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Datum 

2021-04-15 
 

Instans 
Förskolenämnden 

Förskolenämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde, 

torsdagen den 22 april 2021 kl. 15:00. Sammanträdet kommer att hållas 

digitalt från Utgårdsgatan 9, Borås. Sammanträdet inleds med 

förvaltningsinformation med besök av en rektor som berättar om sin 

verksamhet följt av information om arbetet med den interna kontrollplanen. 

Nämndsammanträdet startar klockan 17.00. 

Förskolenämndens sammanträde är inte öppet för allmänheten. 

 

Andreas Ekström 
Förskolenämndens Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 
Förvaltningschef 

 

 

Förhinder anmäls alltid till Ida Westin på 033-35 50 46 eller via e-post: 
ida.westin@boras.se. 
 

Gruppmöten 

Mitt-S-samverkan har gruppmöte den 19 april kl. 17.00. Meddela eventuellt 
förhinder till Andreas Ekström, tel. 0737-342736. 
 
Moderaterna och Kristdemokraterna har gruppmöte den 19 april 
kl.17.00. Meddela eventuellt förhinder till Marie Fridén, tel. 0734-32 70 95. 
 
Sverigedemokraterna har gruppmöte den 20 april. Meddela eventuellt förhinder till 

Leif Häggblom, tel. 0702-65 50 98. 

mailto:ida.westin@boras.se
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Ärende 

1. Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare   

2. Godkännande av föredragningslista   

3. Attestregler för Förskolenämnden 

Dnr 2021-00061 1.2.3.1 1 

4. Detaljplan för Centrum, Morfeus 5 med flera 

Dnr 2021-00072 1.2.3.25 1 

5. Presentation av ny förskola för Förskolenämnden 

Dnr 2021-00012 1.1.3.25 1 

6. Månadsrapport mars 2021 

Dnr 2021-00063 1.1.4.2 1 

7. Svar på remiss - Program mot hedersrelaterat våld och förtryck 2021-2024  

Dnr 2021-00029 1.2.3.25 1 

8. Användning av buffert 2021 - Lärmiljöer 

Dnr 2021-00077 1.1.3.0 1 

9. Anmälningsärenden 

Dnr 2021-00001 1.1.3.0 1 

10. Delegationsbeslut 

Dnr 2021-00002 1.1.3.0 1 
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Datum 

2021-04-22 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2021-00061 1.2.3.1 
 

  

 

Attestregler för Förskolenämnden 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner Attestregler för Förskolenämnden. 

Ärendet i sin helhet 

Kommunfullmäktige fastställde den 25 februari 2021 Attestregler för Borås 

Stad. Attestreglerna ersätter det tidigare attestreglementet som har gällt sedan 

2004.  

Enligt Attestregler för Borås Stad ska varje nämnd ha egna regler som årligen 

ska ses över. Förskolenämnden attestregler grundar sig på Attestregler för 

Borås Stad. 

De framtagna reglerna gäller för Förskolenämndens samtliga externa och 

interna ekonomiska transaktioner, medelsförvaltning samt medel som nämnden 

ålagts eller åtagit sig att förvalta och/eller förmedla. Reglerna ingår som en del 

av nämndens interna kontroll. Syftet är att säkerställa rättvisande redovisning 

och att inga oegentligheter förekommer. 

Beslutsunderlag 

1. Attestregler Borås Stad 

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 15 april 2021. 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 
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Borås Stads 
styrdokument

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

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

Fastställt av: Förskolenämnden
Datum: 2021-04-22
För revidering ansvarar: Förskolenämnden
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Förskoleförvaltningen 
Dokumentet gäller för: Förskolenämnden
Dokumentet gäller till och med: 2024
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Attestregler för Förskolenämnden
Omfattning
Attestreglerna gäller för Förskolenämndens samtliga externa och interna ekonomiska trans-
aktioner, medelsförvaltning samt medel som nämnden ålagts eller åtagit sig att förvalta och/
eller förmedla. Reglerna ingår som en del av nämndens interna kontroll. Syftet med reglerna 
är att säkerställa rättvisande redovisning och att inga oegentligheter förekommer

Enligt Attestregler för Borås Stad ska varje nämnd ha egna regler som årligen ska ses över. 
Förskolenämndens regler grundar sig på Attestregler för Borås Stad.

Syfte och målsättning
Målsättningen med reglerna för kontroll av ekonomiska transaktioner är att säkerställa att 
transaktionerna som bokförs är korrekta avseende:

Beställning
Att den person som beställer varor eller tjänster för nämndens räkning ska vara behörig, ha 
kompetens och göra kontroller mot styrdokument för upphandling.

Prestation
Att varan eller tjänsten har levererats till eller från nämnden, eller att transaktionen i övrigt 
stämmer med avtalade villkor.

Bokföringsunderlag
Att verifikationen uppfyller kraven i Lag om kommunal bokföring och redovisning samt 
hanteras enligt rekommendationer utgivna av Rådet för kommunal redovisning och god 
redovisningssed i övrigt.

Villkor
Att rätt villkor tillämpas, t ex prisöverenskommelser, förfallodatum m.m.

Bokföringstidpunkt

Att bokföringen sker vid rätt tidpunkt och i rätt redovisningsperiod.

Kontering
Att transaktionen är rätt konterad.

Beslut
Att transaktionen är godkänd av behörig attestant och ligger inom dess behörighet.

Definitioner
Med ekonomisk händelse avses transaktion som bokförs i kommunens ekonomisystem samt 
integrerande verksamhetssystem enligt Lag om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) 
nedan förkortat med LKBR.

Med beslutsattest avses att intyga att kontroll av ekonomiska händelser utförts utan anmärkning. 
En attest utgår från och kan alltid härledas till ett beslut av nämnd eller företrädare för nämnden 
grundat på dennes av nämnden tilldelade delegationsrätt. En attesträtt är avgränsad till det 
organisatoriska område inom vilket attesten delegerats.
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Med behörighetsattest avses kontroll av att transaktionen attesteras av behöriga personer. 

Med närstående avses maka, sambo, förälder, barn, syskon eller annan närstående.

Att vara i beroendeställning till någon kan avse överordnad chef eller annan med inflytande 
över attestantens ställning hos arbetsgivaren. 

Jävsituation kan avse relation till individ, förening eller liknande, annat än ovan, där jävsituation 
kan tänkas uppfattas eller uppstå (Förvaltningslagen § 11)

Ansvar
Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande uppföljning och utvärdering av attestreglerna 
och för kontroll av att attestreglerna är aktuella. Redovisningsservice upprättar för kommunen 
gemensamma tillämpningsanvisningar/instruktioner samt att man ser till att dessa är aktuella. 

Förskolenämnden är ansvarig för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde och 
har därmed ansvar för att säkerställa att bestämmelser enligt attestreglerna iakttas. Nämnden 
ansvarar för att:

• Utse eller uppdra åt förvaltningschefen att utse attestanter samt ersättare till dessa.

• Vid behov utfärda ytterligare tillämpningsanvisningar för sitt verksamhetsområde.

• Upprätta och hålla aktuell förteckning över attestanter med tillhörande 
namnteckningsprov i de fall pappersbaserade rutiner förekommer.

• Det årligen fattas beslut om nämndspecifika attestregler.

Förvaltningschefen ansvarar inom nämndens verksamhetsområde för att:

• Attestansvariga är informerade om reglerna och rutinernas innebörd.

• Informera nämnden om attestförteckningen och revidering av densamma

• Övergripande uppföljning och utvärdering av rutiner för sitt verksamhetsområde 
genomförs.

Inom Förskoleförvaltningen ansvarar chefer och attestanter för att:

• De löpande attestrutinerna i den egna verksamheten fungerar väl.

• Tillämpa fastställda rutiner till attestreglerna

• När brister upptäcks rapportera dessa till närmaste överordnad chef eller  
annan person enligt fastställd rutin. 

Attestanter
Attestansvaret knyts till roll eller befattning, kodintervall samt beloppsgräns med angivande 
av eventuella begränsningar. Det finns möjlighet att tillämpa fem olika beloppsgränser 
vid delegation av attest. Eventuell beloppsgräns för attesträttigheter ska framgå tydligt av 
beslutshandlingen och följa fastställda beloppsgränser. När ordinarie beslutsattestant inte 
kan fullgöra attestuppdraget i tid, är i attestförteckningen utsedd ersättare beslutsattestant.

Attestens utformning och utförande
Attestrutinerna ska utformas så att den interna kontrollen inom respektive nämnd är tillräcklig 
och följer de av Kommunfullmäktige antagna regler gällande intern kontroll. Ansvarsfördelningen 
ska vara tydlig. Huvudregeln är att tvåhandsprincipen tillämpas, det vill säga att ingen person 
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ensam ska kunna hantera en transaktion från början till slut. Den som utför en kontroll ska ha 
tillräcklig kompetens för uppgiften. Den som utför en kontroll ska ha en självständig ställning 
gentemot den kontrollerade.

De olika kontrollmomenten ska utföras i en logisk ordning så att effekten av en tidigare 
kontrollåtgärd inte förtas av en senare kontrollåtgärd. Kraven på vidtagna kontrollåtgärder ska 
vara anpassade till den ekonomiska transaktionens art så att kontrollkostnaden står i rimlig 
proportion till riskerna. Vidtagna kontrollåtgärder ska dokumenteras på ändamålsenligt sätt.

Attesttyper
Behörighetsattest

• Ska utföras innan transaktionen verkställs.

• I pappersbaserade rutiner ska behörighetsattesten inkludera kontroll av behörighet 
mot attestförteckning samt att tvåhandsprincipen uppfylls.

• Vid elektroniskt arbetsflöde sker behörighetsattest med automatik av 
ekonomisystemet enligt uppsatta attestregler.

Godkännande

• Kontroll av leverans eller prestation ägt rum samt att ett rimligt samband finns 
mellan ekonomisk händelse och nämndens verksamhet. 

• Kontroll av belopp och kvantiteter överensstämmer med beställning, händelsens 
underlag och verklig leverans.

• Säkerställa att tillräckliga formella underlag finns för att verifiera händelsen. 

• Angivelse av korrekt kontering och periodisering av underlaget i systemet för 
registrering av ekonomisk händelse. 

Beslutsattest (slutattest)

• Intygande och beslut att leverans eller prestation ägt rum samt att ett rimligt 
samband finns mellan ekonomisk händelse och nämndens verksamhet.

• Intygande och beslut att belopp och kvantiteter överensstämmer med beställning, 
händelsens underlag och den verkliga leveransen.

• Intygande om beslut att tillräckliga formella underlag finns för att verifiera 
händelsen. 

• Intygande och beslut om att korrekt kontering och periodisering av underlaget i 
systemet för registrering av ekonomisk händelse. 

En attestant får aldrig beslutsattestera en ekonomisk händelse som avser beslutsattestantens egen 
användning eller förbrukning av kommunens resurser, vare sig detta gälla beslutsattestanten 
privat eller i dennes tjänsteutövning. Denna princip gäller även ekonomiska händelser som i 
relation till beslutsattestanten avser närstående, beroendeställning eller jävsituation. 

I syfte att förbättra och effektivisera rutiner ansvarar varje medarbetare för att förbättringar, 
brister eller oegentligheter rapporteras till överordning eller annan person.
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Detaljplan för Centrum, Morfeus 5 med flera 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker Detaljplan för Centrum, Morfeus 5 med flera med 

nedanstående synpunkter. 

Ärendet i sin helhet 

I detaljplanen beskrivs att planens syfte bland annat är, att möjliggöra för ett 

högre bostadshus på 19-24 våningar eller alternativt fem våningar eller lägre, på 

den obyggda ytan öster om Knalletorget. Det skulle innebära ett tillskott på 

drygt 120 lägenheter i centrum.  

Vidare beskrivs att syftet är att skapa nya lokalytor i centrum och mer liv på 

Knalletorget. Torgets södra del ska lyftas upp för att ansluta bättre till 

Stadsbron, vilket kan ge ett bättre flöde för gång- och cykeltrafik mot Lilla 

Brogatan.  

Förskolenämndens synpunkter på planförslaget 

Utökningen av bostäder kommer att innebära ett utökat behov av 

förskoleplatser i centrum som Förskolenämnden inte har kapacitet att 

omhänderta. I detaljplanen beskrivs att det finns ett behov av fler förskolor i 

centrum och att det bedrivs ett aktivt arbete för att få fram fler. 

Förskolenämnden anser inte att detta är tillräckligt och vill att det i detaljplanen 

planeras för en ny förskola och att det möjliggörs för etablering av 

förskoleplatser. 

Förskolenämnden vill också poängtera att man bör beakta barnperspektivet 

redan från början när gator, torg, trottoarer och cykelvägar planeras.  

Beslutsunderlag 

1. Detaljplan Centrum, Morfeus 5 med flera 

2. Plankarta - Centrum, Morfeus 5 med flera 

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 15 april 2021. 

Beslutet expedieras till 

1. Detaljplanering 
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Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 
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Morfeus 5 med flera

BN 2017-1955Granskning
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Sammanfattning
Planens syfte är att möjliggöra för ett högre bostadshus på 
19-24 våningar eller alternativt fem våningar eller lägre, på 
den obyggda ytan öster om Knalletorget. En byggnad på 
19-24 våningar innebär ett tillskott på drygt 120 lägenheter i 
centrum. Med tanke på byggnadens placering vid den västra 
entrén till den historiska kvartersstaden samt dess höjd som 
gör den synlig på långt håll är gestaltningen av högsta vikt. 
Den arkitektoniska kvaliteten ska vara hög och byggnaden 
måste passa in i kvarteret vad gäller fasadmaterial. 

Vidare är syftet att skapa nya lokalytor i centrum och mer 
liv på Knalletorget. Torgets södra del ska lyftas upp för att 
ansluta bättre till Stadsbron, vilket kan ge ett bättre flöde för 
gång- och cykeltrafik mot Lilla Brogatan. Då planområdet är 
beläget i närheten av Viskan ger ett upphöjt torg samtidigt ett 
naturligt skydd mot översvämningar. 
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Planbeskrivning
Detaljplan för Centrum, Morfeus 5 med flera, Borås Stad, upprättad den 11 februari 2021. 

1. Inledning
Planens syfte 
Planens syfte är att möjliggöra för ett högre bostadshus på 
19-24 våningar eller alternativt fem våningar eller lägre, på 
den obyggda ytan öster om Knalletorget. En byggnad på 
19-24 våningar innebär ett tillskott på drygt 120 lägenheter i 
centrum. Med tanke på byggnadens placering vid den västra 
entrén till den historiska kvartersstaden samt dess höjd som 
gör den synlig på långt håll är gestaltningen av högsta vikt. 
Den arkitektoniska kvaliteten ska vara hög och byggnaden 
måste passa in i kvarteret vad gäller fasadmaterial. Vidare är 
syftet att skapa nya lokalytor i centrum och mer liv på Knal-
letorget. Torgets södra del ska lyftas upp för att ansluta bättre 
till Stadsbron, vilket kan ge ett bättre flöde för gång- och 
cykeltrafik mot Lilla Brogatan. Då planområdet är beläget i 
närheten av Viskan ger ett upphöjt torg samtidigt ett naturligt 
skydd mot översvämningar. Ett annat syfte med planen är att 
möjliggöra en ny transformatorstation. 

Planområde
Området ligger på den sydvästra delen av kvarteret Morfeus 
som idag fungerar som parkering. Även Knalletorget som 
ligger väster om kvarteret Morfeus ingår i planområdet. 
Planområdets storlek är cirka 1900 kvadratmeter varav 
knappt 700 kvadratmeter är inom fastigheterna Morfeus 5 
och 7. Marken i kvarteret ägs av företaget Willhem, medan 
Knalletorget som är en del av fastigheten Innerstaden 1:1 är 
allmän platsmark och ägs av kommunen. Området gränsar 
i söder till Lilla Brogatan. Väster om Knalletorget rinner 
Viskan förbi. 

Gällande detaljplan
Gällande detaljplan för området anger bostad och handel 
för kvarteret med en våningshöjd på maximalt 4 våningar. 
Knalletorget är planlagt som allmän platsmark för torg eller 
gata.

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen gav 2018-05-07 i beslut § 266 Samhälls-
byggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra 
detaljplanen för Morfeus 5 och 7. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-06-28 i beslut 
§ 179 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-04-23 i beslut 
§143 att sända detaljplanen för samråd och planen var på 
samråd under perioden 18 maj - 21 juni.

Preliminär tidplan
Samråd  2 kvartalet 2020 
Granskning 2 kvartalet 2021 
Antagande 3 kvartalet 2021 
Laga kraft 3 kvartalet 2021

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på 
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet. 

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Fastigheten ligger vid entrén till rutnätsstaden och den äldre 
stadskärnan från väster. Planområdet är idag en obebyggd 
lucktomt sedan det befintliga gårdshuset som låg mot Lilla 
Brogatan revs 1990. Den övriga bebyggelsen i kvarteret 
omnämns i Borås Stads kulturmiljöprogram och har en 
våningshöjd på 1-5 våningar. I söder ligger Hotell Grand som 
med sina 10 våningar idag är den högsta byggnaden i denna 
del av centrum. Kvarteret Pallas som ligger på andra sidan 
Hallbergsplatsen från Grand sett, är ett köpcenter, kontors- 
och parkeringshus som 2016 byggdes på med två våningar 
bostäder. I samma kvarter finns också en byggrätt för ett 
höghus i 20-33 våningar.    

