bys askallé. Inget av de 
skyddsvärda inventerade träden ligger inom planområdet, 
men ett av träden som står på fastigheten Torpa Hestra 4:3, 
står så nära fastighetsgränsen att trädets skyddsavstånd på 
16 meter når in i planområdet. Trädet kommer inte påverkas 
negativt av planförslaget då marken i denna del inte får 
bebyggas. Men vid exploateringen av området måste trädets 
skyddsavstånd beaktas, så att trädet inte påverkas negativt i 
byggskedet.

Grönområdesplan
I grönområdesplanen klassas stadens grönområden enligt en 
fyrgradig skala. Planområdet ligger mittemellan två områden 
med klass II, vilket innebär att de är mycket viktiga grönom‑
råden och är oersättliga på lokal nivå. Norr om planområdet 
ligger Hestraparken som är ett skogsområde med nyckel‑
biotoper med höga besöks- och rekreationsvärden. Frilufts‑
området har ett utbyggt nätverk av stigar och motionsspår 
som sträcker sig från Ryssbybäck till Rya åsar. Strax söder 
om planområdet ligger området runt sjön Kolbränningen 
som också har klass II. Dessa två områden sammanbinds i 
grönområdesplanen med gröna pilar som symboliserar stråk 
som är viktiga för djur- och växtlivet. De gröna stråken har 
klassning II och fungerar som viktiga spridningskorridorer 
då de sammanbinder stadens grönområden med omgivande 
naturmark. Ett av de gröna stråken passerar precis intill 
planområdet. För att inte påverkas av ny exploatering bör de 
gröna stråken vara minst 20 meter breda och sammanhäng‑
ande.

Sammanfattningsvis innebär planförslaget att exploatering 
sker på den plats inom planområdet med lägst naturvärdes‑
klassning. Genom den begränsade exploateringen påverkas 

Gång- och cykelvägen genom planområdet

Gångstig genom Hestra ängar

Hestra askallé
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inte spridningskorridoren för djur- och växtlivet negativt. 
Området som exploateras får god tillgång till strövområden 
med stora naturvärden, mötesplatser och naturparker. 

Kompensationsåtgärder
I enlighet med Kommunstyrelsens beslut ska kompensations‑
åtgärder tillämpas med anledning av att området, genom de 
gröna stråken, är utpekat i Grönområdesplanen. 

Åtgärderna ska genomföras av exploatören för ianspråk‑
tagande av oexploaterad mark inom områden med visst 
naturvärde. Kompensationen föreslås bestå av värdehöjande 
åtgärder för det gröna stråk som finns utmed fastighet Torpa-
Hestra 4:4 västra sida genom att de befintliga stenmurarna 
röjs fram för att får mer solljus samt flyttning av fridlysta 
arter, exempelvis nattviolen. Kompensationsåtgärderna ska 
utföras i samband med byggnation. 

Geoteknik och Radon
En översiktlig geoteknisk undersökning har tagits fram (WSP 
2019-04-04). Enligt denna utgörs jorden generellt av ett tunt 
lager av mulljord på sandig morän som även innehåller silt 
och en del block. Moränens lagringstäthet kan förmodas 
vara relativt fast. Troligtvis finns fyllnadsjord under befintlig 
uthusbyggnad. Berget går i dagen i nordöstra delen av fastig‑
heten.

Grundvatten påträffades vintertid (december 2017) på drygt 
ett par meters djup men nivån varierar sannolikt under året. 
Byggbarheten är god under förutsättning att några enstaka 
förstärkningsåtgärder vidtas. Dessa åtgärder omfattar 
avschaktning av befintlig mullhaltig jord och fyllning under 
blivande byggnader och uppfyllningar, samt att förekom‑
mande jord med mycket lös till lös lagringstäthet packas.

Stabilitetsförhållandena är tillfredsställande och någon risk 
för spontana ras eller skred finns inte. Grundläggning av 
byggnader kan utföras med plattor på konventionellt sätt 
både på naturligt lagrad jord och på packad återfyllning efter 
urgrävning. Vid framtida projektering skall beaktas valet av 
golvnivåer och slänter mot befintliga fastigheter i norr och 
nordöst där slänter med lutning 1:1.5 kan utföras i aktuella 
jordlager. På begränsade djup finns även berg.

Vid planerade parkeringsytor i norr krävs med största sanno‑
likhet bergschakt. Vid eventuell jordschakt kan det istället 
krävas L-stöd. 

