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OBS! tiden

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till
sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset,
måndagen den 31 oktober 2016 kl 09.30.
Ulf Olsson
Göran Björklund

Kommunstyrelsens sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid
ärenden som avser myndighetsutövning eller sekretess)
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Val av protokolljusterare

Kc

1

Anmälningsärende som behandlas i förslag till Budget 2017 för
Kommunstyrelsen:
a)

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, förslag till
förändrad medlemsavgift 2017.
(2016/KS0421 106-1)
(Bil)

(Förslag: a till handlingarna)
Kc

2

Anmälningsärende:
a)

Begäran om skadestånd.
(2016/KS0145 108-1)

(Bil)

(Förslag: a till handlingarna)
Kc
Kc
Kc
Kc
Kc

3
4
5
6
7

Revidering av Borås Stads styr- och ledningssystem.
(2016/KS0642 012-1)

(Bil)

Revidering av Borås 2025 - vision och strategi.
(2016/KS0582 012-1)

(Bil)

Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2017.
(2016/KS0670 006-1)

(Bil)

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2017.
(2016/KS0383 007-1)

(Bil)

Svar på revisionsrapport - Borås Stads flyktingmottagande.
(2016/KS0512 007-1)

(Bil)

Kc

8

Redovisning från Kommunstyrelsen av t.o.m. maj månad 2016
inneliggande avgivna motioner och interpellationer.
(2016/KS0076 101-1)
(Bil)

Kc

9

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2016 över Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budgettertial 2.
(2016/KS0383 007-1)
(Bil)

FÖREDRAGNINGSLISTA

4 (7)

2016-10-31

PF

1

Anmälningsärende:
a)

Hjälpa anställda att minska CO2-belastningen vid resor
till och från arbetet (Budgetuppdrag 2016).
(2016/KS0281 530-1)
(Bil)

(Förslag: a till handlingarna)
PF
KU

2
1

Förslag till justering av nämndreglementen i Borås Stad.
(2015/KS0657 003-1)

(Bil)

Anmälningsärenden:
a)

Kommunala funktionshinderrådets protokoll från
sammanträdet den 13 september 2016.
(2016/KS0025 103-3)
(Bil)

b

Centrala pensionärsrådets protokoll från sammanträdet den 13 september 2016.
(2016/KS0026 103-3)
(Bil)

c)

Förfrågan om samarbete med den nationella samordnaren för den sociala barn- och ungdomsvården.
(2015/KS0323 701-3)
(Bil)

d)

Ansökan om bidrag till familj- och kulturlotssatsning
år 2017.
(2016/KS0655 705-3)
(Bil)

e)

Tillsyn och insyn i fristående förskola, grundskola
och gymnasieskola 2015-2016: Stadsdelsnämndernas
tillsynsrapporter för fristående förskolor och enskild
pedagogisk omsorg.
(2016/KS0315 712-3)
(Bil)

(Förslag: a–e till handlingarna)
KU

KU

2

3

Utredning av förutsättningarna för att återinföra familjedaghem i Borås Stad; Redovisning av uppdrag.
(2015/KS0753 710-3)

(Bil)

Remissvar: Promemorian En stadieindelad timplan i grundskolan
och närliggande frågor.
(2016/KS0597 611-3)
(Bil)
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1

Sponsring och produktplacering i Borås Stads skolor: Svar på
skrivelse.
(2016/KS0422 807-3)

(Bil)

Svar på motion av Annette Carlson (M), Ulf Sjösten (M) och
Urban Svenkvist (M): Handlingsplan mot otrygghet!
(2015/KS0304 701-3)

(Bil)

Markbyte rörande fastigheterna Östermalm 1:1, Hässleholmen 3:1, Solhem 1 och Samariten 4 samt anläggande av
parkeringsplatser.
(2016/KS0637 269-2)

(Bil)

Anmälningsärenden:
a)

Justeringar av Kulturnämndens regler för bidrag till
kulturverksamhet.
(2015/KS0008 049-1)
(2016/KS0521 860-2)
(Bil)

b)

Investeringsmedel för inventarier förskolan LärKan.
(2016/KS0664 049-3)
(Bil)

(Förslag: a–b till handlingarna)
E

E

2

3

Borås Stads budget för 2017.
(Publiceras senare på webben)
(2016/KS0069 041-1)

(Bil)

Anmälningsärende som behandlas i förslag till budget 2017
a)

Användning av administrativa lokaler på Bodaskolan 7-9 (2015/KS0647 291-3)

(Bil)

(Förslag a till handlingarna)
E

4

Fördelning av riktade statsbidrag avseende förskola, fritidshem
och annan pedagogisk verksamhet 2017.
(2016/KS0661 047-3)
(Bil)

E

5

Projekteringsframställan för nybyggnad av Silverpopplens
förskola, Islandsgatan 5-6, Silverpopplen 5, Borås.
(2016/KS0645 290-3)

(Bil)
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E

6

Projekteringsframställan för om- och tillbyggnad av Gånghesterskolan, Fageråsvägen 1, 23:21 Toarp.
(2016/KS0646 287-3)
(Bil)

E

7

Anslagsframställan för nybyggnad av Tallbackens förskola,
Sportvägen 6 Fristad kv, Sölebo 2:22 Borås.
(2016/KS0647 290-3)

(Bil)

Borås Energi och Miljö AB, Avfallstaxa hushåll inför 2017.
(2016/KS0481 406-1)

(Bil)

Prisjustering av VA-taxa 2017.
(2016/KS0375 290-1)

(Bil)

Borås Lokaltrafik AB, ändring av bolagsordning.
(2016/KS0676 107-1)

(Bil)

Svar på motion av Ida Legnemark (V): Inför lagliga graffitiväggar i Borås.
(2014/KS0632 809-2)

(Bil)

E
E
E
E

8
9
10
11

E

12

Anslagsframställan för akut renoveringsbehov av Marbostugan
vid Borås Museum.
(2016/KS0450 048-3
(Bil)

E

13

SM-veckan 2017 avtal med Riksidrottsförbundet.
(2016/KS0659 808-3)

(Bil)

Svar på motion av Bengt Wahlgren (FP): Dags att införa
1%-regeln för konstnärlig utsmyckning och gestaltning vid
nyproduktion eller renovering av offentliga byggnader och
platser i Borås.
(2013/KS0283 866-2)

(Bil)

E

E

14

15

Ansökan om godkännande som huvudman för förskoleklass,
grundskola årskurserna 1-9 och fritidshem vid Römosseskolan
i Borås i Borås kommun.
(2016/KS0197 611-3)
(Bil)
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SP

1

Anmälningsärenden:
a)

Länsstyrelsens remissvar: Projekt Göteborg-Borås,
Samrådshandling för val av lokalisering och MKB, för
sträckan Bollebygd-Borås.
(2016/KS0154 532-2)
(Bil)

b)

Miljörapport Kommunstyrelsen Tertial 2 2016.
(2016/KS0541 403-2)

(Bil)

(Förslag: a–b till handlingarna)
SP
SP

SP

SP
SP

2
3

4

5
6

Yttrande över planbesked för Östermalm, Solhem 1.
(2016/KS0502 214-2)

(Bil)

Granskningsyttrande för detaljplan för Sandared,
Sandhults-Rydet 1:22.
(2015/KS0397 214-2)

(Bil)

Samrådsyttrande över detaljplan för Bergsäter: del av Bergsäter 1:1 (Backadalen).
(2015/KS0219 214-2)

(Bil)

Samrådsyttrande om Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) 2018.
(2016/KS0627 530-2)

(Bil)

Översyn av huvudmannaskapsgränser mellan Borås Stad och
Trafikverket.
(2016/KS0666 310-2)

(Bil)

Kc 1 anmälningsärende som behandlas i förslag till Budget
2017 för Kommunstyrelsen
a)

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, förslag till förändrad medlemsavgift 2017

Publiceras på webben måndag den 31 oktober efter KS-presskonferens.
(Förslag: a till handlingarna)

Kc 2 a anmälningsärende
(Förslag: a till handlingarna)

Kc 3

BESLUTSFÖRSLAG

Revidering av Borås Stads styr- och ledningssystem
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Borås Stads reviderade styr- och ledningssystem fastställs att gälla till och med 2020
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Dnr 2016/KS0642

Stadskansliet
Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Ewa Luvö
Kommunfullmäktige

Revidering av Borås Stads styr- och ledningssystem
Borås Stads styr- och ledningssystem fastställdes av Kommunfullmäktige första
gången 25 februari 2010, reviderades 16 januari 2014 och ska enligt riktlinjerna för
styrdokument revideras senast 2017. För revidering ansvarar Kommunstyrelsen som
också har rätt att göra justeringar i programmet. I samband med ny nämndsorganisation från och med 2017 behöver vissa justeringar och förtydligande göras tidigare.
I kapitlet Styrmodellen – Kommunstyrelsens lednings-, styr och uppföljningsfunktion (sid 8) föreslås justeringar och förtydligande för att bättre stämma överens med Kommunstyrelens reglemente.
Nuvarande skrivning:

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar. För Kommunstyrelsen gäller samma
som för övriga nämnder, men utöver det har Kommunstyrelsen också en uppsiktsplikt över övriga nämnder och bolag, och ska följa de frågor som kan inverka på
kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen kan också göra
framställningar hos Kommunfullmäktige och nämnder och begära in yttranden och
upplysningar.
Lednings- och samordningsfunktionen innebär att Kommunstyrelsen ska upprätta
styr- och ledningssystem och ge ramarna för planering, budgetprocess och uppföljning. Vidare innebär uppsikten att följa upp situationen i nämnderna och bolagen/styrelserna. För kommunala bolag ska ändamålet anges i bolagsordningen, och
Kommunstyrelsen ska årligen pröva om verksamheten i de helägda och delägda
kommunala bolagen varit förenliga med ändamålet och de kommunala befogenheterna.
Kommunstyrels ska årligen följa omvärldsutvecklingen, inte minst den ekonomiska
utvecklingen med dess konsekvenser för skatteunderlag m.m.
Förslaget till ny skrivning är densamma som i Kommunstyrelsens reglemente.
Förslag till ny skrivning :

Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.
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Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha
uppsikt över övriga nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha
uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och
kommunalförbund.
Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning
och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen (styrfunktion).
Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till kommunfullmäktige (uppföljningsfunktion).
Övriga förändringar
Utöver dessa justeringar ändras också i kapitlet Styrdokumenten – Styrdokument fastställda
av nämnder och styrelser (sid 15) till att nämnderna kan fastställa även strategier och program inom sitt verksamhetsområde. (Denna förändring är också införd i Riktlinjer för
styrdokument).
I kapitlet Medarbetarnas roller (sid 7) ändras nuvarande text till att mer harmoniseras
med de skrivningar som finns i de Personalpolitiska riktlinjerna.
Även under rubriken Idéer, ständiga förbättringar och innovationer (sid 8) har texten justerats för att stämma bättre överens med de Personalpolitiska riktlinjerna.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Borås Stads reviderade styr- och ledningssystem fastställs att gälla till och med 2020
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Svante Stomberg
Kommunchef

Strategi
» Program
Plan
Policy
Riktlinjer
Regler

Borås Stads

Styr- och
ledningssystem

Borås Stads
styrdokument
» Aktiverande

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

» Normerande

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

Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: 25 februari 2010
Reviderad den: 16 januari 2014, XX 2016
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunstyrelsen
Dokumentet gäller för: Alla nämnder, förvaltningar och bolag
Dokumentet gäller till och med: 2020
Kommunstyrelsen har rätt att göra justeringar i programmet.
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PRINCIPER FÖR LEDNING OCH STYRNING I BORÅS STAD
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Principer för ledning
och styrning i Borås Stad
Detta dokument beskriver strukturen för styrningen och ledningen i Borås Stad, och
ger ramen för övriga styrdokument. Varje förvaltning och bolag ansvarar för att upprätta
rutiner och arbetssätt utifrån detta. Styr- och ledningssystemet gäller för alla nämnder,
styrelser, förvaltningar och bolag, och omfattar fyra delar:
• Styrmodellen
• Medborgarinflytandet
• Styrdokumenten
• Uppföljningen
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Den politiska visionen Borås 2025 är utgångspunkt för allt arbete. För att stödja detta ska
styr- och ledningssystemet ha en långtgående målstyrning. Det innebär att arbeta med
tydliga mål, framför allt med mål för verksamheterna. Det är grundläggande för en väl
fungerande målstyrning att det går att följa mål och uppdrag från Kommunfullmäktige via
nämnderna/styrelserna till den enskilda arbetsplatsen eller enheten. Genom att bryta ned
visionen och de strategiska målområdena till mätbara mål blir det också möjligt att följa
upp och föra en dialog om resultaten.

Styr- och ledningssystemet ska grundas på en genomtänkt systematik och att alla delar
i systemet samverkar; vem ska göra vad, när och hur. Visionen Borås 2025, de strategiska
målområdena och de övergripande målen ska vara kända av alla medarbetare.
Ledningssystemet ska kännetecknas av
•

tydliga och mätbara mål för verksamheten

•

tydliga samband mellan finansiella mål och verksamhetsmål.

•

ändamålsenlig, rättvisande och tillförlitlig redovisning som snabbt ger information om
avvikelser mot uppställda mål.

•

ett rapporteringssystem som på olika nivåer kan ge relevant information om verksamhet
och ekonomi.

•

att styrningen sker professionellt, engagerat och lärande.

Styrningen ska göra att verksamheten bedrivs effektivt och mot uppsatta mål. Det handlar
om att skapa ett klart samband mellan resurser, prestationer, aktiviteter och effekter för
dem vi är till för.
Organisationens effektivitet säkerställs genom ändamålsenlig struktur med balans mellan
befogenheter och ansvar, och att medarbetarna har nödvändig kompetens och tydliga
uppdrag. En viktig beståndsdel är en kultur där var och en känner och tar sitt ansvar för
både sitt eget arbete, sin enhet och sin förvaltning/bolag.
I en framgångsrik organisation känner varje medarbetare sig ha förtroende att utföra och
utveckla sina arbetsuppgifter, och cheferna på alla nivåer ser sin roll i att genomföra de
politiska besluten. Det innebär också att samarbeta gränsöverskridande och ta gemensamt
ansvar för att utföra uppdragen och nå målen. Detta gäller såväl mellan nämnder och
styrelser som mellan förvaltningar, bolag, verksamheter och enheter.
Alla medarbetare måste se sin roll i helheten och sträva mot samma mål. Därför är det
viktigt att alla också känner till målen. Målstyrningen i Borås Stad utgår från visionen
Borås 2025 och mäts och följs upp genom uppdrag och målsatta indikatorer. De mål som
sätts för indikatorerna ska vara SMARTA, dvs Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska,
Tidssatta och Aktivitetsskapande.
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Borås 2025

Strategiska
målområden

Kommunfullmäktiges
målsatta indikatorer

Kommunfullmäktiges
uppdrag

Uppföljning
• analys av måluppfyllelse
• omvärlds-/nulägesanalys
• förslag på förbättringsområden

Nämndens/styrelsens
målsatta indikatorer

Nämndens och
styrelsens uppdrag

Uppföljning
• analys av måluppfyllelse
• omvärlds-/nulägesanalys
• förslag på förbättringsområden

Förvaltningens och
bolagets målsatta
indikatorer

Förvaltningens och
bolagets uppdrag
och aktiviteter

Uppföljning
• analys av måluppfyllelse
• omvärlds-/nulägesanalys
• förslag på förbättringsområden

Enhetens aktiviteter

Uppföljning
• analys av måluppfyllelse
• omvärlds-/nulägesanalys
• förslag på förbättringsområden

Enhetens
målsatta indikatorer

Visionen bygger på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. I allt som görs i strävan mot
att nå visionen – oavsett vad det gäller – ska såväl pengarna som människorna och miljön
tänkas in.
Indikatorer, uppdrag och aktiviteter ska utgå från visionens strategiska målområden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Människor möts i Borås
Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga
Företagandet växer genom samverkan
Livskraftig stadskärna
Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande
Goda resvanor och attraktiva kommunikationer
Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt

Ekonomin ger ytterst förutsättningarna för verksamheten, tillsammans med engagerade och
kompetenta medarbetare. Därför finns, utöver visionens målområden, även stödområdet
ekonomi och egen organisation.
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Nämndernas och styrelsernas uppdrag
Kommunfullmäktige fördelar uppdrag med ansvar och befogenheter till våra nämnder och
bolag. Nämnderna ska, enligt reglementet inom sitt område, se till att verksamheten bedrivs
enligt fullmäktiges mål och riktlinjer, och på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Bolagen styrs på liknande sätt genom bolagsordningar och ägardirektiv. De står under
Kommunstyrelsens uppsikt och ska följa direktiv från Kommunfullmäktige och
Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens lednings-, styr och uppföljningsfunktion
Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för
kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.
Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha
uppsikt över övriga nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha
uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och
kommunalförbund.
Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och
leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen (styrfunktion).
Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska
ställning och fortlöpande i samård med nämnderna följa upp de fastställda målen och
återrapportera till kommunfullmäktige (uppföljningsfunktion).

Medarbetarnas roller
Medarbetarskap
Medarbetarskap handlar om relationen till arbetet och arbetsgivaren i stort, liksom
till arbetskam-rater och dem verksamheten är till för. Medarbetaren har en aktiv och
ansvarstagande roll med möjligheter till utveckling, gemenskap och samarbete, liksom
utmaning och stöd.
Ett gott medarbetarskap förenar effektivitet och goda resultat med socialt ansvarstagande,
arbetsglädje och välbefinnande. Medarbetarskapet präglas av professionalism, engagemang
och lärande.
Medarbetaren har invånarna i fokus och är väl förtrogen med uppdraget för verksamheten.
Medarbetaren använder verksamhetens resurser på ett effektivt och ansvarsfullt sätt.
Medarbetaren representerar Borås Stad och arbetar utifrån gällande lagstiftning och
styrdokument.

styr- och ledningssystem | 7

Chefskap
Ett gott chefskap har nyttan för invånare och brukare i fokus. Chefskapet präglas
av helhetssyn och fokus på måluppfyllelse, att skapa rätt kvalitet med effektiv
resursanvändning tillsammans med medarbetarna. Ett gott chefskap ger medarbetarna
förutsättningar att i det dagliga arbetet göra skillnad för Borås Stad och dess invånare.
Chefen är väl förtrogen med uppdraget från det politiska systemet och invånarnas behov
och förväntningar.
Chefen driver och utvecklar verksamheten mot uppställda mål och avgör tillsammans med
sina medarbetare hur genomförandet ska ske. Chefen identifierar verksamhetens långsiktiga
behov och arbetar strategiskt.
Chefen tar ansvar för att tillgängliga resurser används effektivt och att verksamheten
bedrivs inom fastställda ekonomiska ramar. Chefen har kunskap om sambandet mellan
resurser som per-sonal, ekonomi, arbetsmiljö, välbefinnande och verksamheten.
Chefen företräder arbetsgivaren och representerar Borås Stad och arbetar utifrån
styrdokument och lagstiftning.
Chefen är en god ledare och skapar resultat genom sina medarbetare.