Ny bebyggelse
Den nya bebyggelsen kommer att byggas ut mot Lilla 
Brogatan och Knalletorget, med en indragning av byggnaden 
mot torget för att ta hänsyn till det flöde av människor som 
rör sig över platsen. Bottenvåningen ska vara öppen med 
stora glaspartier och kommer att innehålla lokaler så som 
restaurang eller liknande. 

Den nya byggnaden ska antingen vara anpassad till befintliga 
höjder i området eller sticka ut rejält i höjd. Ett höghus 
kommer att ta stöd i det planerade höghuset Pallas. Planen 
medger en byggrätt på mellan 57 och 74 meter över marken, 
motsvarande 19-24 våningar, vilket kommer att ge Borås ett 
nytt landmärke, synligt över stora delar av staden. Tillsam-
mans med det planlagda höghuset i kvarteret Pallas på mellan 
72 och 105 meter och hotellet Grand på 30 meter bildas här 
ett kluster av högre hus, samlat i den västra delen av centrum.  
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Vy från Stadsbron.

Situationsplan med föreslagen byggnad och upphöjd marknivå i den sydöstra änden av Knalletorget. Den västra delen av torget föreslås planteras med en gräsyta och ett flertal 
träd. Mellan torget och Stadsbron anläggs en trappa för att förbättra kopplingen mellan dem, samt skapa en bättre inramning runt torget. 

Det nya höghuset på Morfeus ska ha en förskjutning av 
byggkroppen i sidled och en variation i höjdled för att bygg-
naden ska upplevas slankare och mindre bastant. Byggrätten 
ger också en möjlighet till att istället för ett höghus bygga 
en byggnad på maximalt 5 våningar. Det lägre alternativet 
behöver inte variera på samma sätt som en högre byggnad. 
Höjder som innebär en byggnad på mellan 5-19 våningar 
tillåts inte då byggnaden då skulle upplevas som stubbig. 

Byggnaden kommer att undantaget bottenvåningen att 
innehålla bostäder med hyreslägenheter i varierande storlek. 
Fastighetsägaren har räknat med att få in drygt 120 lägen-
heter i huset, med smålägenheter i de lägena som är mest 
bullerutsatta. 

Jämförelse av Morfeus byggnadshöjd med det planlagda Pallastornet och Grand 
hotell. 

MORFEUS

KNALLETORGET

STORA BROGATAN

LILLA BROGATAN

HALLBERG
SG

ATAN
HALLBERG

SPLATSEN

QUALITY HOTEL GRAND

PALLAS
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I bottenvåningen planeras centrumverksamhet såsom kafé eller restaurang i anslutning till torget. 

Vy från Ryssby Klint tagen från verktyget OpenCities planner. Morfeus och Pallas bildar ett kluster av högre byggnader i utkanten av kvartersstaden och lämnar utrymme 
till kyrktornen på Caroli kyrka och Gustav Adolfs kyrka. 

Stadsbild och gestaltning
Borås stadskärna är starkt varierad med byggnader från olika 
tidsepoker och i olika höjder och material, vilket ger den en 
brokig karaktär. Dock uppgår våningsantalet oftast inte än 
till mer än fem våningar. De största undantagen i den västra 
delen av stadskärnan är Hotell Grand och Pallashuset som 
har en annan skala och höjd än omgivande bebyggelse. En 
till byggnad i ungefär samma höjd som Grand och lågdelen 
på Pallas, hade bidragit till en klossig känsla av denna del av 
centrum. En hög byggnad måste komma upp i en viss höjd 
för att byggnaden ska upplevas som slank och få sin vertikala 
karaktär. 

Då byggnaden kommer att synas över stora delar av staden 
är en hög arkitektonisk kvalitet en förutsättning. Fasaden 
kommer huvudsakligen att vara i tegel, men vissa partier 
tillåts vara i andra material, till exempel skulle det kunna vara 
plåt runt fönster och trapphus. Bottenvåningen får också vara 
i stenmaterial.  
Knalletorget föreslås höjas i den södra delen av torget för att 
möta upp Stadsbron och förbättra kopplingen och tillgäng-
ligheten mot Lilla Brogatan, men även skydda mot översväm-
ningar. Knalletorget kommer i och med ombyggnationen att 
ses över och ges en grönare karaktär, och på så sätt bli en del 
av det planerade gröna parkstråket genom staden

Pallas

Morfeus

Gustav 
Adolfs 
kyrka

Caroli
kyrka
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Vyer från Södra torget (övre till vänster), Lilla Brogatan (nedre till vänster) samt Stora Brogatan (högra bilden). På bilden från Södra Torget syns det planerade Pallastornet 
framför Morfeus.  

Vy från Stora Torget, med Pallastornets möjliga volym till vänster. 
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Vy från Sven Eriksonsplatsen framför Röda Kvarn. I denna bild är Pallastornet gömd bakom Morfeus. 

Kvarter Morfeus sett från Stadsparken, innan Stadsbron byggdes 1968. Samma vy som ovan fast med fem våningar. Pallastornet syns i bakgrunden. 
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Historik och kulturmiljöer 
Trähuset i kvarteret Morfeus 7 utgör tillsammans med 
byggnaden på motsatta sidan Stora Brogatan i kvarteret Luna 
8 något av en port till den ursprungliga rutnätsstaden från 
väster. Här mötte man den ”gamla staden” när man kom 
från järnvägsstationen ner mot Västerbro som långt fram i 
modern tid var den enda överfarten över Viskan i denna del 
av staden. Lilla Brogatan fick, som nämnts ovan, sin förläng-
ning över Viskan först 1970 då den så kallade Stadsbron 
uppfördes och till stor del ändrade förutsättningarna för 
byggnaderna i kvarteret Morfeus 7.

 Morfeus 7 var fram till 1990-talet bebyggt av träbyggnader 
uppförda under senare delen av 1800-talet. Huvudbygg-
naden låg ut mot Stora Brogatan med två våningar samt 
vind, medan ett gårdshus 1 ½ våning uppfördes mot Lilla 
Brogatan, på platsen där det planerade huset kommer att 
ligga. Mellan byggnaderna skapades en liten gårdsplan 
som sannolikt blev insynsskyddad genom plank och portar 
Byggnadernas färgsättning var ursprungligen, i enlighet med 
tidens ideal, sannolikt relativt ”murrig” med fasader och 
detaljer i gråbruna, gröna och bruna nyanser. De pigment 
som var på modet var umbra, bränd och obränd, samt ockra 
i beige, bruna och gula nyanser. År 1990 revs gårdshuset 
för att ersättas av en butiksgalleria. Planerna genomfördes 
dock aldrig på grund av fastighetskrisen på 90-talet. 2000 
revs huvudbyggnaden mot Stora Brogatan för att ersättas av 
dagens byggnad där Danske Bank huserar. 

Den platsbildning som idag kallas ”Knalletorget” har en 
endast 50-årig historia. Platsen är ursprungligen en del av 
Västerbrogatan eller Västra Strandgatan som den tidigare 
kallades. Gatan korsade här Stora Brogatan och passerade 
husen i kvarteret Morfeus för att längre fram ansluta till Lilla 
Brogatan och avslutas vid Borås Wäfveriś  färgerianläggning 
på nuvarande Grand Hotells tomt. Gatans avslutning blev 
bredare än övriga delar och en mindre platsbildning skapa-
des. Platsen har fungerat för ett antal olika verksamheter 
bland annat fanns ett åkeri och även en taxirörelse. Senare 
under 1930-40 –talet skapades en underjordisk, offentlig 
toalett som i folkmun gick under namnet ”ubåten” som bl. a 
fick delar av sitt ljus via ett tak av s k glasbetong. Platsen hade 
nu en mer offentlig karaktär men uppfattades i allmänhet 
fortfarande mest som en vanlig stadsgata.

Trafiksituationen gjorde att man från stadens sida tidigt 
(30-40-tal) planerade att förlänga Lilla Brogatan över Viskan 
upp mot Sven-Erikssonskolan. Detta genomfördes dock inte 
förrän 1970 då ”Stadsbron” stod färdig. Nu skapades dagens 
”Knalletorg” och här stod under 70-80-talet ”Knallekios-
ken” som vid mitten av 1990-talet revs och verksamheten 
flyttades till Krokshallstorget.       

Vy över Röda kvarn, Knalletorget och Borås Wäfveris färgeri, sent 30-tal. Morfeus 
kan ses till vänster i bild. 

Stadsbron och Grand under mitten av 70-talet. Den tidigare bebyggelsen på 
Morfeus syns höger om Stadsbron.
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Ljus- och skuggförhållanden
Nedan på denna och nästa sida presenteras en solstudie som 
visar hur den planerade bebyggelsen kommer att påverka 
skuggningen av sin omgivning. Solstudien redovisar fyra 
tidpunkter på dygnet vid två olika tillfällen under året: 
vårdagjämning och sommarsolstånd. I den separata skugg-
utredningen finns även höstdagjämningen med. I den finns 
också varje timme från kl. 07 till kl. 18 på respektive datum. 
Bilderna ses från öster, med norr till höger på bilderna. Detta 
för att visa skuggningen av staden och torgen så tydligt som 
möjligt

Enligt solstudien medför den planerade bebyggelsen en ökad 
skuggning över den västra delen av centrum. Tillsammans 
med Pallas blir det två högre byggnader som kastar sin 
skugga över sin omgivning. Då båda byggnaderna är smala 
så ligger skuggorna dock kvar under en kortare tid. Ju längre 

bort från byggnaden skuggan kastas, desto kortare tid skuggar 
den. Morfeus kommer att skugga Knalletorget och Västerbron 
under morgonen ungefär mellan kl. 07 och 09 beroende på tid 
på året. Mellan kl. 10 och 15 skuggar byggnaden främst närlig-
gande kvarter och till viss del närliggande gator, sommartid 
gäller detta endast direkt angränsande kvarter.

Under tidig vår och sen höst sveper byggnadens skugga in 
över sydvästra delen Stora Torget under cirka en halvtimme 
mellan kl. 15.30 och kl. 16. Majoriteten av skuggningen av 
torget under den tiden kommer dock från den före detta 
bankfastigheten Merkurius 1. Under vintertid hinner solen gå 
ner innan skuggan når torget, alternativt att den står så lågt 
att övrig bebyggelse ändå skuggar. Sommartid är skuggan så 
pass kort att den aldrig når fram till varken Södra torget eller 
Sandwalls plats. Höst och vår hinner övrig bebyggelse skugga 
Sandwalls plats helt innan Morfeus skugga når fram. 

21 mars kl 09.

21 mars kl 16.

21 mars kl 12.

21 mars kl 18.
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För en mer utförlig redovisning se separat skuggutredning.

Bostäder
Drygt 120 hyreslägenheter tillkommer i och med detaljplanen 
i en del av centrum där det idag inte bor så många.  

Arbetsplatser
Det finns gott om arbetsplatser runt om i centrum. Detalj-
planen ger förutsättningar för nya arbetsplatser i bottenvå-
ningen. 

Offentlig och kommersiell service
Inom en kilometer från planområdet finns offentlig service i 
form av fem förskolor och flera skolor. Det finns ett behov av 
fler förskolor i centrum, och kommunen bedriver ett aktivt 
arbete för att få fram fler.

22 juni kl 09. 22 juni kl 12.

22 juni kl 16. 22 juni kl 18.

21 mars kl 12.

21 mars kl 18.

Genom denna detaljplan kan ytterligare drygt 100 nya 
lägenheter skapas. Detta stärker efterfrågan på kommersiell 
och offentlig service i centrum.

Tillgänglighet 
Planområdet är idag plant. Byggnadernas utformning 
kommer inte utgöra ett hinder för det flöde av människor 
som passerar området på sin väg mellan Resecentrum och 
Lilla Brogatan eller för personer med funktionsvariationer. 
Planförslaget kommer att förstärka det nämnda stråket och 
göra det lättare att röra sig mellan Knalletorget och Lilla 
Brogatan och Stadsbron. Den södra delen av torget höjs med 
en dryg halvmeter för att bättre möta upp med Stadsbron, så 
att också räcket och en del av muren mot bron kan tas bort. 
Torget ska inte luta mer än 1:20 för att vara tillgänglighetsan-
passat. Höjningen av torget ska inte heller påverka Hälsans 
stig som går över torget negativt. 
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3. Gator och trafik
Gatunät
Planområdet ligger vid den västra entrén till kvartersstaden 
och angörs från Lilla Brogatan, som via Stadsbron går över 
Viskan och vidare mot Varbergsvägen och Brodalsmotet. 

Gångtrafik
Planområdet är väl anslutet för gångtrafikanter. Stora Broga-
tan i norr är en gågata som går genom centrum i väst-östlig 
riktning och ansluter till flera andra gågator i centrum. Lilla 
Brogatan som går parallellt är gångfartsgata genom centrum. 

Cykeltrafik och cykelparkering
Planområdet ligger i direkt anslutning till cykelvägen som går 
längs med Lilla Brogatan och som sedan ansluter till stadens 
cykelvägssystem.. Då planområdet är begränsat till ytan 
planeras cykelparkeringen främst placeras i ett cykelgarage i 
två våningar på gården. Sju av cykelplatserna behöver plane-
ras för lastcyklar, med extra utrymme. Cykelparkeringar för 
de boende och verksamma inom fastigheten (213

stycken) planeras i huset. Cykelparkering för besökare till 
caféet (5 stycken) kan inte tillhandahållas inom fastigheten. 
För dessa platser hänvisas till offentliga cykelparkeringar 
som planeras av Borås Stad inom närområdet. För en sådan 
lösning kan avtal mellan parterna upprättas. 

Kollektivtrafik
Området är väl försörjt med kollektivtrafik. Från Resecen-
trum dit alla regionala bussar, tågen och vissa stadslinjer går 
är det cirka 200 meter. Avståndet till Södra torget dit alla 
Stadsbussar går är det cirka 350 meter. 

Biltrafik och bilparkering 
Planområdet angörs med bil från Lilla Brogatan och det 
kommer att finnas korttidsparkering utanför byggnaden. Då 
planområdet är för litet för att inrymma parkeringsplatser 
kommer dessa att lösas på kommunens parkeringsplatser 
med parkeringsköp, vilket innebär att exploatören betalar en 
summa för det parkeringsbehov som planen skapar. Dessa 
pengar blir sedan öronmärkta för byggnation av parkerings-
hus i staden enligt kommunens parkeringsregler. 

Trafiköversikt, där endast gator som är troliga att använda för att ta sig till och från planområdet är utmarkerade. 

Gator

Enkelriktat

Cykelbanor

Gågator

Parkeringshus

Kollek�vtrafik

Gator

Enkelriktat

Cykelbanor

Gågator

Parkeringshus

Kollek�vtrafik
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Lilla Brogatan är dubbelriktad västerut över Stadsbron som 
leder gatan vidare till Varbergsvägen och Brodalsmotet/Riks-
väg 40. Mot öster sett från planområdet blir Lilla Brogatan 
enkelriktad efter Hallbergsplatsen med trafik endast åt väster. 
Här går det istället att svänga vänster och åka genom stan via 
Hallbergsgatan - Torggatan - Västerlånggatan. Angörande 
trafik kommer dock troligtvis främst anlända och lämna 
via Lilla Brogatan, och det finns möjlighet att vända på 
Hallbergsplatsen och köra tillbaka över Stadsbron. Tekniska 
förvaltningen ska se över möjligheten att smala av körfälten 
på Stadsbron som idag är väl tilltagna. 

Angöring till den nya byggnaden kommer att ske med 
korttidsparkering på Lilla Brogatan intill byggnaden. Plan-
området kommer inte att innehålla några parkeringsplatser i 
övrigt på grund av den begränsade ytan. Parkeringsbehovet 
som detaljplanen skapar ska lösas med parkeringsköp, vilket 
innebär att byggherren istället för att ordna egen parkering 
betalar en viss summa pengar per parkeringsplats till 
kommunen. Dessa medel avsätts till allmänna parkeringsan-
läggningar.

Fler bostäder i ett område bidrar med fler människor och 
därmed fler resor. Normalt brukar man räkna med att varje 
bostad alstrar ca 4-6 bilförflyttningar per vardagsdygn. För 
Morfeus går det att anta att bilförflyttningarna bör vara 
något lägre på grund av planens centrala läge och de mobi-
litetslösningar som exploatören kommer att genomföra för 
att minska parkeringsbehovet. Majoriteten av biltrafiken som 
angör den nya byggnaden bör anlända västerifrån via Sven 
Eriksonsrondellen. Boendeparkeringarna kommer dock att 
fördelas över hela parkeringsbeståndet i centrum, varför inte 
projektet kommer att belasta någon enskild gata särskilt hårt. 