Förorenad mark
Det finns inget som tyder på att det finns risk för förekomst 
av markföroreningar då marken inom planområdet som ska 
exploateras tidigare har använts som jordbruks-/betesmark. 

Om det längre fram i processen uppkommer misstanke om 
att det finns föroreningar i marken skall en utredning som 
klargör detta tas fram.

6. Vatten
Inom planområdet finns inga vattenområden. Strax väster 
om planområdet invid fastighet Torpa-Hestra 4:3 finns 
en naturlig uppsamlingsplats för dagvatten som stundtals 
utvecklas till en mindre damm. Närmaste vattenområde är 
Lillesjön och Kolbränningen.

Strandskydd
Planområdet berörs inte av strandskydd. Närmaste vattenom‑
råde är Kolbränningen med 100 m strandskydd.

Översvämningsrisk
Planområdet påverkas inte av översvämningsrisker enligt 
detaljerad översvämningskartering för Borås Stad, upprättad 
2010. 

Miljökvalitetsnormer
Detaljplanen innebär visst utsläpp i samband med byggnation 
men generar inte några ytterligare miljöfarliga ämnen som 
kan påverka närliggande miljöer. Dagvatten omhändertas 
lokalt för att minska påverkan på grundvattnet. Ny bebyggel‑
se uppförs i nära anslutning till en utbyggd infrastruktur för 
trafik som uppmuntrar ett hållbart resande. Exploateringen 
innebär heller inte någon större trafikalstring vilket påverkar 
luftkvalitén negativt. 

Konsekvenserna av planens genomförande bedöms inte 
innebära att några miljökvalitetsnormer överskrids rörande 
grundvatten, ytvatten och luft (5 kapitlet MB).

Släckvatten
Vid en eventuell brand kan större mängder förorenat 
släckvatten skapas men bedöms inte påverka något vatten‑
skyddsområde eller vattentäkt. Området kan med fördel ändå 
planeras på ett sådant sätt att släckvatten förhindras från att 
nå känsliga områden. Detta kan exempelvis göras genom att 
tillskapa fördröjningsytor såsom diken inom någon del av 
planområdet. Ett annat alternativ är att dagvattensystemet 
förses med en ventil som kan stängas för att hindra att 
släckvatten sprids vid eventuell brand. Vilken lösning som 
blir aktuell avgörs i samband med bygglov. 

7. Sociala perspektiv
Detaljplanen innebär en förtätning av Hestra ängar och 
tillhörande kulturmiljöer. Planen säkerställer fortsatt 
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utveckling av stadsdelen samtidigt som man på sikt förstär‑
ker en plats för sociala möten mellan områden i Hestra. 
Den sociala gemenskapen inom Hestra ängar uppmuntras 
genom åtgärder som ökar tillgängligheten till landskapet 
och kulturmiljön. Den öppna gårdsstrukturen mot belysta 
promenadvänliga gator inbjuder till sociala aktiviteter och 
stärker platsens historia och identitet. 

Trygghet
Området kring Hestra by upplevs tryggt dels på grund av 
bebyggelsen och dels på grund av upplysta gång och cykelvä‑
gar. Den nya bebyggelsen innebär att området befolkas under 
dygnets alla timmar vilket ökar tryggheten ytterligare, både 
inom planområdet och i nära angränsning till det.

Mötesplatser
Platsen strax söder om planområdet är idag en naturlig 
mötesplats för boenden från Hestras olika områden. En 
viss upprustning kan behövas för att förstärka platsen som 
en mötesplats för interaktion. Åtgärderna kan bestå av 
iordningställande av sittplatser och upprustning av befintliga 
gång- och cykelvägar. 

kvartersmark utformas så att den uppfyller räddningstjänsten 
krav avseende bredd och lutning på vägen. Minsta tillåtna 
fria höjd under huset närmast vändplatsen är satt till 4 meter. 
Detta möjliggör för räddningstjänstens fordon att köra 
under huset och angöra det andra bostadshuset. Baksidan på 
detta hus blir dock svår att nå med bil och för utrymning på 
baksidan kommer det krävas uppställning med stegar, vilket 
fungerar då marken, efter genomförd exploatering, kommer 
att vara relativt plan.