Idéer, ständiga förbättringar och innovationer
Framtiden ställer krav på att vi ska kunna möta boråsarnas önskan om hög kvalitet på
service, ökad valfrihet, inflytande och delaktighet. Förmågan att utveckla idéer, ständiga
förbättringar och innovationer behöver förbättras.
Verksamheter måste fortlöpande präglas av ett stort mått av idéer, ständiga förbättringar
och innovationer. I praktiken är skillnaden mellan ständiga förbättringar och innovation
kanske inte så stor. Det handlar om att skapa ett tillåtande klimat för kreativitet och
förnyelse, för såväl vardagsförbättringar som banbrytande snilleblixtar. Arbetet är avgörande
för förmågan att möta ökande krav från brukare, kunder och medborgare. I en lärande
organisation sker utvärdering fortlöpande och en strävan efter effektiva proccesser.
Chefers inställning till idéer, ständiga förbättringar och innovationer har avgörande
betydelse för medarbetares kreativitet, motivation och engagemang.
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MEDBORGARINFLYTANDET
Vårt arbete ska utgå från boråsarna. Uppdraget är att underlätta och förbättra människors
vardag. Vi ska erbjuda likvärdig service och tjänster utifrån medborgarnas skiftande behov.
Vårt arbete ska göra skillnad för Borås Stad och dess invånare.
Alla som har kontakt med vår verksamhet ska få ett gott bemötande och känna sig
delaktiga i att utforma insatsen eller tjänsten. Tillit och respekt ska vara honnörsord i våra
möten med alla medborgare.
Medborgarna och brukarna/kunderna vill få information, valfrihet, kvalitet, delaktighet
och medbestämmande i den offentligt finansierade verksamheten. Det innebär att
nämnderna har både ett befolkningsperspektiv och ett brukar/kundperspektiv att hantera.
Vi ska systematiskt arbeta med att
•
•
•
•
•
•

förbättra möjligheten för dialog och inflytande för medborgarna
informera om rättigheter och skyldigheter för den enskilde
informera om tjänsternas innehåll, kvalitet och kostnader
ta till vara synpunkter från brukare och medborgare för att förbättra verksamhet,
service och bemötande
följa upp hur verksamheterna tillgodoser brukarnas/kundernas behov
analysera konsekvenserna för medborgare/brukare/kunder inför beslut.

Medborgardialogen

Medborgardialogen vänder sig till alla som bor, verkar eller vistas i Borås. Syftet är att de
förtroendevalda ska få ett bredare underlag för att fatta bra och hållbara beslut.
Medborgardialog ska ske när de förtroendevalda behöver mer kunskap om medborgarnas
värderingar, prioriteringar och åsikter i en viss fråga. Den kan samtidigt ge medborgarna
mera insikt i kommunens ansvar och behov av att prioritera, och bidra till ökat förtroende
för kommunen och de förtroendevalda. Det är viktigt att besluta om medborgardialog
tidigt i processen så frågan är påverkbar.
Vid medborgardialog ska medborgarna som lägsta nivå ha rätten att bli hörda, vilket
innebär att efterfråga synpunkter. Medborgarna ska alltid få veta resultatet av medborgardialogen och hur den påverkat beslutsprocessen. Återkopplingen kan ske på olika sätt.
När frågan berör flera nämnder eller bolag ansvarar den som tagit initiativ till dialogen.
Medborgardialogen är de förtroendevaldas ansvar. Tjänstemännens roll är att vara
processledare, ta fram fakta samt stå för dokumentation.
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Synpunktshantering
En attraktiv kommun kan skapas på många olika sätt. Vi ska vi uppmana medborgarna/
brukarna/ kunderna att tala om vad de tycker i konkreta frågor. Syftet är att snabbt kunna
rätta till fel eller brister. Synpunkter och avvikelser ger dessutom viktig kunskap för att
identifiera brister, förbättra processer och utveckla utbudet av tjänster.
Nämnderna och styrelserna ska använda synpunkter och avvikelser som ett underlag i att
fördela resurser för att på bästa sätt tillgodose medborgarnas och brukarnas/kundernas krav
och behov.

Mötesplatser för dialog
Borås Stad ska finnas i sociala medier där våra medborgare och intressenter finns.
Inriktningen ska vara tvåvägskommunikation och att inbjuda till dialog. Målet är att öka
möjligheterna till delaktighet och påverkan.
Webben ska göra det möjligt att ställa frågor, lämna förslag, läsa de förtroendevaldas
bloggar och se på Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens möten i direktsänd webbTV, eller lyssna i webbradio. Detta gäller även för ett flertal andra nämnder.
Under ett antal av Kommunfullmäktiges sammanträden har allmänheten möjlighet att
ställa frågor. Kommunstyrelsens och övriga nämnders sammanträden ska vara öppna för
allmänheten, när inte sekretess hindrar.
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STYRDOKUMENTEN
Grunden för Borås Stads beslutsstruktur finns i kommunallagen, och i viss mån i
aktiebolagslagen när det gäller kommunens bolag. Kommunfullmäktiges budget är vårt
viktigaste styrdokument för all verksamhet. Därutöver finns ett stort antal styrdokument
i Borås Stad. Dessa ska vara strukturerade på ett enkelt sätt så att det inte skapas alltför
många olika nivåer i dokumentens hierarki. Det är viktigt att dokumenten samordnas och
att de är så konkreta, enkla och få som möjligt.
Tydlighet är en förutsättning både för funktionen som styrinstrument och för
uppföljningen. Styrdokumenten ska vara utformade utifrån de mål och effekter som ska
uppnås. De ska kontinuerligt följas upp, utvärderas och revideras.
För att säkerställa att de olika styrdokumenten får en bred förankring bland politiker och
tjänstemän finns ett antal grundregler. Dokumenten ska vara
•
•
•
•
•
•

enkla, tydliga och kommunicerbara
tydliga i uppdelning mellan politisk nivå och verksamhetsnivå
förenliga med överordnade dokument
operativa, eller kunna översättas till operativa mål eller indikatorer
utformade för att medge beslutsfattande på rätt nivå i organisationen
tidsbestämda.

Vi måste vara noga med vilka begrepp som används i olika sammanhang. Alla i
organisationen ska känna till de begrepp som används och veta vem som beslutar om vad.

Styrdokument fastställda av Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och fastställer den politiska
visionen; Borås 2025. Denna vision ligger sedan till grund för övriga styrdokument.
Kommunfullmäktiges budget är kommunens övergripande styrinstrument och anger
de politiska prioriteringar, mål och resurser som ska styra nämnder och styrelser det
kommande året. Budgeten är överordnad övriga styrdokument som t ex program, strategier,
riktlinjer och policyer. Kommunfullmäktige fastställer i ett inledande avsnitt i budgeten
de indikatorer och uppdrag som har stor betydelse för att nå de strategiska målområdena i
visionen. Det ska kontinuerligt redovisas till Kommunfullmäktige i vilken grad målen för
indikatorerna uppnåtts och uppdragen utförts. I budgeten fastställer Kommunfullmäktige
årligen också avgifter och taxor.
Kommunfullmäktige fastställer Kommunstyrelsens och nämndernas och bolagens
uppdrag i reglementen och ägardirektiv. Dessa är, utöver vad lag och författning säger,
grunddokumentet för en nämnds/styrelses verksamhet och anger bland annat organisation,
ansvarsområden, arbetsformer och beslutskompetens.
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Andra dokument som Kommunfullmäktige fastställer är strategier, policyer, riktlinjer
och program. En strategi ska peka ut en riktning och ange prioriteringar. En policy ska
ange ett förhållningssätt men ger inte några fasta regler, bara principer som vägledning
för bedömningar från fall till fall. Riktlinjer däremot ger mer konkret stöd för ett visst
handlande och utformas för en viss verksamhet. Program kan blanda långsiktiga mål och
översiktliga direktiv med mer konkreta.
Slutligen fastställer Kommunfullmäktige planer och regler som är de mest konkreta
dokumenten. Planer är instruktioner över initiativ som ska tas, och regler kan liknas vid en
samling ”paragrafer” som sätter exakta gränser för ett handlande.

Styrdokument fastställda av Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen kan, utan särskilt bemyndigande från Kommunfullmäktige, fastställa
anvisningar för t ex lönesättning, budgetdirektiv och budgetramar. Frågor av större vikt
eller principiell beskaffenhet ska dock beslutas av Kommunfullmäktige.

Styrdokument fastställda av nämnder och styrelser
Kommunfullmäktiges mål och inriktning är i huvudsak övergripande och måste därför få
en konkret uttolkning, som kan vägleda nämndens verksamhet. Därför gör varje nämnd
årligen en budget somanger vad som ska åstadkommas, när i tiden det ska ske och hur
resurserna ska fördelas. Den ska ange tydliga, mätbara och målsatta indikatorer för de
verksamheter som nämnden ansvarar för. Det måste tydligt framgå vad som fordras för att
man ska ha uppfyllt målen och hur uppföljningen ska ske. Budgeten ligger till grund för
verksamhetsplanerna och detaljbudgeten.
Kommunens aktiviteter eller hur resurserna används är i sig inte avgörande för om
medborgarna anser att politikerna fullgjort sitt uppdrag på ett bra sätt. Det är effekterna
som är avgörande, och som budgeten måste sätta fokus på.
Nämnden kan också fastställa strategier, program, riktlinjer, planer och regler för sitt
verksamhetsområde. För nämnderna fastställs gemensamma styrdokument av
Kommunfullmäktige.
För styrelser gäller samma som för nämnder, om inte annat framgår.
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Styrdokument fastställda av förvaltningar
och bolag
Förvaltningar ska upprätta verksamhetsplaner som beskriver hur de ska nå målen och utföra
uppdragen. Planen ska innehålla nyckeltal och verksamhetsmått, samt en beskrivning av de
ekonomiska resurserna.
Förvaltningar och bolag fastställer också rutiner och arbetssätt. Dessa ska beskriva hur och
när olika händelser ska uträttas och inträffa. Det ska framgå när rutinen senast reviderades,
vem som har utarbetat den och vem som fastställt den. Förvaltningar kan också ha behov
av handböcker eller liknande.