Parkeringstalen för bil som anges i  kommunens parke-
ringsregler är flexibla, vilket innebär att det minimumkrav 
som ställs går att reducera om byggherren åtar sig att göra 
åtgärder som skapar goda förutsättningar för andra resval än 
bil. Fastighetens centrala läge och exploatörens ambitioner 
inom hållbarhetsområdet har medfört att förutsättningarna 

för implementering av mobilitetspaketet 4 – hållbar livsstils-
profil har utretts i den mobilitets- och parkeringsutredning 
(Koucky 2019) som tagits fram. Kraven för denna profil är 
följande

 » Kraven enligt bostadspaket 1 – utmärkta cykelmöjlig-
heter ska uppfyllas, vilket bland annat innebär att minst 
50% av cykelparkeringarna är i närheten av entrén och 
under tak. Att det finns särskilda utrymmen för lastcyk-
lar och utrymme för tvätt och underhåll av cyklar samt 
att det finns god tillgänglighet till kollektivtrafik. 

 » Kraven enligt bostadspaket 2 – bilpool ska uppfyllas, 
vilket bland annat innebär att bilpool ska vara etablerad 
vid inflytt, att medlemskap i bilpoolen för samtliga 
boende är garanterad i minst 5 år och att avståndet till 
bilpoolen är max 400 meter. 

 » Ett månadskort till kollektivtrafik tillhandahålls till 
boende i samband med inflyttning.

 » En cykelpool med elcyklar och cykelkärror eller lådcyk-
lar erbjuds.

 » Åtgärder för hållbart resande – exempelvis cykelpoolen, 
bilpoolen, närheten till kollektivtrafik marknadsförs 
kontinuerligt till de boende.

Med implementering av mobilitetspaket 4 - hållbar livs-
stilsprofil kan antalet boendeparkeringar minskas med 
40 % medan antalet parkeringsplatser för kontor- och 
caféverksamhet minskar med 15%, vilket ger ett behov på 
sammanlagt 35 bilplatser.

Övergripande trafikfrågor
För att lösa de övergripande frågorna kopplad till trafiksys-
temet har Borås Stad tillsammans med Trafikverket arbetat 
med åtgärdsvalsstudien (ÅVS) Noden Borås. Åtgärdsvals-
studien Noden Borås tar hänsyn till stadens utveckling och 

Parkeringsbehov med mobilitetspaket 4 - hållbar livsstilsprofil implementerad.

Parkeringsbehovet är lågt på grund av att andelen smålägenheter i byggnaden är 
hög. För dessa lägenheter är det istället högre krav på antalet cykelparkeringar.
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förväntade trafikökning i ett övergripande perspektiv, och 
tar upp behovet av åtgärder i trafiksystemet för att hantera en 
växande befolkning. 

I samband med åtgärdsvalsstudien har Borås Stad även 
arbetat med en utökad utredning av samtliga mot i syfte att 
studera kapaciteten i dessa mer detaljerat. Borås Stad har för 
avsikt att fortsätta det fördjupade arbetet med Riksväg 40 
tillsammans med Trafikverket för att hitta lämpliga lösningar 
för eventuella åtgärder som kan komma att behövas på sikt. 
Detta arbete har inletts och båda parter skisserar nu på en 
gemensam avsiktsförklaring som ska tydliggöra samarbets-
former och metoder.

Borås Stad arbetar just nu med en trafikplan. Trafikplanen 
tar bland annat avstamp i Borås Stads översiktsplan och det 
som ÅVS Noden Borås kommit fram till. Trafikplanen ska 
på ett mer detaljerat sätt presentera åtgärder och tidplan för 
genomförande. 

Det pågår för närvarande framtagande av flera detaljplaner 
vid Brodal, bland annat för kvarteren Horngäddan, Morfeus 
och Viskaholm. Så småningom förväntas ytterligare detaljpla-
ner tas fram för Blåklinten, Astern, Makrillen och på längre 
sikt troligen även Krokshallsberget. Användningen planeras 
främst bli bostäder, kontor och centrumverksamhet.

Framkomligheten för biltrafiken på vägnätet i Brodal kan 
idag sägas vara acceptabel, men under högtrafikperioderna 
förekommer trängsel med köbildningar. Trafiksystemet kring 
Brodal är mycket viktigt för busstrafiken med hänsyn till 
Resecentrum. Dessutom sammanstrålar gång- och cykel-
trafiken från nordväst och söder mot stadskärnan. Dagens 
trafiksystem, som är uppbyggt av trafiksignaler, medför att 
biltrafiken magasineras i korsningarnas olika tillfarter och 
därefter avvecklas vid grönt ljus. Med ökande trafikvolymer 
visar analyser att magasinen inte kommer att räcka till utan 
trafiken i körfälten i vissa fall kommer att växa fram till 
bakomvarande korsning med risk för blockeringar.

En lösning har tagits fram som översiktligt kan sägas bestå av 
två delar; ombyggnad av Varbergsvägen mellan Centralbron 
och söder om Petersbergsgatan samt utbyggnad av ny vägport 
under väg 40 som förbinder Petersbergsgatan och Brodalsga-
tan. Ombyggnaden av Varbergvägen innebär att korsningarna 
utformas som cirkulationsplatser. Detta beräknas leda till 
ökad kapacitet med större framkomlighet. Genom den nya 
vägporten skapas ytterligare en koppling från kvarteret 
Horngäddan vilket skapar ökad tillgänglighet mot söder för 
samtliga färdsätt, och dessutom viss redundans genom att en 
ny koppling etableras.

Baserat på dagens resvanor beräknas den föreslagna utform-
ningen i stort ge kapacitet för den trafikökning som beräknas 

ske till följd av ovan nämnda planer samt även en viss ökning 
från tillväxt i övriga staden som grovt bedöms motsvara fram 
till 2030- 2035. Om köbildning mot väg 40 visar sig bli ett 
problem finns möjlighet att bredda avfartsrampens anslutning 
mot Varbersgvägen med ett separat högersväng-svängfält 
mot söder. Analyserna visar att detta eliminerar köproblema-
tik för samtliga tillväxtscenarier. Marken för högersvängfältet 
ägs av kommunen och är planlagd för trafikändamål.

Den föreslagna utformningen beräknas dock inte klara trafik-
flödena år 2040 om dagens resvanor består och kommunen 
växer till 140 000 invånare enligt planeringsmålet. Det finns 
en osäkerhet kring den framtida befolkningstillväxten vilket 
styrks av att bostadsbyggandet hittills varit lägre än vad 
bostadsbyggnadsplanen anger.

Kommunens ambition är att främja villkoren för busstrafik 
samt gång- och cykeltrafik. Det centrala läget för planerna 
kring Brodal, med gångavstånd till stadskärnan och nära 
tillgång till busstrafik, gör att bilanvändningen bör kunna bli 
lägre jämfört med mer perifera lägen.

Riksintressen
Riksväg 40 som utgör riksintresse ligger ca 200 meter från 
planområdet och bedöms inte påverkas negativt av detaljpla-
nen. Trafikplatsen Brodalsmotet som ligger närmast planom-
rådet och som i störst utsträckning påverkas av trafiktillskot-

Förslag på åtgärder i trafiknätet i anslutning till Brodalsmotet. 
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tet från detaljplanen bedöms inte behöva åtgärder för att öka 
kapaciteten till följd av det aktuella detaljplaneförslaget. Ett 
övergripande förslag på åtgärder från Brodalsmotet och upp 
mot Centralbron håller på att tas fram som en del av arbetet 
med trafikplanen.

Riksintresset för ny järnväg bedöms inte påverkas negativt då 
planområdet ligger i kvartersstaden och tar upp en begränsad 
yta. 

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för 
vatten och avlopp. Förbindelsepunkterna avseende VA måste 
flyttas för fastigheterna Morfeus 2 och 7 för att möjliggöra 
byggnationen. 

Dagvatten
Exploateringen skall inte innebära ett högre flöde av 
dagvatten ut från fastigheten vid kraftiga nederbördstillfällen 
jämfört med innan förändringen. Dagvatten ska hanteras 
inom fastigheten innan det släpps vidare till det kommunala 
dagvattennätet. 

Värme och kyla
Det finns möjlighet att ansluta planområdet till befintligt 
fjärrvärmenät.

Ledningar för fjärrvärme och fjärrkyla som idag går över 
planområdet behöver flyttas innan byggnation. 

El, tele och fiber
Området kommer att anslutas till el och teleledningar.

El och teleledningar som idag går över planområdet behöver 
flyttas innan byggnation.

Befintlig transformatorstation söder om Stadsbron ersätts 
med en större transformatorstation bredvid befintlig station. 
Den nya stationen kommer att ligga något högre upp från 
Viskan och vara översvämningssäker till en vattennivå på 
+133.1 meter över nollplanet, vilket innebär att 200-årsflödet 
i Viskan klaras. 

Avfall
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
Natur och vegetation
Marken är till större delen hårdgjord och stenbelagd eller 
asfalterad. Förutom en mindre häck finns det ingen vegeta-
tion inom kvartersmarken där huset ska byggas. Trädet på 
Knalletorget kommer antagligen att flyttas under ombyggna-
tionen, men bör sättas tillbaka när byggnaden står klar. I det 
senaste förslaget för Knalletorget kommer halva torget att 
göras grön och ett antal träd kommer att planteras. 

I naturvärdesbedömningen Vattendrag i Borås Stad, Borås 
miljöförvaltning 2007, klassas Viskan med naturvärde III 
(I-V). Klass III-områden saknar skyddade arter men utgör 
ändå viktiga biotoper. 

Rekreation och lek
Planområdet ligger cirka 150 meter från Stadsparken som 
utgör Borås äldsta kulturpark och började anläggas år 1897. 
Den hör tillsammans med Viskan till Borås mest värdefulla 
rekreationsområden. Här finns Orangeriet med lunchserve-
ring och glasscafé, en större lekplats, bangolf samt utomhus-
scen. I södra delen av parken ligger också Stadsparksbadet. 
Cirka 700 meter från planområdet ligger Annelundsparken 
som har mer skogskaraktär i jämförelse med Stadsparken. 

Flygbild över planområdet som visar mängden hårdg jord yta kontra vegetation. 

Stadsparken. 
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Klimatanpassning
Platsen bidrar idag inte med några ekosystemtjänster då den 
till största del är hårdgjord.  En ökad grönska och fler träd på 
Knalletorget kan bidra med ett bättre mikroklimat samt en 
bättre upptagning av regnvatten.

Exploateringen kommer att innebära en ökad skuggning om 
omgivningen, vilket förvisso kan vara positivt när det är som 
varmast, men som överlag får ses som en negativ påverkan 
på omgivningen. Läs mer på Ljus- och skuggförhållanden på 
sida 10

En vindstudie har tagit fram som visar på att den höga 
byggnaden kommer att påverka vindförhållandena på platsen. 
Läs mer om detta under Vind på sida 20.

Geoteknik och Radon
En geoteknisk utredning (WSP) har tagits fram i samband 
med framtagandet av detaljplanen.  

Byggnaden som avses uppföras har 19-24 våningar vilket, 
med hänsyn till de lösa, ytliga sedimenten föranleder att 
konstruktionen, med dess stomme och bottenbjälklag skall 
grundläggas till fasta bottenlager via pålar av stål eller 
betong. Bottenbjälklaget kan ej utformas som platta på mark 
då sättningar i den organiska jorden är svårberäkneliga även 
vid lastkompensation och förloppet kan vara utdraget över 
relativt lång tid.

Förekommande jordar har i de övre skikten en mycket lös 
till lös lagring och kommer vid pålslagning omlagras och 
ge upphov till marksättningar/hävning i närområdet. De 
anslutande byggnaderna inom kvarteret är enligt tidigare 
utredning förvisso pålgrundlagda, men kan ta skada av att 
pålslagning görs beroende på dess skick. Således bör även 
alternativa metoder utredas som inte omlagrar jorden och 
påltyp/installationsmetod väljas efter utförd riskinventering 
av närliggande konstruktioner.

Stabiliteten i området är tillfredsställande för planerad 
konstruktion. 

Förekommande jordar är flytbenägna vilket innebär att alla 
schaktarbeten skall ske i torrhet. Stående slänter bör avtäckas 
med presenning och/eller ej flytbenäget jordmaterial för att 
förhindra erosion. Schakter ovan grundvattenyta kan utföras 
enligt ”Schakta Säkert”, under grundvattenyta skall geotekni-
ker kontaktas.

Eventuell länshållning av schaktgrop under grundvattenyta 
bör ske med försiktighet med hänsyn till kringliggande bygg-
naders träpålar. Dessa kan vid avsänkning ta skada genom att 

rötangrepp initieras under torrläggningen. Länshållning kan 
också bli problematisk som följd av Viskans närhet och en tät 
spontkonstruktion kan bli aktuell som följd.

Stabiliteten från Knalletorget ner mot Viskan bedöms som 
tillfredsställande för såväl befintliga som framtida förhål-
landen. Trappkonstruktionen tillsammans med infästningen 
i den tidigare grundkonstruktionen mot ån, tar hand om de 
ytligaste glidytorna. Så länge dessa är intakta, vilket kan antas 
för en överskådlig framtid med hänsyn till dess ringa ålder, 
kommer situationen inte förändras. Åslänterna är på båda 
sidor om Viskan bebyggda med kajkonstruktioner/trappa och 
erosion som kan påverka geometrin kommer därmed inte 
kunna ske.

Radonhalter har inte undersökts då den föreliggande geolo-
gin enligt den geotekniska utredningen inte innebär någon 
risk förutsatt att grundvattnet inte sänks under nuvarande 
lägsta lågvatten.

Förorenad mark
En miljöteknisk markundersökning (WSP) har tagits fram 
i samband med framtagandet av detaljplanen. En komplet-
terande markundersökning  för att kunna göra en bättre 
bedömning av risken med klorerade lösningsmedel har tagits 
fram mellan samråd och granskning. 

Jord 
Metaller och organiska ämnen har påträffats i halter över 
Naturvårdsverkets generella riktvärde för KM (känslig mark-
användning. Föroreningen sitter i de ytliga fyllnadsmassorna 
ner till ca 1 mumy (meter under markytan). Underliggande 
jordarter innehar inga analyserade ämnen i förhöjda halter. 
Föroreningen består av bly och PAH, ämnen som är vanliga 
i trafikerade områden och stadsmiljö. I den kompletterande 
undersökningen 2020 påträffades bly, zink och PAH i halt 
över Naturvårdsverkets generella riktvärde för KM i ytliga 
fyllnadsmassor ned till ca 0,5 mumy där dagens parkering 
ligger. I de två provpunkter som utfördes ute på Knalletorget 
inför kommande ledningsdragning påträffades inga analyse-
rade ämnen i halter överskridande riktvärdet KM.

Grundvatten 
I de två installerade grundvattenrören påvisas låga metall-
halter i grundvattnet, ett ämne, krom, har något högre halter. 
Organiska ämnen inkluderande klorerade alifater och dess 
nedbrytningsprodukter underskrider laboratoriets detektions-
gräns. I den kompletterande undersökningen 2020 analysera-
des enbart klorerade alifater och dess nedbrytningsprodukter. 
Alla ämnen underskred laboratoriets detektionsgräns.

Porluft 
Klorerade alifater påträffas överstigande detektionsgränsen 
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för flertalet ämnen inkluderande tetrakloreten och triklo-
reten. Ämnena underskrider de jämförvärden som finns 
för luft. Utifrån denna undersökning och tidigare utförd 
undersökning på fastigheten Morfeus 4 kan konstateras att 
en föroreningssituation finns av klorerat från den tidigare 
kemtvätten. I porluften påvisas bensen över valda jämförvär-
den. Inga andra organiska ämnen (alifater, aromater) påträf-
fas överstigande jämförvärdena. Bensen finns i bensin och 
kan vara relaterat till fordonstrafik. Bensen har även tidigare 
använts i kemtvättsvätskor. I den kompletterande undersök-
ningen 2020 påträffades bensen, strax över jämförvärdet för 
inomhusluft. Inga andra organiska ämnen (alifater, aromater) 
påträffas överstigande jämförvärdena.

Utifrån befintligt underlag görs bedömningen att uppmätta 
halter av klorerade alifater i porluften inte utgör någon risk 
för människors hälsa och miljö i kommande byggnation. Det 
nedersta planet ska inte innehålla bostäder, vilket minskar 
risken för exponering ytterligare.

Bensen finns i bensin och förekomsten på platsen är troligt-
vis relaterad till parkeringen och den fordonstrafik som 
finns där. Bensen har vanligtvis inte använts i kemtvätts-
verksamhet mer än i extremt små mängder i form av manuell 
fläckborttagning. Halter strax överskridande jämförvärdet 
för inomhusluft är uppmätt i porluften. Bedömningen görs 
att uppmätta halter av bensen inte utgör någon risk för 
människors hälsa och miljö.

6. Vatten
Strandskydd
Strandskyddet som återinträder vid planläggning upphävs 
med hänvisning till det särskilda skälet att platsen redan har 
tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse 
för strandskyddets syften. Det stod en byggnad på platsen 
fram till 1993, då tanken var att byggnaden skulle ersättas. 
Det finns en byggrätt på platsen idag, men platsen används 
för tillfället dels som parkering och infart, samt som en 
förlängning av Knalletorget och är till större delen hårdgjord.