Planområdet ska enligt handlingsplan för brandvattenförsörj‑
ning framtaget av Södra Älvsborgs räddningstjänst, brand‑
vattenförsörjas helst genom ett konventionellt system vilket 
innebär brandposter via det kommunala vattenledningsnätet. 
Flödeskapaciteten för respektive brandpost får inte under‑
stiga 600 liter/minut för flerbostadshus lägre än 4 våningar. 
Avståndet mellan objekt med brandrisk bör inte överstiga 150 
meter. Närmsta brandpost finns vid Symfonigatan och vid 
Hestra Ringväg, vilket innebär att avståndet inte överskrids.

Farligt gods
Närmaste led för farligt gods utgörs av Göteborgsvägen, 
riksväg 40 och Kust till kustbanan. Aktuellt avstånd till 
transportled för farligt gods är längre än 150 meter vilket 
innebär att länsstyrelsens riskhanteringsavstånd för markan‑
vändning för bostäder uppfylls.

Närmaste industriområde som kan medföra risker och stör‑
ningar ligger cirka en kilometer sydöst om planområdet. En 
riskutredning har tagits fram för planprogrammet för Hestra 

Planförslaget innebär en kvartersstruktur som är öppen mot 
befintlig gång och cykelväg. Innergården utformas på ett sätt 
som uppmuntrar möten. En allé vid fastighetens västra sida 
bidrar dessutom till att separera privata och offentliga rum 
utan att begränsa platsens genomsiktlighet. Inga hårdgjorda 
ytor för bilar skapas närmast befintlig gång och cykelväg, 
vilket kan förhindra och försvåra uppkomsten av naturliga 
mötesplatser.

8. Störningar på platsen
Brandrisk
Tillgängligheten för räddningstjänstens fordon är god, fram‑
förallt för bostadshuset närmast vändplatsen. Tillfarten på 

60m40200

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen rättsverkan Skala 1:2000

60m40200

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen rättsverkan Skala 1:2000

Vägbuller från väg 180. Ekvivalent ljudnivå.

Vägbuller från väg 180. Max ljudnivå. 

Mötesplatsen strax söder om planområdet
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(Norconsult, 2013-09-13) för att utreda säkerhetsavstånd 
till störande verksamheter. Utredningen rekommenderar ett 
skyddsavstånd på ca 400 meter för bostäder. Aktuellt avstånd 
till industriområde innebär att rekommenderat säkerhetsav‑
stånd uppfylls. 

Buller och vibrationer
Då den planerade bostadsbebyggelsen ligger i ett bostads‑
område med återvändsgator och lite biltrafik är risken för 
buller- och vibrationsstörningar små. Närmsta betydande 
bullerkälla är väg 180, Alingsåsvägen. Symfonigatan söder 
om planområdet är områdets mest trafikerade lokalgata. Vid 
planläggning av kvarteret Kantaten söder om planområdet 
togs en bullerberäkning fram. I den går att utläsa att några 
högre ljudnivåer av vägbullret från Symfonigatan inte heller 
når planområdet.

9. Planbestämmelser 
Allmänna platser 
Bestämmelsen LOKALGATA visar att Sonatgatan ska ha 
kvar sin användning som kommunal gata. Lokalgatan är 
avsedd för både för fordonstrafik och för gång- och cykeltra‑
fik.

Bestämmelsen NATUR betyder att området ska ha kvar sin 
användning som naturområde. Området ska hållas öppet och 
ängsområdet bevaras. 

Utformning av allmän platsmark
Bestämmelsen äng innebär att området NATUR skall hållas 
öppet och att ängsområdet bevaras.

Kvartersmark
Bestämmelsen B (Bostäder) visar att på kvartersmark får 
endast bostäder uppföras. 

Begränsningar av markens bebyggande 
För att begränsa möjligheten att uppföra byggnader på 
kvartersmark är marken mellan byggnaderna reglerad med 
prickmark respektive korsmark. Prickmark innebär att inga 
byggnader får uppföras på marken. Korsmark innebär att 
mindre komplementbyggnader får uppföras, som till exempel 
carports, sophus och cykelställ under tak.

Utnyttjandegrad/fastighetsindelning 
Bestämmelsen e1 reglerar största byggnadsarea i kvadratme‑
ter.

Byggnadens höjd och utformning
Högsta totalhöjd i meter över stadens nollplan är satt till + 
211 och anger bostadsbebyggelsens maximala höjd inklusive 
till exempel skorstenar, master och hisschakt. 

Tillåten takvinkel är 30 grader. Detta för att knyta an till 
befintlig bostadsbebyggelse intill planområdet och till ladans 
tidigare utformning.