Författningssamlingen
Utöver styrdokumenten finns ett antal dokument som har juridisk betydelse också
för medborgarna. De är samlade i författningssamlingen. Här finns reglementen för
nämnderna, administrativa gränser, lokala ordningsföreskrifter, taxor och avgifter m.m.

UPPFÖLJNINGEN
Kommunfullmäktiges budget är kommunens övergripande styrinstrument och anger de
politiska prioriteringarna, målen, uppdragen samt tillgängliga resurser det kommande året.
Budgeten anger målvärden på Kommunfullmäktiges indikatorer, som utgör grunden för
nämnder och styrelsers budget. Indikatorerna är fleråriga medan ambitionsnivån revideras
varje år.
Budgeten ska konkretiseras och omsättas i praktik av nämnder och styrelser. Förvaltningar
och ledningar upprättar verksamhetsplaner och detaljbudgetar.

Budgetprocessen
Kommunstyrelsen fastställer i juni de ekonomiska planeringsramar som är grunden för
nämndernas förslag till budget. Nämnder gör förslag på budget på verksamhetsnivå,
som skickas till Kommunfullmäktige för prövning. Förslaget är samtidigt grunden för
förvaltningens utarbetande av verksamhetsplaner och detaljbudgetar. Kommunstyrelsen
bereder nämndernas budgetförslag inför Kommunfullmäktiges beslut i november, valår
december. Nämnderna uppdaterar sina budgetförslag efter Kommunfullmäktiges beslut
och tar egna beslut senast i december. Kommunstyrelsen fastställer nämndernas budgetar
senast i februari.
Kommunstyrelsen kan vid behandling av nämndbudgetarna justera det ekonomiska mål
som Kommunfullmäktige fastställt så att en nämnd får disponera överskott eller får krav att
täcka tidigare underskott.
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För bolagen godkänner Kommunstyrelsen budgeten för nästa år samt önskvärt läge
på längre sikt. I förekommande fall görs detta även för bolagens affärsområden.
Kommunfullmäktige godkänner bolagens finansiella mål.

Kommunbidrag
Kommunfullmäktige ger varje nämnd ett eller flera kommunbidrag. För stadsdelsnämnderna sker detta med en resursfördelningsmodell som bygger på befolkningsstrukturen
i respektive stadsdel. Nämnderna beslutar sedan om en nämndbudget som fördelar
kommunbidraget på verksamheterna. Kommunstyrelsen ger anvisningar om hur detaljerad
denna fördelning ska vara. Utifrån målområden, indikatorer samt uppdragen fastställer
nämnden sina mål för respektive verksamhet.

Uppföljning
Kommunfullmäktige följer upp sin budget vid tre tillfällen under året, tertial 1 efter april,
tertial 2 efter augusti och i årsredovisningen. Delårsbokslut upprättas i samband med
tertialrapport 2, efter augusti. Rapporteringen till Kommunfullmäktige ska ha fokus på
uppnådda resultat samt en avstämning av resursanvändningen. Resultat ska analyseras
utifrån vilka effekter det får i den egna verksamheten och mot helheten i Borås Stad.
Vi har följande uppföljningsrutiner:
10-dagarsuppföljning
10-dagarsuppföljningen är en kortfattad rapport från förvaltningarna till Stadskansliet
och fokuserar på avvikelser jämfört med budget. Rapportering ska ske senast 10 dagar
in på ny månad (gäller för februari, mars, maj, juli, september, oktober och november).
Uppföljningen gäller ekonomi med årsprognos och väsentliga verksamhetsmått.
Stadskansliet fastställer vilka förvaltningar som under året ska lämna denna rapport.
Månadsuppföljningar
Månadsuppföljningen är nämndens egen rapport och analys av sin ekonomi och
verksamhet med årsprognos. Rapporten ska följa upp nämndens och verksamheternas mål
samt väsentliga verksamhetsmått. Vid befarade budgetavvikelser (verksamhet eller ekonomi)
ska nämnderna redovisa en åtgärdsplan för att nå ekonomisk balans och måluppfyllelse.
Kommunstyrelsen tar del av nämndernas månadsuppföljningar.
Tertialuppföljningar
Månadsuppföljningarna per april och augusti är nämndernas och bolagens rapporter till
Kommunfullmäktige; tertialuppföljningar. Kommunstyrelsen bereder och sammanställer
dem. Dessa uppföljningar, tillsammans med en analys av kommunens och bolagens
ekonomi, blir delårsrapporter till Kommunfullmäktige. Delårsrapporten per augusti
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innehåller även ett delårsbokslut för hela kommunen. I tertialuppföljningarna kan nämnderna få i uppdrag att fokusera på vissa verksamhetsområdenför en djupare analys av
ekonomi och måluppfyllelse.
Övriga uppföljningar
Under året ska också andra uppföljningar göras. Det kan vara analyser av nationella
undersökningar, egna brukarundersökningar och gemensamma styrdokument. Utifrån
resultaten kan nämnderna och bolagen även här få i uppdrag att fokusera på vissa områden
för en djupare analys och åtgärdsförlag.
Utöver detta kan nämnder ha krav på uppföljning av mål, nyckeltal och verksamhet från
lagstiftning eller myndigheter. När det är av större betydelse ska de också rapporteras till
Kommunstyrelsen eller Kommunfullmäktige.
Utöver de undersökningar som kommunen deltar i eller själv genomför har nationella
myndigheter både regelbunden och riktad tillsyn i verksamheterna. Tillsynsrapporterna är
ytterligare ett underlag för att förbättra och utveckla verksamheterna.
Stadskansliet fastställer vilka centrala uppföljningar som ska göras under året.
Årsredovisning
Borås Stads årsredovisning är i första hand ett analyserande beslutsunderlag för
Kommunfullmäktige. Årsredovisningen ska
•

•
•

tillsammans med nämndernas redovisningar och revisionsberättelser ligga till grund
för Kommunfullmäktiges prövning av nämndledamöternas ansvar för det gångna årets
förvaltning
ge Kommunfullmäktige en rättvisande bild över kommunens och bolagens samlade
finansiella ställning och utveckling
ligga till grund för Kommunfullmäktiges beslut om hur nämndernas resultat ska
överföras till nästkommande år.

För bolagen godkänner årsstämman årsredovisningen och beviljar styrelse och vd
ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
Årsredovisningen ska ge information om hur nämnderna och bolagen följt
Kommunfullmäktiges inriktning, om man nått målen och genomfört uppdragen i
budgeten, samt hur resurserna använts. Kommunfullmäktige fastställer i budget vad
som ska följas upp under året och vilka nämnder och bolag som ska redovisa detta.
Uppföljningen ska fokusera på pågående och framtida utvecklingsarbete.
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Årsredovisningen ska också ge Kommunfullmäktige underlag för planering och utveckling
av verksamheten. Detta ställer krav på att verksamhetsanalyserna redovisar problem,
förbättringsområden och utvecklingstendenser. Årsredovisningen ska därför också innehålla
•
•
•

analys av måluppfyllelse
omvärlds- och nulägesanalys
förslag på förbättringsområden.

Dialog
Den skriftliga styrningen och uppföljningen ska kompletteras med en tydlig och planerad
muntlig dialog. Dialog kan ske mellan politik och politik samt mellan tjänstemän och
tjänstemän. Politiken kan ta stöd av tjänstemän i sin dialog. Två etablerade former för detta
finns:
Planerings- och uppföljningssamtal – PLUPP
Kommunstyrelsen har regelbundna PLanerings- och UPPföljningssamtal med nämnderna
och styrelserna. Syftet med dessa samtal är att genom analys av ekonomin och måluppfyllelsen få en fördjupad bild av nämndernas och styrelsernas verksamheter i budget- och
årsredovisningsprocesserna.
I dessa samtal medverkar de programansvariga kommunalråden, nämndernas/styrelsernas
presidium, förvaltningschef/vd samt tjänstemän från Stadskansliet.
Planerings- och uppföljningssamtal – TUPP
Det finns även planerings- och uppföljningssamtal där tjänstemän från Stadskansliet och
respektive förvaltningschef deltar, TjänstemannaUPPföljning. Dessa samtal kan hållas i
samband med budget eller årsredovisning, och när det finns särskild anledning.
Vi bör även eftersträva en dialog mellan Stadskansliet och förvaltningarna/bolagen
i samband med den fasta rapporteringen från nämnderna och styrelserna till
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.
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Intern kontroll
Intern kontroll är systematiska, ordnade kontroller i organisation, system, processer och
rutiner. Kontrollerna ska på en rimlig nivå säkerställa att
•
•
•
•

verksamheten lever upp till målen och är kostnadseffektiv
informationen om verksamheten och den finansiella rapporteringen är ändamålsenlig,
tillförlitlig och tillräcklig
de regler och riktlinjer som finns för verksamheten följs
möjliga risker inringas, bedöms och förebyggs.