Översvämningsrisk
Planområdet påverkas av översvämningsrisker enligt 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) 
hotkarta för Borås från 2018. Vid ett 50-årsflöde i Viskan 
(ett vattenflöde med återkomsttid på 50 år) påverkas inte 
planområdet. Vid ett 100-årsflöde skulle Knalletorget och 
den obebyggda ytan på Morfeus med dagens höjder svämma 
över med upp till en halvmeters djup. Vattnet når också 
Lilla Brogatan och Hallbergsplats via planområdet. Vid ett 
200-årsflöde går vattnet något längre upp på de omgivande 
gatorna och vattendjupet ökar något på planområdet där 
delar av området hamnar drygt en halvmeter under vatten. 

60m40200

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:2000

60m40200

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:2000

60m40200

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:2000

100-årsflöde i Viskan. (MSB)

200-årsflöde i Viskan. (MSB)

Beräknat högsta flöde i Viskan. (MSB)
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Vid ett beräknat högsta möjliga flöde svämmas stora delar av 
västra centrum över med Holmsgatan som ungefärlig gräns 
för översvämningen. Vid ett sådant flöde kommer delar av 
planområdet att ligga en dryg meter under vattenytan. 

Den nya bebyggelsen kommer att skyddas från vattnet genom 
att den södra delen av Knalletorget höjs upp och möter Stads-
bron på en höjd på +133.1 meter över nollplanet vilket gör att 
byggnaden klarar sig från 100- och 200-årsflödet enligt MSBs 
kartering, men också att det går att evakuera via Stadsbron 
vid ett beräknat högsta flöde.  

DHI gjorde 2013 ett PM om flöden och maxnivåer i Viskan 
för kvarteret Pallas. Siffrorna därifrån stämmer inte helt 
överens med siffrorna i MSBs kartering, men den säger 
att beräknat högsta flöde i Viskan är +133.1 meter, och att 
risken för att ett sådant inträffar i ett 100-årsperspektiv är 
1%. En höjning av torget till +133.1 meter bedöms därför ge 
tillräckligt med skydd och ger också möjligheten att evakuera 
via Stadsbron. Skulle det bli en större översvämning i Viskan 
kommer man dessutom att veta om det flera timmar eller till 
och med dagar innan det händer, då det tar tid för vattnet 
att färdas nedströms. Därav finns det också tid att evakuera 
människor innan vattnet har tagit sig fram till fastigheten.  

Skyfall
Idag utgörs marken inom planområdet främst av hårdgjorda 
ytor. I och med planförslaget väntas andelen hårdgjorda 
ytor vara oförändrad inom kvartersmarken, men minska på 
torgytan.

Det är viktigt att den planerade bebyggelsen utformas så att 
lågpunkter och instängda områden undviks samt att marken 
höjdsätts så att vatten ges möjlighet att avrinna ut ifrån 
byggnader. 

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) reglerar krav på miljökvalitet. 
Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och 
myndigheter planerar och planlägger. Statliga myndigheter 
har beslutat om åtgärder för att följa normerna där vissa 
av åtgärderna är direkt riktade till kommunerna. Det finns 
miljökvalitetsnormer för vatten uppdelat i normer för grund-
vatten och ytvatten. Det finns även miljökvalitetsnormer för 
buller och luft.

Grundvattnets kvalitet
Grundvatten klassificeras i kvantitativ och kvalitativ status. 
De områden som klassificeras är avgränsade bland annat efter 
den mängd vatten som tas ut för dricksvattenförsörjning idag 
eller för framtida vattenförsörjning. De begrepp som används 
för att beskriva grundvatten är god kvantitativ status och god 
kemisk status.

Planförslaget innebär att förorenad mark saneras vilket är 
positivt för grundvattnet och påverkar vattnets kemiska 
status positivt.

Ytvattnets kvalitet
Ytvatten är sjöar och vattendrag. De klassificeras i ekologisk 
status och kemisk status. Den ekologiska statusen utgår 
från förutsättningarna för växt- och djurliv. Bedömningen 
omfattar även påverkan på vattendragets form, om bottnen 
har förändrats, marktyp i närmiljön och strukturen på 
strandzonen. Statusen blir sämre om vattenflödet inte är det 
samma över tid. Allt detta är yttre påverkan som oftast är 
negativt för växt- och djurliv. Andra faktorer som påverkar är 
till exempel försurning och utsläpp av övergödande ämnen. 

Ytvattnets kemiska status bestäms av hur mycket kemiska 
föroreningar som finns i vattnet eller bottensedimentet. De 
ämnen som ses som föroreningar är ämnen som normalt sett 
inte hör hemma i våra ytvatten till exempel tungmetaller, 
bekämpningsmedel och kemiska föreningar som används i 
bland annat tillverkningsindustrin. Miljökvalitetsnormen för 
ytvatten är god eller hög ekologisk status och god kemisk 
status.

Viskan hade i den senaste klassningen som gäller 2010-2016 
måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. 
Den här detaljplanens genomförande bedöms inte påverka 
Miljökvalitetsnormerna negativt. 

Släckvatten
Vid en eventuell brand kan större mängder förorenat släck-
vatten skapas. Området bör därför planeras på ett sådant sätt 
att släckvatten förhindras från att nå känsliga områden såsom 
Viskan. Detta kan exempelvis göras genom att dagvattensys-
temet 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 byggnation. 

Markavvattning
Höjningen av delar av Knalletorget räknas som markav-
vattning då en del av syftet med höjningen är att avhålla 
omkringliggande bebyggelse från vatten. Innan arbetena med 
torget startar måste därför tillstånd sökas enligt miljöbalken. 
En ansökan om dispens från förbudet för markavvattning 
måste också göras innan åtgärden genomförs.

7. Sociala perspektiv
Trygghet
Cirka 200 personer extra kommer att bo och röra sig i 
centrum tack vare detaljplanen vilket ger en ökad trygghet



PLANBESKRIVNING  -  DETALJPLAN 19

Ekvivalent ljudnivå i dBA år 2040 från sydväst. Ekvivalent ljudnivå i dBA år 2040 från nordost.

under större delen av dygnet. Detta gäller särskilt Knal-
letorget och tunneln under Stadsbron som idag kan kännas 
otrygg, särskilt kvällstid, men som nu kommer att kantas av 
bostäder och lokaler med utsikt mot platsen.

Identitet
Även om det finns en stor variation av stilar och tidsepoker 
i Borås kvartersstad så håller den sig bebyggelsen oftast 
inom spannet 1-5 våningar. Just i denna del av centrum 
finns dock ett antal byggnader i annan skala. Pallastornet 
på 24-33 våningar kommer att byggas framöver och bildar 
tillsammans med ett nytt höghus på Morfeus ett kluster av 
högre byggnader, vilket markerar en ny årsring i denna del av 
centrum.

Mötesplatser
Knalletorget kan förstärkas som mötesplats i och med 
planförslaget. Torget kommer att ramas in tydligare och nya 
publika verksamheter kommer att fronta torget, med möjlig-
het till uteserveringar. 

8. Störningar på platsen
Buller och vibrationer
Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en målsätt-
ningsnorm. I förordningen skriver regeringen: det ska efter-
strävas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på 
människors hälsa. Normen följs när strävan är att undvika 
skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller. 

En trafikbullerutredning har utförts av Akustikforum 
(2019-10-24) för de planerade bostäderna. Utredningen 
behandlar buller från väg- och tågtrafik med prognosår 2040 
och utvärderar ljudnivåer från trafikbuller mot gällande 
trafikbullerförordning. Beräkningarna visar att ekvivalent 
ljudnivå vid fasad överskrider riktvärdet på 60 dBA vid delar 
av det planerade husets fasader. Vid ekvivalenta ljudnivåer på 
60 dBA eller lägre vid fasad kan lägenheter och rumsindel-
ning planeras fritt. Vid ekvivalenta ljudnivåer över 60 dBA 
vid fasad bör minst hälften av bostadsrummen i en bostad 
vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte 
överskrids vid fasad och där 70 dBA maximal ljudnivå inte 
överskrids mellan kl. 22 och kl. 6. Alternativt kan enkelsidiga 
lägenheter byggas om högst 35 kvadratmeter då ekvivalenta 
ljudnivåer vid fasad överstiger 60 dBA upp till 65 dBA. 

Bullerkarta 8114-1

Bullersituation 2040

Högsta ljudnivå vid fasad
frifältsvärde

Morfeus

Torbjörn Lorén
2019-10-09

Ekvivalent ljudnivå Leq dBA

45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 <

Bullerkarta 8114-3

Bullersituation 2040

Högsta ljudnivå vid fasad
frifältsvärde

Morfeus

Torbjörn Lorén
2019-10-09

Ekvivalent ljudnivå Leq dBA

45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 <
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En bullerskyddad uteplats som klarar bullerförordningens 
krav kan anläggas på gårdstaket intill höghuset. Här är det 
ekvivalenta bullret 48-50 dBA medan maxbullret ligger på 
61-63 dBA. På uteplatsen på höghusets tak samt byggnadens 
balkonger överskrids ekvivalent ljudnivå, men enligt Bover-
ket så räcker det med en uteplats som klarar riktvärdena, 
därutöver kan privata balkonger eller fler uteplatser vara mer 
bullerutsatta.

En vibrationsutredning (FTK AB 2020-11-13) har tagits 
fram som visar att  det ej behöver göras några åtgärder 
inför nybyggnation i området för att dämpa vibrationer från 
kommande spårbunden trafik på Götalandsbanan. Varken för 
människorna som vistas i byggnad eller för att förhindra att 
skador ska uppkomma på byggnadskonstruktioner.

Risken för att stomljud ska uppstå i byggnaden är liten. Redan 
i förprojekteringen har förutsättningarna för att stomljud 
från spårbunden trafik ska uppstå minimerats genom planlös-
ning och konstruktion.

Eventuellt uppkomna vibrationer från spårbunden trafik kan 
på ett enkelt sätt byggas bort.

Risk 
Aktuellt avstånd till transportled för farligt gods är längre 
än Länsstyrelsens riskhanteringsavstånd på 150 m. Det är 
långt till andra farliga verksamheter. Ytterligare utredningar 
bedöms inte som nödvändiga.

Vind
En vindstudie har tagits fram i samband med detaljplanen 
för att utreda på vilket sätt en högre byggnad kan påverka 
luftströmmarna. Höghuset i kvarteret Morfeus har utformats 
med stor hänsyn för att inte påverka vindklimatet negativ. 
Byggnaden är uppdelad i flera delar (som minimerar vindens 
anblåsningsyta) och av varierande höjd (lä-effekten blir mini-
mal). Fasaden är oregelbunden och bestyckad med balkonger 
vilket ger att nedåtgående vindar bromsas upp på ett bra sätt. 
Byggnadens påverkan på närområdes vindklimat bedöms 
därmed att vara mycket begränsad. En viss förstärkande 
effekt uppstår i kombination med det planerade höghuset 
vid Pallas. Den ökade turbulensen och vindförstärkningen 
påverkar dock mest fasaden på högre höjd och bör inte nå ner 
i markplan.

Luftkvalitet
För att undvika att människor andas in skadliga halter av 
luftföroreningar har Regeringen utfärdat en förordning med 
miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, luftkvalitets-
förordningen (2010:477). Normerna syftar till att skydda 
människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs 
genom vårt medlemskap i EU. 

Det finns normer för en rad ämnen till exempel kväveoxider, 
svaveldioxid, bensen, kolmonoxid, ozon med flera. Luftföro-
reningshalten är högst vid hårt belastade gator och vägar i 
tätare bebyggelse, men även utsläpp från industrier, småskalig 
vedeldning och energiproduktion påverkar halterna.

I området bedöms inte luftföroreningshalten vara hög. 
Topografi och bebyggelse påverkar inte halterna negativt. 
Därmed behöver åtgärder inte vidtas. Normerna överskrids 
inte på platsen och de kommer heller inte att överskridas på 
grund av den nya bebyggelse som tillåts i detaljplanen. 

Utrymning
Planförslaget innebär att en utrymningsväg från befintlig 
byggnad på Morfeus 7 försvinner. Innan startbesked ges 
för den nya byggnaden ska alternativ utrymningsväg för 
befintlig byggnad på Morfeus 7 anordnas, t.ex. i form av en 
brandtrappa, antingen inom planområdet eller integrerat i 
befintlig byggnad. Fastighetsägaren på Morfeus 7 ansvarar 
för att åtgärden genomförs.

9. Planbestämmelser 
Allmänna platser 
Bestämmelsen GATA visar att Lilla Brogatan ska ha kvar sin 
användning som kommunal gata. Bestämmelsen TORG visar 
att Knalletorget fortsättningsvis kommer att användas som 
torg. 

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 platserna.

Kvartersmark
Bokstaven C står för Centrum och tillåter all sådan verksam-
het som bör ligga centralt eller på annat sätt vara lätt att nå 
för många. I ändamålet ingår t.ex. restaurang och samlingslo-
kaler. Användningen B1 tillåter bostäder, förutom i bottenvå-
ning. Användningen (B2) tillåter 3d-fastighetsbildning för 
ändamålet bostad över en liten del av torgytan. Detta för 
att möjliggöra för utkragande balkonger mot Knalletorget. 
Användningen E1 står för transformatorstation. 

Utformning av allmänna platser
Bestämmelsen om föreskriven höjd över angivet nollplan 
på minst +133.1 meter är satt i den sydöstra änden av Knal-
letorget för att säkerställa att den delen av torget höjs för att 
skydda mot översvämningar och för att förbättra tillgänglig-
heten mellan Knalletorget, Lilla Brogatan och Stadsbron. 
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Bebyggandets omfattning
Bestämmelsen e1 reglerar att lägsta nockhöjd för huvud-
byggnad över angivet nollplan är 190 meter, undantaget 
om byggnadshöjden är lägre än +149 meter över nollplanet. 
Högsta totalhöjd för höghuset är +207 meter över angivet 
nollplan. Dessa bestämmelser säkerställer att byggnaden på 
platsen antingen blir cirka 19-24 våningar eller högst fem 
våningar. På gården tillåts en totalhöjd på maximalt +139.5 
meter över nollplanet för att  möjliggöra för ett cykelgarage 
för de boende.   

Totalhöjd för transformatorstationen är +136,1 meter över 
nollplanet. 

Bestämmelsen e2 reglerar att endast balkong tillåts inom 
användningen (B2). Detta för att säkerställa att ingen annat 
bostadsändamål än just balkong kragar ut över torgytan. 

Balkonger sammanlagda utkragande yta får vara max 150 
kvadratmeter på byggnadens västra sida, respektive 60 
kvadratmeter på byggnadens östra sida. Detta för att inte 
byggnadens slanka profil ska förvanskas, men att det ändå att 
finns utrymme för en variation i balkongstorlek.

Placering
p1 reglerar att byggnad ska placeras med en förskjutning i 
byggnadskroppen i väst-östlig ledd på minst 2 meter. Detta 
för att säkerställa att byggnaden får en variation och inte blir 
fyrkantig. 

Utformning
En rad bestämmelser är satta för att säkerställa att byggnaden 
får en viss utformning nedan redogörs dessa.

f1   - ”Huvudbyggnad ska variera i höjd och våningsantal, 
undantaget om byggnadshöjden är lägre än +149 meter över 
nollplanet.” Denna bestämmelse är satt för att säkerställa att 
byggnaden får en variation i höjd och liksom bestämmelsen 
p1 att byggnaden inte ger ett fyrkantigt intryck. Byggs det en 
låg byggnad behöver byggnaden inte ha denna variation. 

f2 - ”Sockelvåning ska vara minst 3,5 meter hög (överkant 
golvbjälklag till överkant golvbjälklag).” Detta för att säker-
ställa att bottenvåningen anpassas för centrumverksamheter 
och känns öppen. 

f3 - ”Minst 50 % av fasadytan i sockelvåning ska vara i glas.” 
Samma anledning som på f2. 

f4 - ”Utöver högsta tillåtna totalhöjd tillåts mindre tekniska 
anläggningar sticka upp.” Så som ventilationstrummor, 
åskledare och så vidare. 

f5 - ”Fasad ska i huvudsak utformas i tegel. Sockelvåning 
får också utformas med stenfasad.” Många av byggnaderna 
i närområdet är i tegel och exploatören har i deras förslag 
använt tegel. Bestämmelsen är satt för att säkerställa detta. 

Bestämmelserna nedan behandlar utformning av balkonger, 
under bebyggandets omfattning har det redan redogjorts hur 
stor balkongernas sammanlagda yta åt väster och öster får 
vara. 

Balkong mot väster får kraga ut max 135 centimeter från 
fasad och ska ha en fri höjd på minst 5 meter över marken.