Bestämmelsen III föreskriver antal våningar och betyder att 
detaljplanen endast medger 3 våningar ovan mark. Vindsvå‑
ning får ej inredas. 

Bestämmelsen f1 innebär att hisschakt och ventilationsan‑
läggningar inte får sticka upp ovanför takets yta. Detta för att 
taken ska hållas fria från installationer och i uttryck knyta an 
till den äldre bebyggelsen intill planområdet. 

Bestämmelsen f2 reglerar balkonger och loftgångar. 
Balkonger får endast finnas mot innergård. Detta för att ge 
fasaderna mot omgivande bebyggelse ett stramare uttryck. 
Balkongerna får ej kraga ut mer än 1,5 meter från fasad. 
Loftgångar medges ej, då loftgångar harmonierar dåligt med 
den äldre bebyggelsen intill planområdet.

Bestämmelsen f3 reglerar takens utformning. Taken ska 
utföras som sadeltak med rött lertegel eller med bandtäckt 
plåt. Riktningen på taknocken ska vara samma som husets 
längdriktning. Bestämmelsen f4 reglerar byggnadernas 
fasadmaterial som ska utföras i trä och målas i matt, faluröd 
kulör. Syftet med bestämmelserna f3 och f4 är att den nya 
bebyggelsen ska anpassa sig till kulturvärdena på platsen. 

Bestämmelsen f5 reglerar byggnadens överbyggnad. Syftet är 
att tillåta en överbyggnad utan att begränsa möjligheterna till 
angöring för räddningstjänstens fordon. 

Bestämmelsen f6 reglerar komplementbyggnadernas 
takmaterial. Carports och garage utförs med sedumtak för 
att kompensera för ökningen av de hårdgjorda ytorna samt 
av estetiska skäl, då de blir synliga från fastigheten ovanför, 
Gånglåten 1. Uthus utförs med sedumtak eller med samma 
takmaterial som huvudbyggnaderna, för att smälta ihop med 
övrig bebyggelse.  

Markens anordnande
Bestämmelsen n1 reglerar att befintlig stenmur inom kvarters‑
mark ska bevaras.

Bestämmelsen n2 reglerar att nya synliga murar inom kvarter‑
smark utförs i natursten, för att anpassa sig till kulturvärdena 
på platsen.

Föreskriven höjd över nollplanet reglerar markens höjd för 
att säkerställa att delar av markens befintliga nivåer bibehålls 
samt att tillgängligheten inom kvartersmark uppfylls.
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Utfart, stängsel
Bestämmelsen om utfartsförbud reglerar att fastigheten 
Torpa-Hestra 4:4 inte får ha sin utfart mot befintlig cykelväg 
eller mot del av Sonatgatan i planens nordvästra del. 

Administrativa bestämmelser
Bestämmelsen u reglerar att marken ska vara tillgänglig för 
allmänna underjordiska ledningar. Detta betyder att marken 
inte kommer att tillhöra kommunen men att kommunen har 
rätt att ha åtkomst till sina ledningar där. 

Dagvatten ska omhändertas lokalt innebär att dagvattnet ska 
hanteras på den egna fastigheten och inte ledas ner i dagvat‑
tensystem eller avlopp.

Genomförandetiden är fem år och det innebär att detaljpla‑
nen ska genomföras inom fem år från den dagen planen har 
vunnit laga kraft.

Huvudmannaskap allmänna platser
Detaljplanen föreskriver att kommunen är huvudman för 
allmänna platser inom planområdet. Det innebär att det 
är kommunen som ska äga och ansvara för skötsel av de 
allmänna platserna.

10. Övergripande beslut
Vision 2025

Ett genomförande av detaljplan berör följande målområden i 
Vision 2025 som antogs av Borås Stad 2012.

»» Människor möts i Borås

Möten mellan människor är ett strategiskt mål i Borås Vision 
2025. I Hestra finns många utemiljöer som möjliggör spon‑
tana möten och samvaro för människor i alla åldrar. Planen 
leder till att fler kan flytta in i området som i sin tur kan bidra 
till nya möten och kunskapsutbyten.

»» Goda resvanor och attraktiva kommunikationer

Planområdet ligger i ett kollektivtrafiknära läge med tillgång 
till gång- och cykelvägar vilket underlättar ett hållbart 
resande. Exploatering sker i en attraktiv miljö som erbjuder 
boende och besökare goda resvanor och alternativa kommu‑
nikationer som minskar belastningen på miljön. 

»» Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt

Området erbjuder boende ett rikt utbud av rekreationsmiljöer 
som exempelvis Lillesjön och Hestra ängar. Dessutom finns 
gott om naturområden i nära angränsning till planområdet. 

Översiktlig planering
Översiktsplanen anger samhällsbyggnadsmål och spelregler 
för en hållbar utveckling av Borås Stad. Ett genomförande 
av detaljplanen berör följande utvecklingsstrategier nämnda i 
översiktsplan:

Styrkan kommer inifrån

Koncentrerat och sammanbundet

Mer mötesplatser och målpunkter

Grönt och blått runtom

Bygg för mer buss, cykel och gång 

Planområdet är i översiktsplanen utpekat som ett utveck‑
lingsområde på kort sikt utmed det prioriterade stråket 
Alingsåsvägen/Symfonigatan. Området skall särskilt främja 
ny bebyggelse. Attraktiva boenden ska utvecklas med närhet 
till naturområden. Utveckling av gång-, cykel- och kollek‑
tivtrafik ska stödja kopplingen mellan Hestra och centrala 
delarna av Borås.

Dessutom berörs strategin om stadsbyggnad och arkitektur. 
I översiktsplanen står att när den byggda miljön förändras 
krävs ett välavvägt förhållningssätt för att säkerställa en 
fortsatt förståelse av det historiska arvet samtidigt som 
man möjliggör nya arkitektoniska tillägg. Ambitionen med 
planens nya bebyggelse är att den ska påminna om ladans 
utformning och hänga ihop med den äldre bebyggelsen. Den 
nya bebyggelsen ska även vara robust, användbar och väl 
gestaltad som det står i översiktsplanen. 

Planprogram
Samhällsbyggnadsnämnden godkände den 24 augusti 2017 
planprogram för Torpa-Hestra 4:1 m.fl. som riktlinjer för 
kommande detaljplanearbete. Planområdet är i planprogram‑
met för Hestra utpekat som en del av Hestra ängar. Området 
består av en känslig landskapstyp vars karaktär är unik och 
starkt kopplat till Hestras identitet. Området har även tidi‑
gare inspirerat områden som Hestra Parkstad. Ängsmarken, 
stenmurar och gamla stigar och fägator utpekas som särskilt 
viktiga inslag. Hestra ängar skall långsiktigt utvecklas för att 
göras mer tillgängligt för rekreation. Området skall även i 
framtiden kunna utvecklas till en stadsdelspark.
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Planprogrammets riktlinjer och principer anger ambitions- 
och kvalitetsnivåer som bör eftersträvas i samband med 
kommande detaljplaner. Ett genomförande av detaljplan 
berör särskilt följande stadsbyggnadsvärden:

Hållbart resande

Genomsläppliga kvarter

Nätverk av platser

Borås Stads miljömål
Borås Stads miljömål antogs 2012 där man valt att arbeta 
med prioriterade områden på lokal nivå. Detaljplanen berör 
särskilt följande miljömål:

»» Hållbar samhällsplanering

Detaljplanen innebär exploatering på delvis redan ianspråkta‑
gen mark vilket resulterar i att tillgången till gröna stråk och 
naturområden bevaras. Dessutom sker ny exploatering nära 
kollektivtrafikstråk. 

Klimatavtrycket från nya byggnader minskas genom 
byggnation med material som har liten klimatpåverkan som 
exempelvis trä och tegel. 

»» Hållbar natur

Detaljplanen innebär att större delen av områdets natur‑
resurser värnas och bevaras. Allmän platsmark regleras 
fortsättningsvis till natur för att reservera mark och stärka 
förutsättningarna för såväl friluftsliv som växt- och djurliv. 
Kompensationsåtgärder inom kvartersmark innebär att 
befintliga gröna strukturer bevaras och förstärks i möjligaste 
mån. 

»» Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås

Detaljplanens exploatering sker nära kollektivtrafikstråk 
vilket innebär att man främjar hållbara transporter, bland 
annat genom ett ökat kundunderlag för kollektivtrafiken. 
Med den direkta närheten till befintliga gång- och cykelstråk 
är möjligheten för cykelpendling god.

Möjligheten att ansluta bostäderna till fjärrvärme innebär att 
uppvärmningen kan bli fossilbränslefri och energieffektiv.