Kommunstyrelsen ansvarar för att det finns en god kontroll. Nämnder och styrelser
har det yttersta ansvaret för intern kontroll inom respektive verksamhetsområde enligt
Kommunfullmäktiges beslut samt lagar och föreskrifter.
Nämnden/styrelsen ansvarar för att upprätta ett system för intern kontroll, och ska årligen
fastställa en internkontrollplan för att följa upp att systemet fungerar. Stadsrevisionen
prövar årligen om nämndernas och bolagsstyrelsernas interna kontroll är tillräcklig.
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Revidering av Borås 2025 - vision och strategi
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Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Ewa Luvö
Kommunfullmäktige

Revidering av Borås 2025 - vision och strategi
Borås 2025 – vision och strategi fastställdes av Kommunfullmäktige 18 oktober 2012,
och ska enligt riktlinjerna för styrdokument revideras senast 2016. För revideringen
ansvarar Kommunstyrelsen.
Visionen fastställdes hösten 2012 och ligger till grund för Borås Stads styrmodell från
och med budget 2014. Det innebär att de målsatta indikatorerna och de särskilda
uppdragen har följts upp två gånger; i årsredovisningarna för 2014 och 2015.
Visionen ska ju vara styrande även i ett bredare perspektiv och nedan följer exempel
på några genomförda aktiviteter ”i visionens anda”:
Människor möts i Borås

Tillfälliga mötesplatser: O-ringen, No Limits, SM-veckan, Skulpturbienalen
Fasta mötesplatser: Orangeriet, Träffpunkt Simonsland, Kongresshuset
Möten mellan Borås Stad och boråsare: Medborgardialoger
Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga

”Lust att lära – möjlighet att lyckas”, Ungdomsutbyte, Barnahus Älvsborg, ensamkommande flyktingbarn
Företagande växer genom samverkan

Industrimark, ACTE, Marketplace Borås
Livskraftig stadskärna

Viskanpromenaden, Västerlånggatan, Mötesplatser
Påverkas stort av Götalandsbanan och ÖP
Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande

Medel för lokal utveckling, fiberföreningar
Goda resvanor och attraktiva kommunikationer

Elbuss, cykelbanor, för anställda i Borås Stad finns möjlighet till löneväxling för
cyklar och rabatt på årskort för kollektivtrafiken
Påverkas stort av Götalandsbanan och ÖP
Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt

Livsmedelsupphandling, distributionscentral

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

2

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny Översiktsplan och framför allt förs
diskussioner och förhandlingar kring Götalandsbanan. Detta kommer med all säkerhet att påverka revidering och förändringar i visionen och Kommunstyrelsen anser
därför att revideringen bör invänta detta arbete och att Borås 2025 bör fastställas att
gälla som längst till 2020. Under perioden kommer nuvarande strategier under respektive målområde att utvärderas och revideras.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Borås 2025 – vision och strategi fastställs att gälla till och med 2020
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2 Vision och strategi

Vision
Borås utvecklar sin framtid på arvet inom textil och handel. I Borås står
möten mellan människor i fokus. Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap, förmåga och
idéer.
Borås utmärks av kreativitet och mod att tänka och handla i nya banor. I
Borås lever människor tillsammans, och i harmoni med naturen och omvärlden. Viskan var förr den livsnerv som industrin byggde sin framtid på.
Nu ger Viskans flöde inspiration till rekreation och upplevelser.
Vi arbetar för en hållbar utveckling där de ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionerna samverkar. Det finns en stor medvetenhet om hur
livsmiljön påverkas av våra val och vi är motiverade att välja det som är
bäst för en hållbar utveckling.

Borås tar tillvara och bygger vidare på sina traditioner. Vår långa historia som ett textilt industriellt centrum utvecklar vi till en ledande och
attraktiv position inom mode, design och smarta textilier. De idéer och
utblickar mot omvärlden som skapar mode utvecklar fler företag och nya
branscher.
Vår ännu längre historia inom handel gör Borås till ett handelscenter
som erbjuder något mer än andra modestäder. Vi skapar kluster där textil
innovation och design möter entreprenörskap och handel. Vi stimulerar
nyföretagande och entreprenörer som bryter nya vägar.
Borås ser och tar tillvara individernas kraft, kunskap, förmåga och idéer.
Nyfikenhet, öppenhet och kreativitet präglar lärandet i skolan – från
förskola till universitet – men även i arbetsliv och på fritiden. Vi lär av
varandra över generationsgränser och av impulser från andra kulturer.
Lärandet är livslångt, ofta genom omprövning och nytänkande. I Borås
står bildning i centrum.
I Borås finns spetskompetens inom miljöteknik och textil innovation,
logistik och elektronisk handel. Vi arbetar internationellt och sprider vår
kunskap ut i världen och bidrar globalt till ett mer hållbart samhälle. Ett
intensivt internationellt utbyte inom handel och forskning skapar globala
möten. Samverkan mellan näringsliv, universitet, forskningscentra och
det offentliga är ett signum och Borås Stad är drivande i att hitta nya
former för samverkan och nytänkande.
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I Borås umgås och trivs både invånare och besökare. Människor dras till
människor och stad och landsbygd präglas av möten mellan människor.
Möten ger nya relationer och kunskaper, och vi har mötesplatser och
aktiviteter som passar alla.
Vi är stolta över att stå som värd för större nationella och internationella
evenemang och möten. Värdskapet präglas av generositet och vitalitet
och gör Borås till en plats dit besökaren gärna återvänder.
Attraktiva och miljöanpassade kommunikationer gör det lätt att förflytta
sig inom staden, till andra orter i kommunen och regionen, och längre ut
i världen.
Vi som lever i Borås har kunskap om vår inverkan på miljön. Människan står i centrum vid stadsplaneringen och invånarna tar aktiv del i att
utveckla både stad och landsbygd. Det finns gott om parker och naturområden. Kring Viskan finns ett rikt utbud av upplevelser och attraktiva boenden. Kulturen kännetecknas av både bredd och spets med stor
delaktighet från våra medborgare. Vi lever ett aktivt liv både i stad och
på landsbygd. Det enkelt att umgås och vara tillsammans i Borås.
Borås är en vacker och ren stad, en trygg stad där omsorg, omtanke och
god hälsa präglar alla skeenden i livet från födseln till livets slut. Gemenskapen mellan människorna som bor och verkar här ger styrka.
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Strategiska
målområden
Den övergripande visionen fördjupas i sju strategiska målområden. Genom att kontinuerligt arbeta med alla målområdena kan visionen bli
verklighet. Borås Stad är drivande i arbetet och involverar medborgare,
näringsliv och andra organisationer.
Till varje målområde hör ett antal strategier som konkretiserar hur vi kan
arbeta för att nå önskvärt idealtillstånd. Med tiden kan fler strategier tillkomma, medan andra kan bli inaktuella och behöva tas bort.

1. Människor möts i Borås

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.
2. Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga

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.
3. Företagandet växer genom samverkan

Borås Stads tillväxt förutsätter ökat företagande. Kreativ samverkan mellan näringsliv, akademi, kommun och andra delar av samhället bidrar till
utveckling som skapar arbetstillfällen.
4. Livskraftig stadskärna

En attraktiv stad har en stadskärna som är levande under dygnets flesta
timmar med en blandning av boende, handel och upplevelser.
5. Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande

Människors engagemang och initiativkraft skapar starka, attraktiva tätorter och en levande landsbygd.
6. Goda resvanor och attraktiva kommunikationer

Goda resvanor med alternativa och attraktiva kommunikationer vid både
korta och långa resor, minskar belastningen på miljön.
7. Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt

En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande
och kommande generationer får en hälsosam och god miljö.
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Människor möts
i Borås
Borås är staden där social, etnisk och kulturell mångfald driver utvecklingen framåt.
I spontana och planerade möten delar vi med oss och tar till vara den kunskap, de
erfarenheter och de insikter som människor har.
Borås är staden där människor möts över generationsgränser. Borås har en bredd av
mötesplatser, såväl fysiska som virtuella där ung möter gammal och där vår historia
möter framtiden.
Mötesplatserna är också forum för kommunikation och dialog mellan Borås Stad
och medborgarna. De mänskliga mötena lägger grunden för delaktighet och inflytande över Borås utveckling.
Genom möten och nätverk mellan olika professioner och verksamheter skapar
Borås Stad nya samverkansformer som bidrar till omprövning och nytänkande.
Borås är känt för sin servicekänsla och sitt goda värdskap. Boråsare känner en stolthet över att ge besökare en positiv upplevelse av staden.
Våra satsningar på idrottsevenemang och kulturevenemang väcker känslor, ger stimulans och gör Borås attraktivt att besöka och bo i. Det stärker stadens själ.
Det är lätt för näringsliv och organisationer att samverka kring möten och evenemang. Vi använder de nätverk och kontakter vi har med omvärlden för att dra fler
möten och evenemang till Borås.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Strategier
Vi verkar för fler mötesplatser mellan generationer och kulturer.
Vi skapar mötesplatser mellan medborgare och Borås Stad där medborgare är medskapare och får ett reellt inflytande på stadens utveckling.
Vi utvecklar Borås Stad till en lärande organisation där medarbetare
samverkar över förvaltnings- och bolagsgränser.
Vi skapar fler lokaler för möten och evenemang.
Vi samverkar med Högskolan för att utveckla en utbildning kring gott
värdskap och servicekänsla.
Vi uppmuntrar och stödjer initiativ att dra stora möten och evenemang
till Borås.
Vi utvecklar samarbetet med Göteborg och kommunerna i Boråsregionen kring stora möten och evenemang.
Vi skapar tydliga välkomnande entréer till Borås.
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Vi tar gemensamt ansvar
för barn och unga
Stadens vuxna medborgare tar ett gemensamt ansvar för att barn och unga ska få
goda uppväxtvillkor. Barn och unga uttrycker sina åsikter och får dem tillvaratagna.
Känslan av att kunna påverka stärker inte bara deras självkänsla utan väcker också
lust att lära och att engagera sig i samhället.
Frivilligorganisationer, föreningsverksamhet och det professionella kulturlivet bidrar
till att ge barn och unga en god demokratisk fostran och goda uppväxtvillkor.
Förskolan och skolan är de samlade mötesplatserna för alla barn och unga. Vid
sidan av pedagogerna möter de här tidigt företrädare för näringslivet och det
omkringliggande samhället, över generations- och kulturgränser.
Alla föräldrar kan få stöd som stärker dem i sin föräldraroll.