Balkong mot öster får kraga ut max 135 centimeter från 
fasad, ska ha en fri höjd på minst 24 meter och får inte kraga 
ut utanför detaljplanens kvartersmark.
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

TorgTORG

GataGATA

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Bostäder. Bostäder får inte inredas i bottenvåning.B1

Bostäder(B2)

CentrumC

TransformatorstationE1

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP
Mark och vegetation

133.1 Markens höjd över nollplanet ska vara minst 133.1 meter,  4 kap. 5 § 1
st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning
e1 Lägsta nockhöjd för huvudbyggnad över angivet nollplan är 190 m,

undantaget om byggnadhöjden är lägre än +149 m över nollplanet,
4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e2 Inom användningen (B2) tillåts endast balkong,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Balkongernas sammanlagda utkragande yta får vara max 150 kvadratmeter på byggnadens
västra sida respektive 60 kvadratmeter på byggnadens östra sida,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

+0.0
Högsta totalhöjd i meter över angivet nollplan,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

+140.5
Högsta byggnadshöjd i meter över angivet nollplan,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Placering
p1 Byggnad ska placeras med en förskjutning i byggnadskroppen i

väst-östlig ledd på minst 2 meter,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utformning
f1 Huvudbyggnad ska variera i höjd och våningsantal, undantaget om

byggnadhöjden är lägre än +149 m över nollplanet,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f2 Sockelvåning ska vara minst 3,5 meter hög (överkant golvbjälklag
till överkant golvbjälklag),  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f3 Minst 50 % av fasadytan i sockelvåning ska vara i glas.,  4 kap. 16 § 1 st
1 p.

f4 Utöver högsta tillåtna totalhöjd tillåts mindre tekniska anläggningar,
räcken och mindre skärmtak sticka upp,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f5 Fasad ska i huvudsak utformas i tegel.  Sockelvåning får också
utformas med stenfasad,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Balkong mot väster får kraga ut max 135 centimeter från fasad och ska en fri höjd på minst 5
meter över marken,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Balkong mot öster får kraga ut max 135 centimeter från fasad, ska ha en fri höjd på minst 24
meter över marken och får inte kraga ut utanför detaljplanens kvartersmark.,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Balkong mot norr får kraga ut max 30 centimeter från fasad och får inte kraga ut utanför
detaljplanens kvartersmark,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Balkong får inte glasas in, med undantag om det sker i liv med fasaden,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Mindre entrétak får kraga ut över allmän platsmark,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Skydd mot störningar
m1 Byggnad ska utföras vattenät upp till 133,1 meter över grundkartans

nollplan.,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

m2 Utrymning från befintlig byggnad på Morfeus 7 ska möjliggöras över
planområdet ut mot Knalletorget, om inte brandsäkerhetsåtgärder
redan har vidtagits i befintlig byggnad.,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

Området är bullerutsatt. Byggnader ska placeras och utformas så att gällande riktvärden enligt
förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader klaras. För de bostäder med uteplats där inte
föreskrivna riktvärden klaras gäller att bostaden ska ha tillgång till minst en skyddad uteplats,
gemensam eller privat, där riktvärden för uteplats klaras. För de bostäder där riktvärden för
trafikbuller vid fasad inte klaras gäller att minst hälften av bostadsrummen ska vara vända mot
en skyddad sida där riktvärden enligt förordningen klaras,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Huvudmannaskap
Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats,  4 kap. 7 §

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år,  4 kap. 21 §

Villkor för startbesked
Startbesked får inte ges för grundläggning av byggnad förrän markens lämplighet avseende
föroreningar, på aktuell plats, har avhjälpts till Naturvårdsverkets riktvärden för angiven
markanvändning,  4 kap. 14 § 1 st 1 p.

Strandskydd
Strandskyddet är upphävt,  4 kap. 17 §

Upplysningar
Tomtindelningen 1583K-BN446/1940 för Morfeus 7 upphör att gälla inom planområdet.
Planavgift debiteras ej vid bygglov.
Startbesked för den nya exploateringen bör ges endast efter att brandsäkerhetsåtgärder har
vidtagits på Morfeus 7.
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

TorgTORG

GataGATA

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

CentrumC

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP
Mark och vegetation

133.1 Markens höjd över angivet nollplan,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning
e1 Lägsta nockhöjd för huvudbyggnad över angivet nollplan är 190 m,

undantaget om byggnadhöjden är lägre än +149 m över nollplanet,
4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

+0.0
Högsta totalhöjd i meter över angivet nollplan,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Placering
p1 Byggnad ska placeras med en förskjutning i byggnadskroppen i

väst-östlig ledd på minst 2 meter,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utformning
f1 Huvudbyggnad ska variera i höjd och våningsantal, undantaget om

byggnadhöjden är lägre än +149 m över nollplanet,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f2 Sockelvåning ska vara minst 3,5 meter hög (överkant golvbjälklag
till överkant golvbjälklag),  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f3 Minst 50 % av fasadytan i sockelvåning ska vara i glas,  4 kap. 16 § 1 st 1
p.

f4 Utöver högsta tillåtna totalhöjd tillåts mindre tekniska anläggningar
sticka upp,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f5 Fasad ska i huvudsak utformas i tegel. Sockelvåning får också
utformas med stenfasad,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Balkong mot söder får kraga ut max 30 centimeter från fasad och över allmän platsmark,  4 kap.
16 § 1 st 1 p.

Balkong mot väster får kraga ut max 150 centimeter från fasad,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Balkong mot öster får kraga ut max 150 centimeter från fasad, ska ha en fri höjd på minst 24
meter och får inte kraga ut utanför detaljplanens kvartersmark,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Om inte annat nämns ska balkong ska ha en fri höjd över marken på minst fem meter och får
inte glasas in, med undantag om det sker i liv med fasaden,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation
133.1 Markens höjd över angivet nollplan,  4 kap. 10 §

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Huvudmannaskap
Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats,  4 kap. 7 §

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år,  4 kap. 21 §

Villkor för startbesked
Startbesked får inte ges för grundläggning av byggnad förrän markens lämplighet avseende
föroreningar, på aktuell plats, har avhjälpts till Naturvårdsverkets riktvärden för angiven
markanvändning,  4 kap. 14 § 1 st 1 p.

Strandskydd
Strandskyddet är upphävt,  4 kap. 17 §

Upplysningar
Planavgift debiteras ej vid bygglov.

Utkragande balkonger får finnas till en maximal yta av 22 m2 per våning,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Balkong mot norr får kraga ut max 30 centimeter från fasad, ska ha en fri höjd på minst 24
meter och får inte kraga ut utanför detaljplanens kvartersmark,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Dagvatten ska hanteras inom fastigheten innan det släpps vidare till det kommunala
dagvattennätet.
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Mindre entrétak får kraga ut över prickmark och allmän platsmark, och ska placeras med en fri
höjd av minst 3 meter över allmän platsmark,  4 kap. 16 § 1 st 1 p. Tomtindelningen 1583K-BN446/1940 för Morfeus 7 upphör att gälla inom planområdet, men

gäller fortfarande för den del av fastigheten som ligger utanför planområdet.

Illustration som visar hur bestämmelsen p1 reglerar byggnadens placering. 

Illustration som visar hur byggnadens höjd regleras. Ytorna i grönt är möjliga 
höjder för byggnaden. Ytorna i rött är byggnadshöjder som inte tillåts. För den lägre 
höjden som regleras med e1 tillåts tak sticka upp i en vinkel av 45 grader över den 
satta höjden på +149, då höjden regleras med byggnadshöjd.  
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Balkong mot norr får kraga ut max 30 centimeter från fasad 
och får inte kraga ut utanför detaljplanens kvartersmark.

Balkong får inte glasas in, med undantag om det sker i liv 
med fasaden.

Mindre entrétak får kraga ut över allmän platsmark.

Skydd mot störningar
Bestämmelsen m1 säkerställer att byggnader ska utföras 
vattentätt upp till 133,1 meter över grundkartans nollplan. 
Detta för att skydda byggnaderna från översvämningar.

Bestämmelsen m2 reglerar att utrymning från befintlig 
byggnad på Morfeus 7 ska möjliggöras över planområdet ut 
mot Knalletorget, om inte brandsäkerhetsåtgärder redan har 
vidtagits i befintlig byggnad. Startbesked för den nya exploa-
teringen bör ges endast efter att brandsäkerhetsåtgärder har 
vidtagits på Morfeus 7. 

 Då planområdet är bullerutsatt finns en bestämmelse om 
att gällande riktvärden ska klaras: Området är bullerutsatt. 
Byggnader ska placeras och utformas så att gällande riktvär-
den enligt förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader 
klaras. För de bostäder med uteplats där inte föreskrivna 
riktvärden klaras gäller att bostaden ska ha tillgång till minst 
en skyddad uteplats, gemensam eller privat, där riktvärden för 
uteplats klaras. För de bostäder där riktvärden för trafikbuller 
vid fasad inte klaras gäller att minst hälften av bostadsrum-
men ska vara vända mot en skyddad sida där riktvärden enligt 
förordningen klaras.

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år. 

Villkor för startbesked
Startbesked får inte ges för grundläggning av byggnad förrän 
markens lämplighet avseende föroreningar, på aktuell plats, 
har avhjälpts till Naturvårdsverkets riktvärden för angiven 
markanvändning.

Strandskydd
Strandskyddet är upphävt. 

Upplysningar
Startbesked för den nya exploateringen bör ges endast efter 
att brandsäkerhetsåtgärder har vidtagits på Morfeus 7. 

Planavgift debiteras ej vid bygglov. 

Dagvatten ska hanteras inom fastigheten innan det släpps 
vidare till det kommunala dagvattennätet.

Tomtindelningen 1583K-BN446/1940 för Morfeus 7 upphör 
att gälla inom planområdet, men gäller fortfarande för den 
del av fastigheten som ligger utanför planområdet

10. Övergripande beslut
Vision 2025
Hösten 2012 antogs Borås 2025 av Kommunfullmäktige som 
ett underlag för kommunens visions- och översiktsplanear-
bete. Följande strategier berör exploateringen i detaljplanen:

 » Vi förtätar boendet och strävar efter att tredubbla 
antalet invånare i stadskärnan från 2012 till 2025.

 » Vi utformar socialt hållbara bostäder över generations- 
och kulturgränser med en blandad bebyggelse av 
gammalt och nytt och med olika upplåtelseformer.

 » Vi utvecklar mötesplatser i det offentliga rummet med 
nya parker, grönytor och torg för mänsklig samvaro, 
rekreation, upplevelser och kreativa utbyten. Viskan 
får en framträdande plats och ger möjlighet till både 
aktiviteter och sinnesro.

 » Vi skapar en ren, snygg och trygg stad.

 » Vi verkar för att stadskärnan har en livskraftig bland-
ning av butiker, kontor, restauranger, caféer, lägenheter 
och upplevelser så att staden lever under dygnets flesta 
timmar.

 » Vi gör det lätt för människor att förflytta sig inom 
stadskärnan och till andra delar av staden.

Översiktlig planering
Översiktsplanen (ÖP) för Borås Stad (2018) visar hur Borås 
Stad ska utvecklas för att skapa en attraktiv och hållbar 
kommun. Ett av målområdena i översiktsplanen är ”En tät, 
sammanhållen och blandad bebyggelse”. 

Detaljplanen är förenlig med översiktsplanen och bidrar till 
dess målbild bland annat genom att ta avstamp i de övergri-
pande strategierna

 » Styrkan kommer inifrån

 » Koncentrerat och sammanbundet

 » Tätt och mixat

 » Mer mötesplatser och målpunkter

 » Bygg för mer buss, cykel och gång
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Översiktsplanen beskriver också hur hänsyn ska tas till 
värdefulla kulturmiljöer i kommunen. Enligt ÖPn ska 
Kulturmiljöprogrammet vara en utgångspunkt för kunska-
pen om och hänsynstagandet till kommunens kulturmiljöer. 
Hänsyn ska tas till lokal tradition samt stads- och landskaps-
bild vid placering och utformning av ny bebyggelse och 
anläggningar 

Utbyggnadsstrategi - Mer stad längs Viskan
Borås växer snabbt och utvecklingstrycket är särskilt stort i 
staden. Kommunens befolkning förväntas växa med cirka 
30 000 nya invånare till år 2035. För att möta efterfrågan 
och samtidigt möjliggöra en hållbar stadsutveckling med en 
levande och växande stadskärna behöver bostadsbyggandet 
koncentreras i attraktiva lägen, till exempel stadskärnan, 
Gässlösa och Knalleland. Här och längs de urbana stråken 
ska 7000-8000 nya bostäder möjliggöras fram till 2035, där 
Stadskärnan blir navet i utvecklingen.  

Kulturmiljöprogram
I Kulturmiljöprogrammet från 2000 så finns det ett avsnitt 
om den äldre rutnätsstaden. Här står det att gatu- och 
kvartersstrukturen med platsbildningar till stora delar har 
kvar den form som den fick efter 1827, men att bebyg-
gelsen är mycket splittrad och att denna stadsbild har blivit 
karaktäristisk för staden efter de stora omdaningarna från 
främst 1930-tal och framåt. Trähusen utmed Stora Brogatan, 
i kvarteren Morfeus och Minerva är idag de enda miljöer i 
staden tillsammans med handelsgårdarna vid Södra torget, 
som kan ge en bild av hur den förindustriella staden gestalta-
des och upplevdes. 

Trähusen i kvarteret Morfeus anses ha ett tillräckligt starkt 
skydd i gällande detaljplan från 1987. 

Miljömål
Det nationella miljömålet god bebyggd miljö efterlevs på 
flera punkter, bland annat genom att:

 » en långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur har utvecklats 
både vid nylokalisering av byggnader, anläggningar 
och verksamheter och vid användning, förvaltning 
och omvandling av befintlig bebyggelse samtidigt som 
byggnader är hållbart utformade.

 » kollektivtrafiksystem är miljöanpassade, energieffektiva 
och tillgängliga och det finns attraktiva, säkra och 
effektiva gång- och cykelvägar.

 » människor inte utsätts för skadliga luftföroreningar, 
kemiska ämnen, ljudnivåer och radonhalter eller andra 
oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker.

Inom målet god bebyggd miljö ingår också en precisering 
kring kulturvärden i bebyggd miljö som lyder: ”Det kultu-
rella, historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla 
byggnader och bebyggelsemiljöer samt platser och landskap 
bevaras, används och utvecklas.” Den nya bebyggelsen 
innebär inte att någon bevarandevärd byggnad rivs, och de 
äldre byggnaderna på Morfeus 2 och 4 är redan skyddade i 
gällande detaljplan. Höjden på den nya bebyggelsen kommer 
att bryta kraftigt mot höjderna i den historiska kvartersstaden 
vilket påverkar stadsbilden. Placeringen i utkanten av kvar-
tersstaden i närhet till andra högre befintliga och planerade 
byggnader gör dock att höjden på den nya byggnaden anses 
vara acceptabel. 

Detaljplanen bidrar även till det nationella miljömålet 
Grundvatten av god kvalitet då marken kommer att saneras i 
och med planen.

11. Konsekvenser
Konsekvenser av planförslaget beskrivs under respektive 
rubrik. T.ex. under rubriker som bebyggelsestruktur, buller 
eller risk.

Behovsbedömning 
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har 
gjorts. 

Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvens-
beskrivning, MKB, inte erfordras då den sammantagna 
miljöpåverkan inte är så pass stor. Påverkan blir främst på 
stadsbilden. Vissa miljöfaktorer påverkas positivt (mark-
föroreningar, hushållning av mark,) medan vissa påverkas 
negativt (sol- och vindförhållanden).

12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning kvartersmark
Respektive fastighetsägare ansvarar för åtgärder inom sin 
egen fastighet såsom grundläggning för planerad byggnation, 
marksanering med mera. 

Kommunen ansvarar för att pollare och parkbänkar inom 
fastigheten Morfeus 7 flyttas från fastigheten.

Ansvarsfördelning allmänna platser 
För allmän plats gäller kommunalt huvudmannaskap. 
Kommunen ansvarar för utförande av allmänna anlägg-
ningar på allmän plats samt för framtida drift och underhåll 
av dessa platser (gata och torg) inom planområdet.
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Ansvarsfördelning allmänna tekniska   
anläggningar
Borås Energi och Miljö AB ansvarar för eventuell utbyggnad 
samt framtida drift och underhåll av allmänna anläggningar 
avseende vatten, spillvatten, dagvatten, fjärrvärme samt 
avfallshantering. 

Borås Elnät AB ansvarar för eventuell utbyggnad samt 
framtida drift och underhåll av allmänna anläggningar för 
el- och fiberförsörjning. Borås Elnät ansvarar för att befintlig 
transformatorstation avvecklas och ersätts med en ny inom 
den yta som reserveras på plankartan (E1).

Inom byggrätten ligger allmänna ledningar som kommer 
behöva flyttas. Borås Energi och Miljö AB ansvarar för att 
ledningar för vatten, avlopp, fjärrvärme och fjärrkyla flyttas 
efter överenskommelse med fastighetsägaren. På motsvarande 
sätt ansvarar Borås Elnät AB för elledningar och Skanova för 
teleledningar.

Avtal
I samband med att detaljplanearbetet påbörjades tecknades 
ett plankostnadsavtal mellan Borås Stads Samhällsbygg-
nadsförvaltning och exploatören som bland annat reglerar 
finansiering av detaljplanearbetet.

Innan detaljplanen antas ska ett exploateringsavtal tecknas 
mellan Borås Stad och exploatören. Åtgärder som bedöms bli 
aktuella att reglera i exploateringsavtalet är bland annat:

 » Exploatörens bidrag till åtgärder i det övergripande 
trafiknätet.

 » Ombyggnation av Knalletorget och delar av Lilla 
Brogatan

 » Överlåtelse av allmän platsmark.

 » Rättigheter för balkonger och entrétak att kraga ut 
inom allmän plats.

 » Rättighet för byggnadens grundläggningskonstruktion 
att delvis utföras under allmän platsmark.