Miljömål
De nationella miljömålen beskriver den miljö som miljöarbe‑
tet nationellt ska leda till. Detaljplanen berör främst följande 
mål:

»» God bebyggd miljö

Utgångspunkten för planutformningen är att uppfylla kraven 
om en god bebyggd miljö. Detaljplanens genomförande 
innebär att natur- och kulturvärden tas till vara och utveck‑
las. Den nya bebyggelsen erbjuder goda livsmiljöer, nära till 
såväl natur som kulturmiljöer. Byggnader och anläggningar 
lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt för att 
uppnå en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och 
andra resurser. 

»» Ett rikt djur- och växtliv

Genom att bevara den gröna länk som binder samman 
Ryssby och Rya åsar skapar man förutsättning för den 
biologiska mångfalden. Arternas livsmiljöer och ekosystemen 
skyddas genom att ingen ny mark tas i anspråk med undantag 
av mark inom kvartersmark med lägre naturvärdesklassning. 
Inga nya vägar byggs som försämrar förutsättningar för djur- 
och växters spridning. 

11. Konsekvenser
Konsekvenser av planförslaget beskrivs under respektive 
rubrik, till exempel under Bebyggelsestruktur, Buller eller 
Risk.

Undersökning om betydande miljöpåver-
kan
En undersökning avseende betydande miljöpåverkan har 
gjorts. Detaljplanens genomförande innebär en god hushåll‑
ning av mark, vatten och andra resurser som exempelvis 
infrastruktur. Planen genererar inte heller någon större 
mängd trafik, luftförorening eller andra risker. Inga miljökva‑
litetsnormer påverkas negativt.

Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbe‑
skrivning (MKB) inte behövs. 

12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning 

 » Exploatören ansvarar för samtliga åtgärder, utförande 
och kostnader gällande byggnads- och anläggningsar‑
beten inom kvartersmark. Det innefattar byggnationer 
med tillhörande anläggningar och anslutningar, parke‑
ring samt in- och utfart till området. I exploatörens 
ansvar ligger även åtgärder kring vändplatsen m.m. 
på Sonatgatan samt eventuell flytt och kostnader av 
elledningar och kabelskåp vid cykelväg.
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 » Borås Energi och Miljö AB ansvarar för utbyggnad av 
allmänna anläggningar avseende vatten, spillvatten och 
dagvatten. Se rubrik 4. Teknisk försörjning.

 » Borås Energi och Miljö AB ansvarar för eventuell 
utbyggnad av fjärrvärme. Se rubrik 4. Teknisk försörj‑
ning.

 » Borås Elnät AB ansvarar för utbyggnad av allmänna 
anläggningar till förbindelsepunkt vid tomtgräns. Se 
rubrik 4. Teknisk försörjning.

 » För utbyggnad av fiber ansvarar den fiberleverantör 
som exploatören tecknar avtal med. Se rubrik 4. 
Teknisk försörjning.

Avtal
Köpeavtal eller avtal om fastighetsreglering kommer att 
upprättas gällande del av Torpa-Hestra 4:4 som exploatören 
överlåter till Borås Stad.

Exploateringsavtal kommer upprättas mellan Borås Stad 
och fastighetsägaren till Torpa-Hestra 4:4. Avtalet kommer 
reglera åtgärder på allmän platsmark. Avtalet kommer även 
innehålla  kompensationsåtgärder i form av värdehöjande 
åtgärder för det gröna stråk som finns utmed planområdets 
västra sida vid Torpa-Hestra 4:4.

Innan detaljplanen antas ska både köpeavtal och exploate‑
ringsavtal undertecknas och godkännas av Kommunstyrel‑
sen. 

Vid bygglovsprövning ska fastighetsägare redovisa hur man 
avser att uppfylla kommunens krav på antal parkeringsplatser 
enligt gällande parkeringsnorm. Kan inte platserna tillgo‑
doses inom den egna fastigheten eller på annan närliggande 
fastighet genom långsiktigt avtal, kan parkeringsbehovet 
tillgodoses genom att fastighetsägaren tecknar ett parkerings‑
köpsavtal med kommunen. Behovet av antalet parkerings‑
platser som behöver friköpas bedöms vid bygglovsprövning

Ledningar 
Följande ledningsägare har ledningar inom eller i nära anslut‑
ning till planområdet:

 » Borås Energi och Miljö AB, fjärrvärme, vatten och 
avlopp

 » Borås Elnät AB, el

 » Borås Stad, belysning

 » Splitvision, fiber

 » Skanova, tele

Vid kommande anläggnings- och byggnadsarbeten skall utfö‑
raren i god tid kontakta berörda ledningsägare för utsättning.