Strategier

•
•
•
•

Vi gör det möjligt för näringslivet att samverka med skolan kring barns
och ungas lärande och växande.
Vi uppmuntrar och stödjer medborgare och ideella organisationer som
bidrar till barns och ungas utveckling och lärande.
Vi stärker samverkan kring barns och ungas utveckling och lärande såväl
inom Borås Stad som mellan kommunen och andra offentliga aktörer.
Vi utvecklar föräldrastöd för barns och ungas hela uppväxt.
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Företagandet växer
genom samverkan
Alla företagare i Borås ingår i nätverk mellan olika branscher eller är aktiva på
mötesplatser där entreprenörskap och nyföretagande är i fokus. I Borås finns kluster
där näringslivet möter universitetet för att utveckla spetskompetens inom nya
verksamhetsområden. Spetskompetens som kan leda till att nya branscher utvecklas.
I Borås tar vi tillvara allas kompetens oavsett den enskildas förutsättningar. Socialt
ansvarstagande genomsyrar arbetsgivarskapet i alla sektorer och Borås Stad ses som
ett föredöme.
Det är lätt för företag att etablera sig i Borås. Längs de större riksvägarna finns
attraktiva områden för företagsetableringar med bra kollektiva kommunikationer till
stadskärnan. Offentlig och privat verksamhet i Borås har ett nära samarbete med
Göteborg och övriga kommuner i Boråsregionen kring företagsetableringar och
gemensam arbetsmarknad.
Det textila arvet lever. Vi tar globalt ansvar och utvecklar redesign och återvinning
av textila material.

Strategier

•
•
•
•
•
•

Vi stimulerar nätverk mellan olika branscher för att ompröva, lära nytt
och utveckla nya företagssegment.
Vi organiserar mötesplatser för näringsliv, högskola och Borås Stad där
entreprenörskap och nyföretagande är i fokus.
Vi stimulerar kluster där näringslivet möter högskolan för att utveckla
spetskompetens inom nya verksamhetsområden.
Vi verkar för att Högskolan i Borås blir Borås Universitet.
Vi erbjuder attraktiv mark för etableringar.
Vi utvecklar samarbetet med Göteborg och kommunerna i Boråsregionen kring företagsetableringar och gemensam arbetsmarknad.
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Livskraftig
stadskärna
Borås är bra på att vara stad. Borås andas attraktion och lust. Vi har en stadskärna
med en mångfald av mötesplatser för rekreation och upplevelser där människor kan
umgås tryggt.
Stadskärnan är ren och snygg. Den rymmer alla människor, även de som har behov
av särskilt stöd. Det är lätt att förflytta sig inom den. Stadskärnan har en positiv
blandning av boende, arbete och nöje som skapar liv under hela dygnet.
Viskan och Stadsparken ger staden en rogivande puls och skulpturerna en meditativ
återhämtning eller en tankeställare.
Vi bor i områden som präglas av social, etnisk och kulturell mångfald. I det socialt
hållbara boendet finns det gott om nätverk runt varje individ, såväl formella som
informella.
I stadskärnan finns det blandade upplåtelseformer i samma kvartersområden och
hus.
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Strategier

•
•
•

•
•
•
•
•

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 blandning av butiker,
kontor, restauranger, caféer, lägenheter och upplevelser så att staden
lever under dygnets flesta timmar.
Vi gör delar av stadskärnan bilfri och låter de kollektiva transportsystemen dominera med nya tekniska lösningar.
Vi gör det lätt för människor att förflytta sig inom stadskärnan och till
andra delar av staden.
Vi verkar för ett ekologiskt och ekonomiskt byggande med en minimerad förbrukning av vatten och energi, en medveten avfallshantering samt
materialval som inte innehåller ämnen som skadar hälsa eller miljön.
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Medborgares initiativkraft
gör landsbygden levande
Stad och land utvecklas hand i hand. Många invånare söker det mindre samhällets och landsbygdens möjligheter med närhet till mark och natur. Gemenskapen i
föreningsliv och byalag stärker landsbygden och skapar mötesplatser för människor
i alla åldrar.
En väl utbyggd datakommunikation gör det möjligt att leva och etablera företag
även i mindre samhällen. Den ekologiska produktionen och satsningen på ekoturism gör landsbygden livskraftig. Viskan är en källa till upplevelse och rekreation.
Vi bor i områden som präglas av social, etnisk och kulturell mångfald. I det socialt
hållbara boendet finns det gott om nätverk runt varje individ, såväl formella som
informella.

Strategier

•
•
•
•
•
•
•

Vi stöttar föreningsliv och byalag som tar initiativ att utveckla landsbygden.
Vi verkar för att alla medborgare har tillgång till bredband och datakommunikation.
Vi satsar på ekoturism, gärna i samverkan med kommunerna i Boråsregionen.
Vi verkar för öppna landskap och för lokal ekologisk matproduktion
som främjar biologisk mångfald.
Vi utvecklar Viskan för rekreation och upplevelser.
Vi behåller och utvecklar de natur- och kulturvärden som finns i Borås.
Vi utformar socialt hållbara bostäder över generations- och kulturgränser med en blandad bebyggelse av gammalt och nytt och med olika
upplåtelseformer.

12 Vision och strategi

Goda resvanor och
attraktiva kommunikationer
Det är lätt att förflytta sig mellan Borås olika delar till fots eller med cykel.
Stadens invånare reser kollektivt i allt större utsträckning med miljöanpassade transportsystem.
Det finns en eller flera lättillgängliga knutpunkter för närtrafik och fjärrtrafik.
Borås, Göteborg och övriga Västsverige samverkar för att fler ska få tillgång till
snabba, pålitliga och mer hållbara transporter.

Strategier

•
•
•
•

Vi stimulerar miljövänliga resvanor och transportsystem med nya tekniska lösningar.
Vi utvecklar samverkan med Göteborg och övriga Västsverige så att fler
får snabba, pålitliga och hållbara transporter.
Vi verkar för snabbjärnväg Borås – Landvetter – Göteborg.
Vi verkar för Götalandsbanan.
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Ekologisk hållbarhet
lokalt och globalt
Mark, vatten och fysisk miljö används så att en långsiktigt god hushållning tryggas
utifrån en ekologisk, social och ekonomisk dimension. Återanvändning och
återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi främjas så att
ett kretslopp uppnås.
Borås är en stad baserad på förnybar energi. Borås invånare, näringsliv och
organisationer medverkar engagerat och motiverat i stadens miljöarbete.

Strategier

•
•
•
•

Vi effektiviserar energianvändningen och använder bara förnybar energi.
Vi minimerar förekomsten av skadliga kemikalier i samhället.
Vi arbetar för hållbar konsumtion och handel. Därmed stödjer vi även
hållbar produktion på global nivå.
Vi har en dialog med stadens invånare, näringsliv och organisationer för
att gemensamt verka för en livskraftig och långsiktigt hållbar stad.
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Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2017
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsens sammanträden skall hållas följande dagar 2017:
9 och 30 januari, 13 och 27 februari, 6 och 20 mars, 3 och 18 april, 2 och 15 maj, 5 och 19 juni, 21 augusti,
4 och 18 september, 2, 23 och 24 oktober, 6 och 20 november, 4 och 18 december.
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Handläggare: Göran Björklund, tfn 033-35 83 00
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Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2017
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Sammanträdena skall hållas följande dagar 2017:
26 januari, 23 februari (allmänhetens frågestund), 16 mars, 27 april (årsredovisning), 18 maj (allmänhetens
frågestund), 15 juni, 17 augusti, 21 september (allmänhetens frågestund), 19 oktober, 22 (onsdag) och 23 november (budget) samt 19 december (onsdag) allmänhetens frågestund.
Sammanträdena skall hållas i sessionssalen i Fullmäktigehuset i Borås den 27 april med början
kl 13.00, den 23 februari, 18 maj, 21 september och den 19 december (tisdag) kl 17.00, den 22 och 23 november kl 09.00 och i övrigt med början klockan 18.00.
Annonser med uppgift om tid och plats och ärendelistan skall införas i Borås Tidning.
De regler som fastställts av Kommunfullmäktige för allmänhetens frågestund vid behandling av årsredovisningen
skall även i tillämpliga delar gälla för övriga frågestunder som Kommunfullmäktige beslutat om.
2016-10-11
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag
2016-10-19
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0671 006
Handläggare: Göran Björklund, tfn 033-35 83 00
Datum/avdelningschef: 2016-10-04/GB