Vid bygglovsprövning ska fastighetsägare redovisa hur man 
avser att uppfylla kommunens krav på antal parkeringsplatser 
enligt gällande parkeringsregler. 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 parkeringsplat-
ser som behöver friköpas bedöms vid bygglovsprövningen. 

Marken (E-området) där en transformatorstation ska placeras 
kan upplåtas av kommunen till Borås Elnät AB genom 
arrende.

Fastighetsrättsliga frågor
Totalt 4 fastigheter ligger helt eller delvis inom planområdet; 
Innerstaden 1:1 som ägs av kommunen samt Morfeus 2, 5 
och 7 som ägs av privata bolag. 

Det ytor som utgör kvartersmark kan komma att utgöra en 
eller flera fastigheter. Lämpligen kommer Morfeus 2, 5 och 
7 att ombildas så att all kvartersmark inom planområdet 
utgör fastigheten Morfeus 5. Ombildningen bedöms kunna 
genomföras genom fastighetsreglering.

Detaljplanens genomförande kommer innebära följande 
konsekvenser för de fastigheter som är direkt berörda:

Innerstaden 1:1 
- Tillförs mark från Morfeus 7 som i detaljplanen är   
 utlagd som allmän plats TORG. 

- Upplåter eller avstår mark för Transformatorstation   
 (E1).

Morfeus 2 
- Avstår mark till Morfeus 5 som i detaljplanen är   
 utlagd som kvartersmark.

Morfeus 5 
- Tillförs mark från Morfeus 2 och 7 som i    
 detaljplanen är utlagd som kvartersmark.

Lilla Brogatan

Stora Brogatan

H
allbergsgatan

Knalletorget

Västerbron

5

4

2

7

Morfeus

Innerstaden
 1:1

Illustration som visar förändrade fastighetsgränser i och med genomförandet av 
detaljplanen. Gröna gränser är nya, röda gränser är gränser som försvinner och den 
lila ytan är omfattningen av fastigheten Morfeus 5 efter planens genomförande. 
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Morfeus 7 
- Avstår mark till Morfeus 5 som i detaljplanen är   
 utlagd som kvartersmark.

- Avstår mark till Innerstaden 1:1 som i detaljplanen   
 är utlagd som allmän plats TORG.

För fastigheten Morfeus 7 gäller bestämmelse om tomtindel-
ning från 1940. Detaljplanen medför att tomtindelningen 
upphör att gälla inom planområdet. Tomtindelningen bör 
dock upphävas i sin helhet. En parallell process att upphäva 
tomtindelningen i sin helhet pågår.

Möjligheten att genomföra föreslagen fastighetsbildning 
prövas av Lantmäterimyndigheten genom förrättning.

Ekonomi
Grundprincipen för finansieringen är att en exploatör ska 
betala för de åtgärder som uppkommer till följd av dennes 
exploatering. Åtgärder som inte kan kopplas till en exploa-
tering men som bedöms nödvändig för det allmänna ska 
finansieras av kommunen.

De trafikåtgärder i anslutning till Brodalsmotet som beskrivs 
under rubrik 3 (Gator och trafik – Övergripande trafikfrågor) 
medför stora kostnader. Åtgärderna ska delvis finansieras av 
kommunen och delvis finansieras genom medfinansiering 
från de exploateringar som sker inom ett geografiskt avgrän-
sat område kring Brodalsmotet. Kvarteret Morfeus ligger 
inom det avgränsade området, varpå exploatören kommer att 
bidra till medfinansieringen.

Kostnaderna för de åtgärder som föreslås ske på allmän plats 
och i angränsning till planområdet (Knalletorget och Lilla 
Brogatan) ska delas mellan exploatören och kommunen.

Exploatörens ekonomiska bidrag till åtgärder på allmän 
plats inom planområdet samt åtgärder i trafiknätet utanför 
planområdet regleras i exploateringsavtalet. 

Exploatören svarar för samtliga kostnader för framtagande 
av planhandlingar, fastighetsbildningskostnader samt kost-
nader för åtgärder som krävs för att genomföra byggnationen 
inom kvartersmark, inklusive flytt av allmänna ledningar.

Exploatören kan tillgodogöra sig den värdeökning av exploa-
törens fastigheter som detaljplanen medför.

Borås Elnät AB får kostnader för att ersätta befintlig trans-
formatorstation med en ny.

13. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 10 år efter att planen har fått laga 
kraft. 

Tomtindelning
Tomtindelning 1583K-BN446/1940 fastställd den 15 juni 
1940 upphävs för fastigheten Morfeus 7.

Handläggning
Planen avses antas Kommunfullmäktige.

Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande.

Planavgift
I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift 
inte tas ut.

Planunderlag
Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » Bullerutredning (Akustikforum, 2019-10-24). 

 » Trafikutredning Brodal (Sweco, 2021-02-02)

 » Geoteknisk utredning (WSP, 2020-09-11).

 » Miljöteknisk markundersökning (WSP, 2019-11-26).

 » Kompletterande miljöteknisk markundersökning (WSP 
2020-10-12)

 » Vindstudie (Klimator 2019-11-14)

 » Mobilitets- och parkeringsutredning (Koucky & 
Partners 2019-12-13)

 » Solstudie (Borås Stad 2020-03-11)

 » Vibrationsutredning (FTK AB 2020-11-13)

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  Jonatan Westlin 
Plan- och bygglovschef  planarkitekt 

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

Johannes Olsson 
Mark- och exploateringsingenjör
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Detaljplan steg för steg
Det är vi på Samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar med detaljplaner och tar fram förslag på nya planer. Här kan du läsa om 

vad en detaljplan är och de olika stegen i detaljplaneprocessen.

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

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

Detaljplan krävs generellt i stadsmiljö. Den som till exempel 
vill bygga något inom ett område där detaljplan krävs, 
kan  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 två delar:

Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.

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

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

Uppdrag
Det första skedet kallas för uppdrag. Det innebär att kommu-
nen bestämmer om den vill ta fram en ny detaljplan för ett 
område. Initiativet till uppdraget kan komma från vem som 
helst, men Kommunstyrelsen måste godkänna initiativet 
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Planprocessen.
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.

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

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

Granskning
Efter samrådet bearbetas planförslaget och Samhällsbygg- 
nadsnämnden fattar beslut att det ska ställas ut för gransk- 
ning. Det innebär att remissinstanser och de som påverkas 
av förslaget har möjlighet att lämna synpunkter en sista gång. 
Om du har synpunkter på detaljplanen ska du lämna in dem 
skriftligt (gärna digitalt) innan granskningstiden är slut. Efter 
granskningstiden sammanställer och redovisar vi synpunkt- 
erna i ett granskningsutlåtande. Vi skickar utlåtandet till dem 
som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda. Om förslaget 
ändras mycket efter granskningen kommer detaljplanen att 
granskas igen. 

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

https://www.boras.se/anslagstavlan


samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress

 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad,  501 80 Borås  
besöksadress 

Kungsgatan 55, 501 80 Borås
tel

033-35 85 00  
e-post

detaljplanering@boras.se
  webbsida 

boras.se/detaljplan
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Fastighetsredovisning

Grundkarta inom planområdet

Upprättad 2021-02-08

Upprättad 2021-02-08

Mätklass II

Grundkarta

N

Höjdsystem: RH 2000

Koordinatsystem plan: SWEREF 99 13 30

Grundkartans beteckningar

Fastighetsgräns

Servitutsgräns

Fastighetsbeteckning

Byggnader, fasadlinjer redovisade

Byggnader, takens begränsningslinjer redovisade

Väg

Rutnätspunkt

Slänt

Träd

0:00 / 0:000

PLATS FÖR

ÖVERSIKTSKARTA

Borås Stad, Västra Götalands län

Beslutsdatum Inst

Detaljplan för Morfeus 5 med flera
Granskning

Upprättad 2021-02-10

Michaela Kleman

Plan- och bygglovschef

Jonatan Westlin

Planarkitekt

Samråd

2020-04-23

SBN

Granskning 

2021-02-24

SBN

Antagande

Laga kraft

Skala A1: 

Illustration - Byggnadshöjder

e1 - högsta byggnadshöjd +149

e1 - lägsta  totalhöjd +190

Högsta totalhöjd +207

Illustration - p

1

2 meter

Variation i våningsantal

1610 2020 Meter4 6 8 1812 14

1:250Skala A3: 1:500 

1 

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom

hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Torg

TORG

GataGATA

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Bostäder. Bostäder får inte inredas i bottenvåning.

B

1

Bostäder

(B

2

)

CentrumC

TransformatorstationE

1

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS

MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP

Mark och vegetation

133.1

Markens höjd över nollplanet ska vara minst 133.1 meter,  4 kap. 5 § 1

st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning

e

1

Lägsta nockhöjd för huvudbyggnad över angivet nollplan är 190 m,

undantaget om byggnadhöjden är lägre än +149 m över nollplanet,

4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e

2

Inom användningen (B

2

) tillåts endast balkong

,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Balkongernas sammanlagda utkragande yta får vara max 150 kvadratmeter på byggnadens

västra sida respektive 60 kvadratmeter på byggnadens östra sida,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

+0.0

Högsta totalhöjd i meter över angivet nollplan,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

+140.5

Högsta byggnadshöjd i meter över angivet nollplan,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Placering

p

1

Byggnad ska placeras med en förskjutning i byggnadskroppen i

väst-östlig ledd på minst 2 meter,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utformning

f

1

Huvudbyggnad ska variera i höjd och våningsantal, undantaget om

byggnadhöjden är lägre än +149 m över nollplanet,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

2

Sockelvåning ska vara minst 3,5 meter hög (överkant golvbjälklag

till överkant golvbjälklag),  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

3

Minst 50 % av fasadytan i sockelvåning ska vara i glas.,  4 kap. 16 § 1 st

1 p.

f

4

Utöver högsta tillåtna totalhöjd tillåts mindre tekniska anläggningar,

räcken och mindre skärmtak sticka upp,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

5

Fasad ska i huvudsak utformas i tegel.  Sockelvåning får också

utformas med stenfasad,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Balkong mot väster får kraga ut max 135 centimeter från fasad och ska en fri höjd på minst 5

meter över marken,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Balkong mot öster får kraga ut max 135 centimeter från fasad, ska ha en fri höjd på minst 24

meter över marken och får inte kraga ut utanför detaljplanens kvartersmark.,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Balkong mot norr får kraga ut max 30 centimeter från fasad och får inte kraga ut utanför

detaljplanens kvartersmark,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Balkong får inte glasas in, med undantag om det sker i liv med fasaden,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Mindre entrétak får kraga ut över allmän platsmark,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Skydd mot störningar

m

1

Byggnad ska utföras vattenät upp till 133,1 meter över grundkartans

nollplan.,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

m

2

Utrymning från befintlig byggnad på Morfeus 7 ska möjliggöras över

planområdet ut mot Knalletorget, om inte brandsäkerhetsåtgärder

redan har vidtagits i befintlig byggnad.,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

Området är bullerutsatt. Byggnader ska placeras och utformas så att gällande riktvärden enligt

förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader klaras. För de bostäder med uteplats där inte

föreskrivna riktvärden klaras gäller att bostaden ska ha tillgång till minst en skyddad uteplats,

gemensam eller privat, där riktvärden för uteplats klaras. För de bostäder där riktvärden för

trafikbuller vid fasad inte klaras gäller att minst hälften av bostadsrummen ska vara vända mot

en skyddad sida där riktvärden enligt förordningen klaras,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Huvudmannaskap

Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats,  4 kap. 7 §

Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år,  4 kap. 21 §

Villkor för startbesked

Startbesked får inte ges för grundläggning av byggnad förrän markens lämplighet avseende

föroreningar, på aktuell plats, har avhjälpts till Naturvårdsverkets riktvärden för angiven

markanvändning,  4 kap. 14 § 1 st 1 p.

Strandskydd

Strandskyddet är upphävt,  4 kap. 17 §

Upplysningar

Tomtindelningen 1583K-BN446/1940 för Morfeus 7 upphör att gälla inom planområdet.

Planavgift debiteras ej vid bygglov.

Startbesked för den nya exploateringen bör ges endast efter att brandsäkerhetsåtgärder har

vidtagits på Morfeus 7.
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Månadsrapport mars 2021 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att godkänna månadsrapport mars 2021. 

Ärendet i sin helhet 

Förskolenämnden redovisar ett resultat på +7 281 tkr i förhållande till 

periodens budget. Tre tolftedelar av nämndens buffert påverkar resultatet 

positivt med 2 025 tkr. Prognosen för helåret är i nuläget +2 500 tkr. 

Nämnden gör ett överskott avseende personalrelaterade kostnader med ca 5 

500 tkr för perioden. En ökad andel personal har fortsatt varit frånvarande från 

arbetet i sjukdom eller för vård av barn. 

Förskolenämndens ram inför 2021 räknades ned med 0,12 % avseende volym, 

baserat på befolkningsprognos framtagen i april 2020. Antalet inskrivna barn i 

våra egna förskolor har under perioden januari-mars varit 115 färre än under 

motsvarande period förra året. Pandemin har gjort att vårdnadshavare valt att 

senarelägga inskolningar och därmed har mängden inskrivna barn minskat. 

Antalet barn i fristående förskolor har varit 19 barn färre under januari-mars 

2021 än under motsvarande period förra året. Fristående pedagogisk omsorg 

har minskat med 5 platser jämfört med motsvarande period förra året. 

Kostnaderna för köpta platser är på samma nivå under januari-mars 2021 som 

motsvarande period förra året. 

Sammantaget, när även köpta och sålda platser till annan kommun räknas med, 

har Förskolenämnden betalningsansvar för 146 färre barn under januari-mars 

2021 än under motsvarande period 2019. 

Inför varje ny planlagd förskola görs en noggrann behovsanalys, då dessa 

innebär en avsevärt högre lokalkostnad. 

Prövning av barns bästa 

Kommuner har i skyldighet att beakta barnets bästa i beslut som rör barn. 

Ärendet i sig bedöms vara av ren administrativ art då, månadsuppföljningen är 

nämndens egen rapport och analys av sin ekonomi och verksamhet med 

årsprognos. Barnperspektivet beaktas löpande inom de områden som rapporten 

berör. 
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1  Inledning 

Förskoleförvaltningens viktigaste uppdrag de kommande åren är att fortsätta arbetet med att skapa en 
likvärdig förskoleverksamhet med god kvalitet. Enligt förskolans läroplan ska förskolan lägga grunden 
för ett livslångt lärande i en verksamhet som är rolig, trygg och lärorik för alla barn. Förskolan är en 
nationellt styrd verksamhet i en kommunal organisation vilket innebär att uppdraget formuleras dels i 
nationella styrdokument och dels i den kommunala målstyrningen. Förskolan arbetar därför utifrån två 
parallella styrmodeller.  Det systematiska kvalitetsarbetet beskrivs i de nationella styrdokumenten. Borås 
Förskoleförvaltning har tagit fram en modell för det systematiska kvalitetsarbetet där varje förskola 
planerar, följer upp, dokumenterar, utvärderar och utvecklar sin verksamhet utifrån de nationella målen. 
Andra underlag i arbetet är den årliga klimatenkäten, Kompetensförsörjnings/hälsoplanen och inkomna 
synpunkter. Samtliga underlag diskuteras i kvalitetsdialoger mellan rektor och verksamhetschef. 
Förskolorna gör också skriftliga uppföljningar som sammanställs av avdelningen för kvalitet och 
utveckling. Allt detta sammantaget analyseras av Förvaltningsledningen. Förvaltningens sammantagna 
måluppfyllelse redovisas till nämnden i kvalitetsrapporter och konkretiseras genom exempel från 
förskolorna av rektorer och pedagoger på förvaltningsinformationen. Den kommunala måluppfyllelsen 
redovisas i månadsrapporter, tertialrapporter och årsrapporten. 

Förvaltningen har tagit fram en övergripande verksamhetsplan som identifierar de gemensamma 
utvecklingsområdena för 2020-2021: 

· Kvalitet i utbildningen - en god och likvärdig kvalitet i alla förskolor 

· Kompetensförsörjning - kvalitativ och långsiktig kompetensförsörjning 

· Förvaltningens processer – goda förutsättningar för verksamheterna och underlag för beslut 

Under Mars månads förvaltningsinformation var temat Digitalitet och Kommunikation. Nämnden 
besöktes av dataskyddsombuden, informerades om förvaltningen kommunikationsstrategi och 
upphandling av ny IT-plattform. 

Förskolenämnden redovisar ett resultat på +7 281 tkr i förhållande till periodens budget. Tre tolftedelar 
av nämndens buffert påverkar resultatet positivt med 2 025 tkr. Prognosen för helåret är i nuläget +2 
500 tkr. 

2  Omvärldsanalys 

Omvärlden, i Borås, nationellt och internationellt, domineras fortfarande av Corona-pandemin. 
Förvaltningen har ett tätt samarbete med CKS, Stadsledningskansliet och Länsstyrelsens pandemigrupp 
för att möta nya frågor och behov. Läget har fortsatt skapat oro hos vårdnadshavare och personal vilket 
har resulterat i att förvaltningen fortsatt gjort betydande satsningar på att ta fram och sprida 
informationsmaterial till både vårdnadshavare, rektorer och personal. Förvaltningens administrativa och 
stödresurser fokuserar framför allt på att möta rektorernas och verksamheternas behov vilka kan 
aktualiseras och skifta med kort varsel. Förskolorna praktiserar de åtgärder för att minska 
smittspridning som rekommenderas av smittskyddet, men personalen har ännu inte erbjudits 
vaccination. 