Ytterligare ledningar, okända av Borås Stad, som berörs av 
detaljplanen kan finnas. Detta ligger på utförararens ansvar 
att undersöka.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsägare Detaljplanen omfattar del av Borås Torpa-
Hestra 4:1 som ägs av Borås Stad och Borås Torpa-Hestra 4:4 
som är privatägd fastighet.

Fastighetskonsekvenser Torpa-Hestra 4:1 
Till fastigheten Torpa-Hestra 4:1 förvärvas ett område på ca 
2 500 kvm från Torpa-Hestra 4:4 som planläggs som allmän 
plats Lokalgata samt allmän plats Natur.

Fastighetskonsekvenser Torpa-Hestra 4:4 
Byggrätt för bostäder (B) tillskapas inom kvartersmarken för 
fastigheten Torpa-Hestra 4:4. Del av fastigheten Torpa-Hest‑
ra 4:4, ca 2 500 kvm, regleras in i Torpa-Hestra 4:1.

Ekonomi
Samtliga åtgärder inom kvartersmark bekostas av exploatö‑
ren. Det innebär samtliga utredningar, tillstånd och utbygg‑
nader av tekniska anläggningar samt byggnader. 

Åtgärder på allmän plats som ska bekostas av exploatören 
regleras i ett exploateringsavtal.

Detaljplanen tillskapar ny byggrätt för bostäder (B) inom 
kvartersmark för Torpa-Hestra 4:4, vilket ökar fastighetens 
marknadsvärde.

Vad gäller eventuellt upprättande av servitut och eventuell 
ansökan om förrättning enligt ledningsrättslagen är detta 
något som respektive huvudman ansvarar för och bekostar.

Borås Energi och Miljö AB (BEM) får kostnader för fram‑
dragning till tomtgräns/omläggning av vatten, spillvatten 
och dagvattenanläggningar. 

Borås Energi & Miljö AB får intäkter genom anslutnings‑
avgifter då byggnader inom planområdet ansluts till det 
allmänna va-nätet.

Borås Elnät AB får kostnader för framdragning av elled‑
ningar till tomtgräns.

Borås Elnät AB får intäkter genom anslutningsavgiften då 
nya byggnader ansluts till elnätet.
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Den eventuella flytt inklusive kostnader av elledningar och 
kabelskåp vid cykelväg regleras mellan Borås Elnät AB och 
exploatören.

13. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 5 år efter att planen har vunnit 
laga kraft. 

Begreppet ”genomförandetid” innebär att planens giltighets‑
tid är begränsad. Under genomförandetiden får detaljplanen 
inte ändras utan synnerliga skäl. Detaljplanen gäller även 
efter genomförandetidens utgång men kan då ändras eller 
upphävas utan att de rättigheter som uppkommit genom 
planen behöver beaktas.

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Utökat 
förfarande är inte aktuellt för att detaljplanen: 
1. är förenlig med översiktsplanen,  
2. inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt 
av stor betydelse, eller  
3. inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Planavgift
Planavgift debiteras ej vid bygglov.

Planunderlag
Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » Natur- och landskapsinventering Hestra, Borås (Melica, 
2016-02-08). 

 » Naturvärdesinventering kring Hestra by, Borås (Melica, 
2017-10-31).

 » PM 10153603, Kv. Kantaten, Trafikbullerberäkning 
(WSP, 2012-05-08)

 » Riskutredning Hestra 6, Borås Stad (Norconsult, 
2013-09-13)

 » Trafikanalys för nya bostäder i Hestra (Sweco, 2016-10-
04). 

 » Tekniskt PM Geoteknik för detaljplan (WSP, 2019-04-
04).

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg‑
nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med 
representanter från kommunala förvaltningar.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Karin Dahlin 
Plan- och bygglovschef  Planarkitekt

 

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

Jenny Pagmén 
Mark- och exploateringsingenjör
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Denna text ska få plats på ett uppslag. Välj de delar av texten 
som är rätt för din process och byt eventuellt bilden till 
bilden på nästa uppslag.

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  ansöka 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 flera delar:

Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.