Programområde: 1
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Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar
2017
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Sammanträdena skall hållas följande dagar 2017:
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Svar på revisionsrapport - Borås Stads flyktingmottagande
Stadsrevisionen har utfört en granskning av ändamålsenligheten i Kommunstyrelsens, nämndernas och
de kommunala bolagens verksamhet som berör flyktingmottagningen. Bakgrunden till granskningen är
det stora antalet asylsökande som kom till Sverige huvudsakligen under 2015 och som tas emot i kommunerna. För Borås Stad beräknas antalet nyanlända flyktingar bli ca 1000 personer 2016 och 15001600 personer 2017 samt ytterligare tillkommande varje år 45-65 ensamkommande flyktingbarn/ungdomar.
Ansvaret för mottagandet av nyanlända berör flera nämnder och bolag. Arbetslivsnämnden har det
övergripande ansvaret för integrationen och har till sin hjälp Boråsregionens Etableringscenter (BREC).
Kommunstyrelsen har genom sin uppsiktsplikt över nämnder och bolag ett övergripande ansvar för
flyktingmottagningen men har även egna verksamheter med stor betydelse för flyktingmottagande som
ansvar för markanvisning för bostadsbyggnation och delar av detaljplaneprocessen.
Tre riskområden för flyktingmottagandet har identifierats av Stadsrevisonen:
 Bostäder
 Utbildning
 Personal
Stadsrevisionens bedömer att Kommunstyrelsen underskattar riskerna på flera områden.
När det gäller behovet av bostäder så är detta det största problemet då det redan tidigare råder bostadsbrist. Det är svårigheter att få fram bostäder till de 177 flyktingar som anvisats 2016 enligt den nya s.k.
Bosättningslagen. Det verkliga antalet flyktingar beräknas bli betydligt större. Stadsrevisionen bedömer
att styrningen av de kommunala bostadsbolagen är otydlig och inte bara kan ske genom dialog med
bolagen utan istället bör ske genom ägardirektiven.
Stadsrevisionen framhåller att ordinarie nybyggnation, som dessutom bland kommunens bostadsbolag
ligger på en låg nivå 2016-17, inte räcker till för att möta behoven av bostäder för nyanlända flyktingar.
Man framhåller även att nybyggnationen begränsas av styrningsproblem i Staden. Relevanta detaljplaner
tas inte fram i en takt som motsvarar behoven och markanvisningen präglas av brist på tydlighet och
prioriteringar som är ändamålsenliga i förhållande till målgruppen.
Stadsrevisionen konstaterar att en betydande andel av de problem som föreligger när det gäller bostadsförsörjningen inte är kopplade specifikt till flyktingsituationen, utan till en bostadsbrist och segregation
generellt. Nya riktlinjer för markanvisning har initierats, men ännu inte beslutats. Det föreligger en avsevärd skillnad mellan bostadsbolagen och Kommunstyrelsen av förutsättningarna för markanvisning i
förhållande till volymen nyanlända.

Borås Stads program för och handlingsplan för bostadsbyggande uppfyller enligt Stadsrevisionen inte
lagstiftarens krav på riktlinjer för Bostadsförsörjning. Programmet saknar bl.a. mål för bostadsbyggandet och planerade insatser för att nå målen.
När det gäller personal hänvisar Stadsrevisionen till sin tidigare rapport om Borås Stads personalpolitik
under 2015 där man framhåller att Staden inte har konkurrenskraftiga anställningsvillkor vilket man
kopplar till att svårrekryterade grupper som socionomer och lärare som arbetar med flyktingmottagningen inte kommer att kunna anställas i tillräcklig omfattning för att klara av flyktingmottagandet i
enlighet med lagar och beslut.
Kommunstyrelsen tar till sig Stadsrevisionens synpunkter och bedömningar och vill göra följande yttrande:








Kommunstyrelsen utövar en aktiv dialog med bolag och nämnder i flyktingfrågan och inom
ramen för uppsiktplikten och för att samordna verksamheten. I dagsläget bedöms inte det finnas behov av nya ägardirektiv.
Det är viktigt att kunna lösa frågan om ett gott mottagande av flyktingar inom ramen för den
ordinarie verksamheten genom god planering. Här har kommunstyrelsen ett viktigt ansvar för
samordningen.
Tillfälliga lösningar för bostäder och skollokaler tenderar att bli både dyra och mindre bra. Det
råder dessutom kapacitetsbrist för dessa lösningar.
I bostadsbyggnadsprogrammet, del 2, redovisas aktuella bostadsbyggnadsprojekt samt detaljplanernas status. Enligt detta finns drygt 1000 bostäder som nyligen har eller kan byggstartas enligt
gällande detaljplan. Av dessa bedöms 1/3 vara hyresrätter. Markanvisningar och detaljplaner är
processer som är kopplade till varandra. Ca 600 bostäder kan enligt detaljplanerna tillkomma på
kommunal mark. Under de senaste 12 mån har ca 350 bostäder, varav ca 70% hyresrätter, markanvisats/sålts på kommunal mark. Utöver detta pågår detaljplanearbete för ytterligare 5000 6500 bostäder. Merparten av dessa i Borås tätort.
Handlingsplan för bostadsbyggande är ett styrdokument. Dessa revideras eller förlängs vart
fjärde år. En översyn av handlingsplanen pågår.
När det gäller att lösa frågan om svårrekryterade personalgrupper som lärare och socionomer är
detta ett problem i hela landet. Avseende gruppen socialsekreterare har staden arbetat mycket
aktivt för att förbättra både arbetsmiljö och lön t. ex. genom god introduktion med mentor
samt en rad olika satsningar avseende lön som erfarenhetssatsning och en mångårig satsning i
den årliga löneöversynen. Detta har lett till att lönerna är konkurrenskraftiga både jämförelse
med närliggande och jämförbara kommuner.

Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Upprättat svar översänds till Stadsrevisionen.
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Borås Stads flyktingmottagande
Stadsrevisionen har granskat ändamålsenligheten i Kommunstyrelsens, nämndernas och de kommunala
bolagens verksamheter som berör flyktingmottagningen. Stadsrevisionen är väl medveten om att
frågeställningarna och utmaningarna kring flyktingmottagningen är likartade för ett stort antal
kommuner, och att det inte finns några enkla lösningar. Detta förhållande är dock ytterligare ett
argument för ett intensifierat arbete på identifierade riskområden.
Första och Andra revisorsgrupperna gör nedanstående bedömningar.
- Att riskerna för att Borås Stad inte ska kunna leva upp till lagstiftningens krav och 			
lokala politiska beslut när det gäller flyktingmottagandet är betydande
- Att de olika verklighetsbeskrivningar och uppfattningar om hur allvarlig
situationen är som identifieras i granskningen, är tungt vägande argument för
att styrning, ledning och samordning på området behöver stärkas med 				
utgångspunkt från såväl Kommunstyrelsens uppsiktsplikt som nämndernas och de 			
kommunala bostadsbolagens ansvar
- Att bostadsbolagens roll i bostadsförsörjningen för flyktingar bör regleras i 				
ägardirektiven
- Att Kommunstyrelsen och berörda nämnder/bolag kontinuerligt bör genomföra 			
dokumenterade riskanalyser kopplade till flyktingsituationen och dess konsekvenser 			
för Borås Stad
- Att Kommunstyrelsen bör säkerställa samordningen av flyktingmottagandet 			
i en process som är kontinuerlig och inte enbart är föremål för krisledning i 				
krisledningsnämnden
- Att Kommunstyrelse, nämnder och bolag bör säkerställa beredskap och alternativa 			
lösningar för flyktingmottagningen som kan hantera betydligt fler nyanlända än de 			
man idag planerar för
Missivet med rapport och rapportsammandrag bilagda tillställs Kommunstyrelsen,
Arbetslivsnämnden, Stadsdelsnämnderna, Utbildningsnämnden, Lokalförsörjningsnämnden,
Samhällsbyggnadsnämnden. Svar från Kommunstyrelsen och nämnderna emotses senast
2016-10-31.
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1 PROJEKTBESKRIVNING
1.1 Bakgrund till revisionens granskningsprojekt
Enligt Migrationsverket kom det 163 000 asylsökande till Sverige under 2015, varav drygt
35 000 ensamkommande barn och ungdomar. För 2016 är uppskattningen 40 000 - 100 000
asylsökande, varav 4 000-14 000 ensamkommande barn och ungdomar. Prognoserna är dock
mycket osäkra. Vecka 13 2016 kom det drygt 500 asylsökande till Sverige, att jämföra med
över 8 000 under en enskild oktobervecka förra året. Migrationsverket förklarar minskningen
dels med Sveriges och andra länders gränskontroller, dels med att vintermånaderna medför
svårare förhållanden när det gäller att förflytta sig genom Europa. Svängningarna visar
på att utvecklingen är mycket svårbedömd, vilket ger såväl stat som kommuner otydliga
planeringsförutsättningar.
Den stora ökningen av asylsökande under 2015 innebär att det i landet nu finns c:a 180
000 personer som väntar på beslut om asyl. Migrationsverket bedömer att det totala
kommunmottagandet kommer uppgå till c:a 73 000 personer 2016 och c:a 103 000
personer 2017. Detta bedöms ställa stora krav på kommunerna, framför allt när det gäller
bostadsförsörjning och utbildning för nyanlända elever.
Kommunen har en central roll i de nyanländas etablering i samhället. Viktiga kommunala
uppgifter är bland annat bostadsförsörjning, mottagande av ensamkommande barn och
ungdomar, Svenska för invandrare (SFI), försörjning, annan vuxenutbildning, grund- och
gymnasieutbildning, förskoleverksamhet och skolbarnomsorg, samt insatser inom det
sociala området och praktisk hjälp till nyanlända i samband med bosättning.
Borås Stad strävar efter ett gott mottagande av de nyanlända i Sverige som bosätter sig i
staden, vilket även framhålls i Kommunfullmäktiges budget.
Med utgångspunkt i det ökande flyktingmottagandet 2015 och de kommunala ansvarsområdena
beslutade Första och Andra revisorsgrupperna i januari 2016 att genomföra en förstudie
inom området. Inom ramen för förstudien har huvudsakliga riskområden identifierats
för föreliggande fördjupade granskning som revisorsgrupperna beslutade att genomföra
april 2016.