De öppna förskolorna i Familjecentralerna har under mars månad bedrivit digital verksamhet och 
nämnden har öppnat upp för att alla öppna förskolor ska kunna bedriva utomhusverksamhet. 

Förvaltningen har för läsåret 20/21 beviljats statsbidrag för minskade barngrupper med drygt 48 mnkr. 
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3 Indikatorer och uppdrag 

3.1 Människor möts i Borås 

Målbild 

Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi 
och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och 
stärker självkänslan. 

3.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status Kommentar 

Vård- och äldrenämnden ska i samverkan 
med Förskolenämnden pröva möjligheten 
att införa någon form av integrerad 
verksamhet för barn och äldre, till exempel 
på Kristineberg. 

 Ej 
genomfört 

Under 2021 ska Förskolenämnden påbörja 
dialog med Vård- och äldrenämnden för att 
skapa förutsättningar där verksamhet för 
barn och äldre kan mötas via exempelvis 
gemensamma aktiviteter. 

3.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

Målbild 

Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsättningar för barn och 
unga att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla vuxna. 

Kommunfullmäktiges indikatorer Senast utfall Utfall 2020 Utfall 2019 

Andelen barn som får plats på förskola 
på önskat placeringsdatum, ska öka 
(%) 

 96 81 

Andelen föräldrar som känner sig 
trygga när de lämnar sitt barn på 
förskolan ska öka, %. 

 96 95,7 

Andelen barn som får plats på förskola på önskat placeringsdatum, ska öka (%) 

Under rubriken "Nya placeringar och väntetid" presenteras utfall per månad för denna indikator. Till 
Kommunstyrelsen följs indikatorn upp i samband med årsredovisningen.  

Andelen föräldrar som känner sig trygga när de lämnar sitt barn på förskolan ska 

öka, %. 

Indikatorn följs upp i samband med tertialrapport 2 samt i årsredovisningen. Frågan om andel föräldrar 
som känner sig trygga när de lämnar sitt barn på förskolan ställs till vårdnadshavare i 
Förskoleförvaltningens klimatenkät. Årets enkät pågår under februari - mars månad. 
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3.2.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status Kommentar 

Förskolenämnden uppdras att tillsammans 
med Arbetslivsnämnden se till att 
samhällsintroduktion erbjuds på alla 
familjecentraler. 

 
Genomfört 

Uppdraget genomfördes under 2019 till 
fullo. 2020 skulle Arbetslivsförvaltningen 
göra om utbildningen men kunde inte 
rekrytera deltagare. 2020 har pandemin 
hindrat vidare insatser. 

Lokalförsörjningsnämnden ska tillsammans 
med Grundskolenämnden, 
Förskolenämnden och Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden under 2021 
utreda hur nämnderna på ett bättre sätt kan 
använda sina lokaler gemensamt. Det ska 
särskilt belysas hur föreningslivet kan 
använda lokalerna när det inte bedrivs 
någon utbildning i dem. 

 Delvis 
genomfört 

Förskolenämnden samnyttjar i dagsläget 
skollokaler på flera orter tillsammans med 
grundskolan. Arbete pågår med att hitta 
ytterligare samarbeten tillsammans med 
LFF. 

3.3 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 

Målbild 

Människors engagemang och initiativkraft skapar starka, attraktiva tätorter och en levande landsbygd. 

Kommunfullmäktiges indikatorer Senast utfall Utfall 2020 Utfall 2019 

Andelen närproducerade livsmedel ska 
öka, %. 

 23,6 25 

Andelen närproducerade livsmedel ska öka, %. 

Indikatorn följs upp i samband med tertialrapport 1, 2 och i årsredovisningen. 

3.4 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

Målbild 

En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får 
en hälsosam och god miljö. 

Kommunfullmäktiges indikatorer Senast utfall Utfall 2020 Utfall 2019 

Andelen ekologiska livsmedel ska 
öka, %. 

 49,2 50,4 

Andelen ekologiska livsmedel ska öka, %. 

Indikatorn följs upp i samband med tertialrapport 1, 2 och i årsredovisningen. 
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3.5 Ekonomi och egen organisation 

Kommunfullmäktiges indikatorer Senast utfall Utfall 2020 Utfall 2019 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid ska minska, %. 

11,9 11,6 9,6 

Arbetad tid för timavlönade omräknat 
till årsarbeten ska minska. 

54,7 50,6 86,7 

Andel anställda som nyttjar Borås 
Stads friskvårdsbidrag ska öka, % 

 34,6 41 

 

Verksamhetens indikatorer Utfall Målvärde 2021 Målvärde 2025 

Antalet inkomna anmälningar till 
Skolinspektionen där myndigheten 
utdelat ett föreläggande. 

 0 0 

Antalet inkomna anmälningar till Skolinspektionen där myndigheten utdelat ett 

föreläggande. 

Denna indikator följs upp i samband med årsredovisningen. Utfallet för januari - mars 2021 är 0. 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid ska minska, %. 

Den pågående pandemin har inneburit, och innebär fortsatt att det är svårt att arbeta proaktivt och 
strategiskt med arbetsmiljö- och hälsofrågorna. 
Under februari har sjukfrånvaron ökat markant och tangerar de höga nivåer som uppnåddes i april 
2020. Utvecklingen följs noga och insatser har satts in, t.ex. möjlighet att testa personal på förskolan 
med hjälp av färdtjänst som kör ut testerna direkt till arbetsplatsen. Barnens frånvarotal har hållit 
motsvarande höga nivå vilket gjort att förskolorna kunnat upprätthålla en god verksamhet för de 
närvarande barnen. En tredje våg i pandemin har nått förskolorna under månaden. 
 
Vid summering av sjukstatistiken senaste 12-månadersperioden går det att konstatera att den totala 
sjukfrånvaron ökat till 11,9% (från 11,6%). Variationen mellan olika månader är fortsatt stor. Den totala 
frånvaron är dock högre då andel personal som tar ut VAB också ökat.  Permitteringar och ökat 
hemarbete har gjort att vårdnadshavarna kunnat och velat ha barnen mera hemma. 
 
Förvaltningen kommer att fortsätta arbeta med den framtagna hälso- och kompetensförsörjningsplanen 
på enhetsnivå för att ha möjlighet att anpassa insatser efter den enskilda förskolans behov. 
Förvaltningen kommer också börja rikta in arbetet med att skapa en beredskap på rehabilitering efter 
pandemin, då konsekvenserna kan bli omfattande på såväl individ- som på gruppnivå. 
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Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten ska minska. 

Indikatorn följs upp i samband med tertial 1. 
 
Under första kvartalet 2020 minskade förvaltningen sitt behov av timanställda kraftigt i samband med 
att färre barn var i förskolan. Efter semestern ökade behovet igen och fortsatte öka under resterande 
del av 2020 för att vika något nedåt de första månaderna 2021. Senaste uppföljningen visar återigen en 
liten uppgång. Den ökande sjukfrånvaron, framförallt korttidsfrånvaron, påverkar behovet av antalet 
timanställda då behovet att täcka frånvaroluckor med kort varsel ökar. Det arbete för att minska 
användandet av timanställda som initierades 2019 men på grund av pandemin har pausats, kommer att 
fortsätta under 2021. 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag ska öka, % 

Indikatorn följs upp i samband med årsredovisningen. 
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3.5.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status Kommentar 

När Borås Stads nämndorganisation 
gjordes om stod valet mellan A) en 
gemensam kostorganisation under en 
nämnd, till exempel Servicenämnden eller 
B) en kostorganisation per nämnd. 
Alternativ B valdes. Kommunstyrelsen ska i 
samverkan med Förskolenämnden, 
Grundskolenämnden, Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden och Vård- och 
äldrenämnden utvärdera det valda 
alternativet. Uppdraget ska redovisas 
senast halvårsskiftet 2021. 

 Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen har påbörjar arbetet med 
uppdraget.  
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4 Nämndens verksamhet  

4.1 Ekonomiskt sammandrag 

Tkr 
Utfall 

perioden 
Budget 

perioden 
Period- 

avvikelse 
Årsbudget Prognos 

Års-        
avvikelse 

Sålda platser 2 032 1 750 282 7 000 7 000 0 

Statsbidrag 22 110 21 681 429 80 549 80 832 283 

Förskoleavgifter 14 132 14 932 -800 61 127 60 327 -800 

Övrigt 2 190 1 522 668 6 089 6 645 556 

Summa intäkter 40 464 39 885 579 154 765 154 804 39 

       

Personal -156 910 -162 358 5 448 -664 765 -661 054 3 711 

Kost -16 866 -16 487 -379 -65 950 -66 450 -500 

Lokalvård -6 466 -6 871 405 -27 485 -27 285 200 

Lokaler -24 779 -24 999 220 -99 994 -99 994 0 

Köpta platser -15 285 -15 785 500 -62 575 -62 375 200 

Material -1 780 -1 022 -758 -4 083 -11 183 -7 100 

Övrigt -7 496 -8 762 1 266 -26 163 -28 313 -2 150 

Summa kostnader -229 582 -236 284 6 702 -951 015 -956 654 -5 639 

       

Buffert    -8 100   

Nettokostnad -189 118 -196 399 7 281 -804 350 -801 850 2 500 

Nämndbidrag 196 399 196 399  804 350 804 350  

Resultat efter 
nämndbidrag 

7 281 0  0 2 500  

Tre tolftedelar av nämndens buffert ingår i posten Övrigt under Budget perioden och påverkar resultatet positivt med 2 025 tkr. 

4.2 Ekonomiska förutsättningar 

Förskolenämnden redovisar ett resultat på +7 281 tkr i förhållande till periodens budget. Tre tolftedelar 
av nämndens buffert påverkar resultatet positivt med 2 025 tkr. Prognosen för helåret är i nuläget +2 
500 tkr. 

Nämnden gör ett överskott avseende personalrelaterade kostnader med ca 5 500 tkr för perioden. En 
ökad andel personal har fortsatt varit frånvarande från arbetet i sjukdom eller för vård av barn. 

Förskolenämndens ram inför 2021 räknades ned med 0,12 % avseende volym, baserat på 
befolkningsprognos framtagen i april 2020. Antalet inskrivna barn i våra egna förskolor har under 
perioden januari-mars varit 115 färre än under motsvarande period förra året. Pandemin har gjort att 
vårdnadshavare valt att senarelägga inskolningar och därmed har mängden inskrivna barn minskat. 

Antalet barn i fristående förskolor har varit 19 barn färre under januari-mars 2021 än under 
motsvarande period förra året. Fristående pedagogisk omsorg har minskat med 5 platser jämfört med 
motsvarande period förra året. Kostnaderna för köpta platser ligger på samma nivå under januari-mars 
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2021 som motsvarande period förra året. 

Sammantaget, när även köpta och sålda platser till annan kommun räknas med, har Förskolenämnden 
betalningsansvar för 146 färre barn under januari-mars 2021 än under motsvarande period 2019. 

Inför varje ny planlagd förskola görs en noggrann behovsanalys, då dessa innebär en avsevärt högre 
lokalkostnad. 

4.3 Verksamhet 2021 

Tkr 
Utfall 

perioden 
Budget 

perioden 
Period- 

avvikelse 
Årsbudget Prognos 

Års-     
avvikelse 

Central 
administration 

      

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad -3 083 -3 002 -81 -12 720 -12 720 0 

Nettokostnad -3 083 -3 002 -81 -12 720 -12 720 0 

Politisk verksamhet       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad -539 -573 -34 -2 292 -2 292 0 

Nettokostnad -539 -573 34 -2 292 -2 292 0 

Förskoleverksamhet       

Intäkt 40 019 39 511 508 153 274 153 260 -14 

Kostnad -222 765 -227 900 5 134 -924 505 -921 991 2 514 

Nettokostnad -182 746 -188 389 5 643 -771 231 -768 731 2 500 

Öppen förskola       

Intäkt 0 22 -22 84 44 -40 

Kostnad -782 -877 95 -3 540 -3 340 200 

Nettokostnad -782 -855 73 -3 456 -3 296 160 

Familjecentraler       

Intäkt 445 352 93 1 407 1 500 93 

Kostnad -2 414 -1 908 -506 -7 958 -8 211 -253 

Nettokostnad -1 969 -1 556 -413 -6 551 -6 711 -160 

Buffert       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad 0 -2 025 2 025 -8 100 -8 100 0 

Nettokostnad 0 -2 025 2 025 -8 100 -8 100 0 

Totalt       

Intäkt 40 464 39 885 579 154 765 154 804 39 

Kostnad -229 583 -236 285 6 702 -959 115 -956 654 2 461 

Nettokostnad -189 119 -196 400 7 281 -804 350 -801 850 2 500 
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Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 

Förskolenämnden redovisar ett resultat på +7 281 tkr i förhållande till periodens budget. Tre tolftedelar 
av nämndens buffert påverkar resultatet positivt med 2 025 tkr. Prognosen för helåret är i nuläget +2 
500 tkr. I prognosen ingår nämndens buffert med 8 100 tkr som bedöms nyttjas under året. 

Central administration: Budgetavvikelsen är för perioden -81 tkr. Helårsprognos enligt årsbudget. 

Politisk verksamhet: Budgetavvikelsen är för perioden +34 tkr. Helårsprognos enligt årsbudget. 

Förskoleverksamhet: Budgetavvikelse för perioden på +5 642 tkr. Helårsprognos +2 500 tkr. 
Personalkostnaderna har varit lägre än budgeterat under perioden. 

Förvaltningen har beviljats statsbidrag för minskade barngrupper för läsåret 20/21 med ca 48 mnkr, 
vilket är en minskning med ca 6 mnkr jämfört med föregående läsår. 

Inför varje ny planlagd förskola görs en noggrann behovsanalys, eftersom det finns en oro över de 
högre lokalkostnader de medför. 

Öppen förskola: Budgetavvikelsen är för perioden +73 tkr. Helårsprognos +160 tkr. 

Familjecentral: Budgetavvikelsen är för perioden -413 tkr. Helårsprognos -160 tkr. 

Buffert: Nämndens buffert för året är 8 100 tkr och ligger periodiserad jämnt under året. Det innebär 
att en tolftedel av nämndens buffert ligger med som en del av periodens budget varje månad. Buffert 
bedöms nyttjas under året. 

5  Verksamhetsmått 

5.1 Förskola 

5.1.1 Förskola 

Verksamhetsmått Utfall Feb 2021 Utfall Mar 2021 Budget 2021 

Antal inskrivna barn från kommunen 6 203 6 332 5 970 

varav barn i fristående verksamhet 457 459 480 

Antal barn per årsarbetare i egen regi 5,2 5,3 5,3 

Andel förskollärare, % 48 48 50 

Andel barnskötare, % 30 30 30 

Gruppstorlek 13 14 14,5 
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6 Nya placeringar och väntetid 

Totalt antal nya placeringar per månad och väntetid 

  Jan Feb 
Mar
s 

April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec 

Antal nya 
placeringar 

237 99 131          

Antal barn 
som önskat 
plats aktuell 
månad 

223 76 95          

Plats på 
förskola på 
önskat 
placerings-
datum, andel 
barn (%) 

93 96 98          

Väntetid i 
antal dagar 
för de barn 
som inte fått 
plats på 
förskola på 
önskat 
placerings- 
datum, 
medelvärde 

23 14 41          

Väntetid i 
antal dagar 
för de barn 
som inte fått 
plats på 
förskola på 
önskat 
placerings- 
datum, 
median 

20 17 41          

Andel (%) 
barn som inte 
har fått plats 
på önskat 
placeringsdat
um och har 
fått vänta 
längre än 30 
dagar 

19 0 50          

Statistiken som presenteras i procent beräknas utifrån antalet barn som önskat placering aktuell månad. Andel (%) barn som inte har fått plats 
på önskat placeringsdatum och har fått vänta längre än 30 dagar beräknas utifrån de som inte fått placering på önskat datum. I mars månad är 
det 2 barn som ligger till grund för denna beräkning. 
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Placerade barn under ett års ålder 

  Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec 

11-12 mån 6 4 10          

10-11 mån 0 4 4          

9-10 mån 4 1 2          

8-9 mån 1 2 1          

7-8 mån 1 0 0          

6-7 mån 0 0 0          

Totalt 12 11 17          
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1  Inledning 

Varje månad i samband med nämndens månadsrapport redovisas status för de uppdrag som getts av 
Kommunfullmäktige och Förskolenämnden. Uppdragsredovisning per januari, april, augusti och 
december redovisas som anmälningsärenden till nämnden, övriga månader biläggs redovisningen till 
nämndens månadsrapport. 

2 Uppdrag från Kommunfullmäktige och 

Förskolenämnden 

2.1 Kommunfullmäktige 

Datum Uppdrag Status 

2020-11-26 Förskolenämnden ska i samverkan med 
Lokalförsörjningsnämnden, 
Grundskolenämnden och Gymnasie- och 
utbildningsnämnden utreda hur de på ett 
bättre sätt kan använda sina lokaler 
gemensamt. 