Illustrationskarta, som i bild visar ett eller flera exempel på 
hur det skulle kunna se ut när detaljplanen är färdig. Den är 
inte juridiskt bindande.

Planbeskrivning, som redovisar planens syfte och förut‑
sättningar. Den beskriver hur detaljplanen ska genomföras 
och redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs. Den är inte juridiskt 
bindande. 

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.
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Planprocessen.

6. Detaljplanens skeden
En detaljplan genomgår flera olika skeden innan den vinner 
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 
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. 

Ett planprogram är ett dokument som anger vilka förut‑
sättningar och mål som kommande detaljplaner ska uppnå. 
Planprogram innehåller ofta större områden än  detaljplaner. 
Syftet är att redovisa principiella riktlinjer och visa alternativa 
förslag och lösningar på svårigheter och  intressekonflikter 
i ett tidigt skede av planeringen. Dock ger ett planprogram 
inga byggrätter. När förslaget på ett planprogram är färdigt, 
skickas det ut på samråd till alla som påverkas av de 
planerade åtgärderna. Processen för planprogram är kortare 

än processen för detaljplan, och kan godkännas direkt efter 
samråd. När planprogrammet är godkänt, kan vi göra 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 

Plansamråd Kommunicering Antagande Laga kraft

Så kan du påverka detaljplanens innehåll

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

Programsamråd

Du får ta del av ett 
programförslag som du 
kan lämna synpunkter 
på. Synpunkter lämnas 
till Samhällsbyggnads-
nämnden.

Efter programsamrådet 
sker en bearbetning av 
programförslaget med 
anledning av inkomna 
synpunkter. Det färdiga 
programmet godkänns av 
Samhällsbyggnadsnämn-
den eller av Kommunfull-
mäktige.

Efter samrådet sker en 
bearbetning av planförsla-
get med anledning av 
inkomna synpunkter.

Tre veckor efter antagan-
det får planen laga kraft, 
om inte planen överkla-
gats.

Nu kan bygglov lämnas i 
enlighet med planen.

När planen fått laga kraft 
är det inte längre möjligt 
att överklaga beslutet.

Om dina synpunkter 
kvarstår efter antagandet 
har du möjlighet att  
överklaga beslutet till 
Mark- och miljödomstolen 
och senare till Mark- och 
miljööverdomstolen.

Efter kommunicering 
skickas ärendet till 
Samhällbyggnadsnämn-
den eller Kommunfullmäk-
tige för antagande.

Du får ta del av ett 
planförslag som du kan 
lämna synpunkter på.
Synpunkter lämnas till 
Samhällsbyggnadsnämn-
den.

Det finns möjlighet att 
granska förslaget under 
två veckor och komma 
med synpunkter. För att få 
rätt att överklaga planen 
måste du lämna synpunk-
terna skriftligt. 
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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‑
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, vinner 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 vinner 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. 
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Plansamråd Kommunicering Antagande Laga kraft

Så kan du påverka detaljplanens innehåll

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

Programsamråd

Du får ta del av ett 
programförslag som du 
kan lämna synpunkter 
på. Synpunkter lämnas 
till Samhällsbyggnads-
nämnden.

Efter programsamrådet 
sker en bearbetning av 
programförslaget med 
anledning av inkomna 
synpunkter. Det färdiga 
programmet godkänns av 
Samhällsbyggnadsnämn-
den eller av Kommunfull-
mäktige.

Efter samrådet sker en 
bearbetning av planförsla-
get med anledning av 
inkomna synpunkter.

Tre veckor efter antagan-
det får planen laga kraft, 
om inte planen överkla-
gats.

Nu kan bygglov lämnas i 
enlighet med planen.

När planen fått laga kraft 
är det inte längre möjligt 
att överklaga beslutet.

Om dina synpunkter 
kvarstår efter antagandet 
har du möjlighet att  
överklaga beslutet till 
Mark- och miljödomstolen 
och senare till Mark- och 
miljööverdomstolen.

Efter kommunicering 
skickas ärendet till 
Samhällbyggnadsnämn-
den eller Kommunfullmäk-
tige för antagande.

Du får ta del av ett 
planförslag som du kan 
lämna synpunkter på.
Synpunkter lämnas till 
Samhällsbyggnadsnämn-
den.

Det finns möjlighet att 
granska förslaget under 
två veckor och komma 
med synpunkter. För att få 
rätt att överklaga planen 
måste du lämna synpunk-
terna skriftligt. 



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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