Delvis genomfört 

2020-11-26 Förskolenämnden ska i samverkan med 
Kommunstyrelsen, Grundskolenämnden, 
Gymnasie- och utbildningsnämnden 
utvärdera de valda alternativen för 
kostorganisationen. 

Delvis genomfört 

2020-11-26 Vård- och äldrenämnden ska i samverkan 
med Förskolenämnden pröva möjligheten 
att införa någonform av integrerad 
verksamhet för barn och äldre, till 
exempel på Kristineberg. 

Ej påbörjad 

2.2 Förskolenämnden 

Datum Uppdrag Status 

 Inga uppdrag.  

Slutförda uppdrag 
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Svar på remiss - Program mot hedersrelaterat våld och 

förtryck 2021-2024 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker Program mot hedersrelaterat våld och förtryck 

2021-2024, under förutsättning att Förskolenämndens krav på utbildningen 

uppfylls. Yttrandet översänds till Arbetslivsnämnden. 

Ärendet i sin helhet 

Förskolenämnden har beretts möjlighet att yttra sig över Program mot 

hedersrelaterat våld och förtryck 2021-2024, som utarbetats under hösten 2020. 

I programmet framgår att det övergripande syftet är att förebygga 

hedersrelaterat våld och förtryck i Borås Stad. Detta ska göras genom att 

utveckla och kvalitetssäkra stadens arbete med att skydda och stödja utsatta så 

att de kan leva ett liv fritt från våld och förtryck. Arbetet ska utgå från svensk 

lagstiftning och de mänskliga rättigheterna. För att nå dessa mål fastställer 

programmet två tillvägagångssätt. Kunskapen om hedersrelaterat våld och 

förtryck ska stärkas bland alla yrkesverksamma i Borås Stad. Vidare så ska 

samverkan mellan nämnderna och förvaltningarna säkerställas för att på så vis 

kvalitetssäkra arbetet med hedersutsatta i staden. 

Som ett led i arbetet ska medarbetare som arbetar med människor på operativ 

och strategisk nivå inom Förskoleförvaltningen, Grundskoleförvaltningen, 

Gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen, Fritid- och 

folkhälsoförvaltingen, Individ-och familjeomsorgsförvaltningen, 

Arbetslivsförvaltningen och Stadsledningskansliet gå en grundutbildning i 

hedersrelaterat våld och förtryck. Utbildningen kommer att samordnas av 

Arbetslivsförvaltningen. Därutöver ska ett rättighetsperspektiv tillämpas i 

arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck och Borås Stads 

kommunikationsarbete inom området ska rikta sig till utsatta och 

yrkesverksamma. 

Förskolenämndens bedömning 

Förskolenämnden framhåller att arbetet med att förhindra och förebygga det 

hedersrelaterade våldet och säkerställa att utsatta får den hjälp och det stöd de 

behöver är oerhört viktigt. Ökad kunskap inom området genom 

utbildningsinsatser bidrar till större möjlighet att kunna agera i enlighet med 

intentionen i programmet. Den handbok mot hedersrelaterat våld och förtryck 
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som gemensamt tagits fram inom staden kommer också att fungera som ett 

verktyg i det fortsatta arbetet. 

Förskolenämnden tillstyrker Program mot hedersrelaterat våld och förtryck 

2021-2024 med följande förbehåll. Förskolenämnden framhåller att personal i 

förskolorna generellt behöver prioritera kompetensutveckling inom 

kärnuppdraget. Detta då utmaningarna med barns lärande och utveckling är 

centrala. I förskolorna finns begränsad möjlighet för personalen att delta i 

ytterligare utbildningsinsatser initierade externt. Planeringstiden för exempelvis 

en barnskötare kan uppgå till två timmar i veckan och en allt för omfattande 

utbildning skulle därför innebära att tiden i barngrupp drabbas. 

Förskolenämnden ser dock vikten med utbildningsinsatsen enligt programmet 

och tillstyrker remissförslaget under följande förutsättningar: 

• att utbildningen är digital och kan genomföras individuellt samt under 
hela 2021 så att det passar verksamheten.

• att utbildningen inte är alltför tidsomfattande då förskolans personal 
behöver prioritera det ordinarie arbetet i barngrupp. 

• att utbildningen är verksamhetsorienterad och kan inlemmas i det 
ordinarie uppdraget.

Prövning av barnets bästa 

Kommuner har som skyldighet att alltid beakta barnets bästa i alla beslut som 

rör barn. I detta ärende där Förskolenämnden ombetts yttra sig över en remiss 

är nämnden inte beslutande instans. Det är således upp till beslutade nämnd att 

beakta barnperspektivet i ärendet. Förskolenämnden vill dock starkt poängtera 

vikten av att barnkonventionen och barnets bästa beaktas inför slutgiltigt beslut 

i ärendet. 

Beslutsunderlag 

1. Program mot hedersrelaterat våld och förtryck 2021-2024

2. Våga fråga – Borås Stads Handbok mot hedersrelaterat våld och

förtryck

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 15 april 2021. 

Beslutet expedieras till 

1. Arbetslivsnämnden

Andreas Ekström 

Ordförande 
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§ 6 Dnr ALN 2021-00004 1.1.3.1 

Program mot hedersrelaterat våld och förtryck 2021-
2024 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden godkänner Program mot hedersrelaterat våld och förtryck 
2021-2022 i sin helhet och sänder ut programmet på remiss till samtliga 
nämnder och kommunfullmäktiges beredningsgrupp för medborgarinflytande. 

Sammanfattning av ärendet 

Under hösten 2020 har Borås Stads Program mot hedersrelaterat våld och 
förtryck utarbetats (se bilaga). 

Det övergripande syftet med programmet är att förebygga hedersrelaterat våld 
och förtryck i Borås Stad. Detta ska göras genom att utveckla och kvalitetssäkra 
stadens arbete så att utsatta får det stöd och skydd som de behöver för att leva 
ett liv fritt från våld och förtryck och som är förenligt med svensk lagstiftning 
och de mänskliga rättigheterna. För att målet ska uppnås ska:   

1. Kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck stärkas bland alla 
yrkesverksamma i Borås Stad som arbetar på operativ och strategisk 
nivå med människor.  

2. Samverkan mellan nämnderna/förvaltningarna ska säkerställas i syfte att 
kvalitetssäkra arbetet med hedersutsatta i Borås Stad.  

Ytterst kommer Arbetslivsförvaltningen att ansvara för programmet och dess 
uppföljning.  

Arbetslivsnämnden föreslås godkänna programmet som helhet samt besluta att 
programmet sänds på remiss till samtliga nämnder och kommunfullmäktiges 
beredningsgrupp för medborgarinflytande .              

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Program mot hedersrelaterat våld och förtryck.                 
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Datum: xxxx-xx-xx (blir datumet i Kf) 

För revidering ansvarar: Arbetslivsnämnden 

För eventuell uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Arbetslivsnämnden 

Dnr: 2021-00004 

Dokumentet gäller för: Arbetslivsnämnden Förskolenämnden, Grundskolenämnden,  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, och  

Individ- och familjeomsorgsnämnden  

Dokumentet gäller till och med: 2024 

  



Inledning 
I Borås Stad används regeringens definition av hedersrelaterat våld och förtryck formulerad i 

propositionen 2019/20:131 Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet som innefattar begränsningen 

av främst flickor och kvinnor men även pojkar och mäns liv samt påtryckningar och våld som 

syftar till att upprätthålla familjens kontroll över individen. Det är kopplat till en uppsättning 

normer om våldsanvändning (våldsnormer) och uppfattning om oskuld (oskuldsnormer) som 

bygger på patriarkala och/eller heteronormativa föreställningar.  

 

Utmärkande för det hedersrelaterade våldet och förtrycket är att det utförs kollektivt. Det sker ofta 

inom en familj och/eller släkt. Individens egna intressen och handlingar anses vara underordnat 

familjens eller släktens intressen och individens relationer och sexualitet är en angelägenhet för hela 

familjen. Om individens handlingar inte ligger i linje med normerna anses det kunna påverka 

familjens anseende. Således innefattar hedersnormerna uppfattningar om att bland annat familjens 

rykte och anseende är nära sammanhängt med de kvinnliga familjemedlemmarnas kyskhet och 

oskuld och ”deras faktiska och påstådda beteende i förhållande till dessa ideal.” Individer som 

försöker att bryta normerna kan råka ut allvarliga konsekvenser av familjen och/eller släkten.  

 

I hederskontexten är det ofta männen som bestämmer men även kvinnor kan utöva förtrycket. 

Även pojkar och unga män kan vara utsatta för hot och olika former av kontroll samt 

äktenskapstvång. Pojkar förväntas i stor utsträckning bevaka och kontrollera sina kvinnliga 

släktingar.  Således kan ett offer även ha rollen som förövare beroende på kontexten. 

Begränsningarna kan innefatta vilken klädsel man får ha på sig, vem man får umgås med och/eller 

ens rörelsefrihet till att man inte får välja utbildning, arbete, vem man får gifta sig med eller om 

äktenskapsskillnad. Konsekvenserna av detta är många. Bland annat kan det leda till psykiska och 

somatiska besvär som stress, huvudvärk, ont i magen, sömnsvårigheter och nedstämdhet. 

Barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av kvinnor och flickor kan också räknas som 

företeelser utmärkande för hedersrelaterat våld och förtryck. HBTQ-personer och personer med 

intellektuella funktionsnedsättningar är grupper som anses vara särskilt utsatta inom 

hederskontexten. 

Syfte och mål 
Det övergripande syftet med programmet är att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck i 

Borås Stad. Detta ska göras genom att utveckla och kvalitetssäkra stadens arbete så att utsatta får 

det stöd och skydd som de behöver för att leva ett liv fritt från våld och förtryck och som är 

förenligt med svensk lagstiftning och de mänskliga rättigheterna. För att målet ska uppnås ska:   

1. Kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck stärkas bland alla yrkesverksamma i 

Borås Stad som arbetar på operativ och strategisk nivå med människor.  

2. Samverkan mellan nämnderna/förvaltningarna ska säkerställas i syfte att kvalitetssäkra 

arbetet med hedersutsatta i Borås Stad.  



Verksamheternas uppdrag 
För att förhindra att individer utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck är det centralt att ha 

kännedom om det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryckssätt och underliggande 

mekanismer. Det förutsätter att verksamheter som kommer i kontakt med hedersutsatta har 

kompetensen och kunskap i att identifiera dessa uttryck och att se till så att individen får stöd i 

sin situation.  

Kommunstyrelsen, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden 

och Arbetslivsnämnden ska med stöd av Arbetslivsförvaltningen samverka med nämnder och 

förvaltningar och gemensamt bidra till att:  

- Öka kunskapen 

Alla som arbetar i ovannämnda förvaltningar på operativ och strategisk nivå med 

människor ska gå en grundutbildning i hedersrelaterat våld och förtryck som samordnas 

av Arbetslivsförvaltningen.  

 

- Arbeta rättighetsbaserat  

En central del i att stärka Borås Stads arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck är att 

aktivt arbeta utifrån ett rättighetsperspektiv. Detta innebär att allt arbete mot 

hedersrelaterat våld och förtryck ska utgå från de grundläggande rättigheterna och de 

mänskliga rättigheterna. 

 

- Öka tillgängligheten  

Borås Stads kommunikationsarbete inom området för hedersrelaterat våld och förtryck 

ska rikta sig till utsatta och yrkesverksamma. 

 

Uppföljning 

Arbetlivsnämnden följer upp programmet vartannat år.  
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Användning av buffert 2021 - Lärmiljöer 

Förskolenämndens beslut 

Att bevilja 5,5 mkr från Förskolenämndens buffert till satsning på pedagogiska 

miljöer i förskolan. 

Sammanfattning 

Lärmiljöer är ett prioriterat utvecklingsområde i Förskoleförvaltningens 

verksamhetsplan. Utifrån behov av att utveckla förskolornas pedagogiska 

lärmiljöer vill Förskoleförvaltningen ta i anspråk 5,5 mkr för ändamålet. 

Ärendet i sin helhet 

Lärmiljöer identifierades 2020 i det systematiska kvalitetsarbetet som ett 

generellt utvecklingsområde i förskolorna. Flertalet förskolor uttrycker i 

analyserna i sina verksamhetsplaner att det finns behov av att utveckla de 

pedagogiska lärmiljöerna där barn kan få stöd i sitt lärande på olika områden. 

Analyser utifrån kvalitetsdialoger har visat samma sak. Flera förskolor har 

därför arbetat med kompetensutveckling inom lärmiljöer och hur goda miljöer 

ligger till grund för det pedagogiska utvecklingsarbetet mot en ökad och 

likvärdig kvalitet för alla barn i Borås. Utifrån lärmiljöer som utvecklingsområde 

har sedan förskolorna kunnat driva vidare arbetet med barns språkutveckling, 

IKT, estetiska lärprocesser, naturvetenskap etc. 

Lärande sker alltid i en kontext. Utifrån forskning vet vi att en god undervisning 

i förskolan är beroende av dels pedagoger med utbildningen men även av goda 

fysiska miljöer som kan vara ett stöd i lärandet. Det återstår en del arbete med 

att utrusta de pedagogiska miljöerna på förskolorna utifrån de behov som 

uttrycks i respektive förskolas verksamhetsplan. Det är viktigt att skapa 

förutsättningar för rektor att utveckla lärmiljöerna så att målen i läroplanen kan 

tillgodoses. 

Under 2020 och 2021 har förvaltningen genomfört ett ökat antal insatser för att 

dels tydliggöra de pedagogiska miljöerna på förskolorna och dels för att skapa 

ett lustfyllt lärande. Rektorer har även genomgått kompetensutveckling inom 

området för att kunna leda arbetet med att utveckla goda lärmiljöer. 

Under 2020 genomförde Förskolenämnden en satsning på utemiljöer via 

Lokalförsörjningsförvaltningen, vilken ska pågå fram till 2022. Här kommer 

förskolor med störst behov att i dialog med barnen få utveckla sina gårdar. 
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Behov av att satsa på förskolornas lärmiljöer inomhus för att utveckla arbetet 

med undervisning och barns lärande föreligger också. 

Under 2020 antog nämnden en åtgärdsplan för att åtgärda det ekonomiska 

underskott som ackumulerats från tidigare år. Detta innebar att ytterligare 

satsningar på förskolornas lärmiljöer stannade av. 

Pandemin 2020 resulterade i att nämnden kunde överlämna ett stort överskott 

till Borås Stad. 2021 vill Förskoleförvaltningen ta i anspråk 5,5 mkr från 

Förskolenämndens buffert för att kunna stärka de pedagogiska lärmiljöerna. 

Förvaltningen kommer att presentera en plan för insatser och förväntad effekt. 

Medlen kommer att fördelas efter behov. 

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 15 april 2021. 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 
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Instans 

Förskolenämnden 
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Anmälningsärenden 

Förskolenämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna. 

Anmälningsärenden 

1. Sammanställning av fordon- och resestatistik för 2020 och 

Klimatavgiften för 2022 

Dnr 2021-00065 

 

2. Beslut från Miljö- och konsumentnämnden, § 58, Miljömålsuppföljning 

T3 2020, Borås Stad 

Dnr 2021-00127 

 

3. Kommunfullmäktiges beslut 2021-03-18  § 63 Godkännande av 

Stadsbyggnadsprogrammet Staden vid parken 

Dnr 2021-00069 

 

4. Kommunfullmäktiges beslut 2021-03-18  § 64 Feriejobb 2021 

Dnr 22021-00070 

 

5. Kommunfullmäktiges beslut 2021-03-18  § 54 Avsägelse av 

förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval 

 

6. Kommunstyrelsens beslut 2021-03-22  § 118 Socialt hållbart Borås 

Dnr 2019-00174 

 

7. Kommunstyrelsens beslut 2021-03-22  § 119 

Samverkansöverenskommelse 2021-2023 mellan Borås Stad och 

Polismyndigheten, lokalpolisområde Borås 

Dnr 2021-00073 

 

8. Kommunstyrelsens beslut § 130, Redovisning av Borås Stad inkomna 

synpunkter 2020 

2021-00025 
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9. Beslut från förvaltningsrätten i mål 2261-20 gällande delegationsbeslut 

om barn till föräldraledig och arbetssökande 

Dnr 2020-00090 

 

10. Inkomna synpunkter mars 2021 

 

 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 
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Datum 

2021-04-22 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2021-00002 1.1.3.0 
 

  

 

Delegationsbeslut 

Förskolenämndens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna. 

Delegationsbeslut 

1. Anmälan av kränkande behandling 

Dnr 2021-00005 

 

2. Utredning av kränkande behandling 

Dnr 2021-00005 

 

3. Delegationsbeslut B2 - Beslut- och behörighetsattestanter 

Dnr 2021-00060 

 

4. Delegationsbeslut uppsägning nattviolens lokaler Byttorp 

Dnr 2021-00067 

 

5. Delegationsbeslut B5-7 mars - Tillsvidareanställningar 

Dnr 2021-00013 

 

6. Delegationsbeslut B8 mars - Tidsbegränsade anställningar 

Dnr 2021-00013 

 

7. Delegationsbeslut - Utökad tid 

Dnr 2021-00075 

 

8. Beslut om placering i två olika förskolor (dubbel placering) 

Dnr 2021-00076 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 
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