1.2 Syfte
Projektets syfte är att granska ändamålsenligheten i Kommunstyrelsens, nämndernas och
de kommunala bolagens verksamheter som berör flyktingmottagningen.
I förstudiens riskanalys har Bostadsförsörjning, Utbildning och Personalförsörjning
identifierats som de mest väsentliga riskområdena. Flyktingmottagningens komplexitet
och det stora antalet involverade verksamheter visade i förstudien att styrning, ledning
och samordning är centrala. Ändamålsenlighet innefattar att leva upp till lagar/regler och
politiska beslut i fullmäktige, nämnder och styrelser.
Granskningsrapporten innehåller en relativt omfattande bakgrundsbeskrivning/
kunskapsöversikt. Avsikten med denna är att fånga komplexiteten på området och att
tydliggöra definitioner, terminologi och ansvarsfördelning på ett sätt som underlättar för
läsaren att ta till sig granskningsresultaten. Bakgrundsbeskrivningen motiveras också av
behovet av att göra trovärdiga prognoser som en grund för riskbedömningar.
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Ytterligare ett syfte med bakgrundsbeskrivningen är att bidra till en förståelse för problematiken
som uppstår när det institutionaliserade Sverige möter en okontrollerbar och oförutsägbar
flyktingsituation. Förhållandena medför även en prövning för de traditionella,
revisionella utgångspunkterna. Dessa bygger oftast på följsamhet mot politiska beslut,
lagstiftning, mm, och är inte anpassade för en situation där de lagar och regler som gällde
igår omprövas idag.
Jämfört med situationen hösten 2015 kommer färre flyktingar till Sverige i dagsläget. Det är i
sammanhanget viktigt att framhålla att även om flyktingströmmen helt avstannar, så kommer
nyanlända att successivt anvisas till boende i de svenska kommunerna i den utsträckning
de får asyl. Det finns också mycket som talar för att antalet flyktingar kommer att öka
igen, dels för att de grundläggande konflikterna är olösta, dels för att flyktingströmmarna
successivt övervinner de legala och fysiska hinder som de europeiska länderna sätter upp.

1.3 Avgränsningar
Ansvariga nämnder/styrelser är Kommunstyrelsen, Arbetslivsnämnden, stadsdelsnämnderna,
Utbildningsnämnden, Lokalförsörjningsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden och
Bostadsbolagens styrelser.
Granskningen omfattar inte Borås Stads integrationsarbete. Det är samtidigt uppenbart att
eventuella brister i flyktingmottagningen påverkar den framtida integrationen. Granskningen
innefattar inte förhållanden för EU-migranter.

1.4 Revisionskriterier
Revisionskriterier är styrdokument inom relevanta områden; lagstiftning,
tillämpliga styrdokument på nationell och lokal nivå, allmänna råd och föreskrifter.

1.5 Resurser/granskningsansvariga
Granskningsledare är Ola Sabel och granskningsmedarbetare Andreas Ekelund och Anna
Duong.

1.6 Metod
Metoder för granskningen är dokumentstudier, i förekommande fall sammanställning
av statistiskt material från Migrationsverket, SCB, SKL, Eurostat samt intervjuer med
nyckelpersoner i berörda förvaltningar och bolag. Intervjuade har tillställts rapportutkast
för faktagranskning.

1.7 Disposition och definitioner
Rapporten inleds med en kunskapsöversikt över området flyktingmottagande som tar
upp viktiga begrepp och ansvarsfördelning inom mottagandets olika delar med fokus
på granskningens identifierade riskområden. Under avsnittet Bakgrund och prognoser
presenteras kortfattat Migrationsverkets och Stadens prognoser för flyktingmottagande
avseende 2016 och 2017.
Ansvarsfördelning inom Stadens verksamheter beskrivs, liksom lokala förutsättningar.
Resultatet från intervjuer och statistikbearbetning ger underlag för iakttagelser om
ändamålsenligheten i flyktingmottagandet.
Begreppet nyanländ används i rapporten för att benämna personer som är mottagna i en
kommun och har beviljats uppehållstillstånd för bosättning på grund av flyktingskäl eller
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andra skyddsskäl. Även anhöriga till dessa personer anses vara nyanlända. En person är
nyanländ under tiden som han eller hon omfattas av lagen om etableringsinsatser, det vill
säga två till tre år.
Begreppet flykting används i rapporten som ett samlingsbegrepp för grupperna nyanlända,
asylsökande och ensamkommande barn och ungdomar.
Eget boende förkortas i tillämpliga delar av rapporten med EBO och permanent uppehållstillstånd
med PUT.
Definition av övriga viktiga begrepp finns bilagt rapporten i bilaga 1.
Rapporten avslutas med Stadsrevisionens bedömningar.

2 Granskningsresultat
2.1 Bakgrund och prognoser
2.1.1 Migrationsverkets prognoser för 2016 och 2017
Asylsökande
I Sverige sökte nästan 163 000 personer, varav 35 400 ensamkommande barn, asyl under
2015, vilket är fler än någonsin. Migrationsverket bedömer i sin aprilprognos 2016 att
antalet asylsökande till Sverige troligen kommer att öka från sommaren och framåt. En rad
gränskontrollåtgärder på vägen mellan Turkiet och Sverige är omständigheter som talar för
att ökningen inte blir lika kraftig som under hösten 2015. Migrationsverket bedömer att den
faktor som har störst betydelse för antalet asylsökande i Sverige 2016 är gränskontrollerna
längs Schengens yttre gräns mellan Grekland och Turkiet.1
Efter årsskiftet 2015/2016 har antalet asylsökande till Sverige minskat kraftigt jämfört med
höstens akuta flyktingsituation. Antalet sökande hittills i år är även lägre än under samma
period förra året. Det beror på att det blivit betydligt svårare för människor på flykt att ta
sig till norra Europa och Sverige.
Den 12 november 2015 införde Sverige tillfälliga gränskontroller. Den 21 november förtydligades
bestämmelserna för registrering av passagerare ombord färjor vid längre sträckor, exempelvis
från Tyskland till Sverige, till att omfatta kontroll av ID-handlingar. Den 4 januari 2016
började även särskilda krav på ID-kontroller att gälla för bussar, tåg och färjor från Danmark
till Sverige. ID-kontroller från Danmark kan pågå som längst under sex månader åt gången
med ett två veckors mellanrum. De svenska ID-kontrollerna har en begränsande effekt på
antalet asylsökande till Sverige eftersom det har blivit svårare att resa för den som saknar
en ID-handling. Effekter av gränskontroller tenderar att avta över tid efterhand som sättet
att resa anpassas. Då många länder och aktörer kan påverka den kommande utvecklingen
kan beräkningarna inte tas fram enbart utifrån ett enskilt lands vidtagna kontrollåtgärder,
i det här fallet Sverige.
Under mars 2016 har de gränskontrollerande åtgärderna i Europa ytterligare förstärkts. Särskilt
två händelser påverkar Migrationsverkets bedömningar framåt. Dels har framkomligheten
1 Verksamhets- och utgiftsprognos, Migrationsverket april 2016. http://www.migrationsverket.se/
download/18.2d998ffc151ac3871598f92/1461750863230/Migrationsverkets+prognos+april+2016.pdf
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på västra Balkanrutten upphört även för syrier, afghaner och irakier. Dels har EU slutit en
överenskommelse med Turkiet som syftar till att stoppa flykting- och migrantbåtarna över
Medelhavet till förmån för begränsad omplacering av syriska flyktingar från läger i Turkiet.
Knappt 10 procent av syrierna i Turkiet finns i flyktingläger. Afghaner och irakier berörs
inte av några omplaceringar enligt överenskommelsen. Sammantaget innebär det att en
överväldigande majoritet av människorna på flykt från Mellanösternregionen inte omfattas
av överenskommelsen.
Antalet ensamkommande barn har minskat i särskilt hög grad under 2016. Ensamkommande
barn har mindre möjlighet än vuxna att välja alternativa resvägar, och saknar också oftare
ID-handlingar. Samtliga scenarion förutsätter att de svenska ID-kontrollerna behålls
minst året ut.
Även en ny lag aviseras träda i kraft den 20 juli som innebär att det svenska regelverket
för asyl‐ och anhöriginvandring anpassas till minimikraven i internationella konventioner
och EU‐rätten. Sverige är inte ensamt om att införa den typen av åtgärder.
Migrationsverket har i sin prognos tre olika antaganden (A, B, C) om antalet asylsökande
till Sverige 2016. Prognosen bygger på en mängd variabler och osäkerhetsfaktorer omkring
utvecklingen i konfliktområden och nationella och nationsgemensamma (EU) åtgärder och
förmåga till samordning och uthållighet i de politiska kontrollåtgärderna. Migrationsverkets
tre antaganden illustreras nedan:

Diagram 1: Antaganden om antal asylsökande per vecka 2016, tre beräkningsalternativ

Beräkningsalternativen för 2016

A: 100 000 varav 14 000 ensamkommande barn
B: 60 000 varav 7 000 ensamkommande barn
C: 40 000 varav 4 000 ensamkommande barn

Beräkningsalternativen för 2017

A: 100 000 varav 14 000 ensamkommande barn
B: 60 000 varav 7 000 ensamkommande barn
C: 35 000 varav 3 500 ensamkommande barn

Beräkningsalternativet B med 60 000 asylsökande 2016 är ett planeringsscenario
som ligger till grund för migrationsverkets huvudsakliga planering.
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2.1.2 Mottagning i kommunerna
Fram till den 1 mars 2016 kunde en kommun skriva en överenskommelse med staten
om mottagande av personer som fått uppehållstillstånd. Det var Länsstyrelserna som
skrev överenskommelserna tillsammans med kommunerna i sina respektive län. Dessa
överenskommelser har nu upphört att gälla.
Sedan den 1 mars är alla kommuner skyldiga att ta emot nyanlända för bosättning genom
den s.k Bosättningslagen. Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Länsstyrelserna har
tillsammans med kommunerna ett gemensamt ansvar för bosättningen av nyanlända.
Under 2016 kommer Arbetsförmedlingen och Migrationsverket att ha ett gemensamt
ansvar för anvisningarna med stöd av den nya lagen, på samma sätt som det fungerat de
senaste åren. Hur många nyanlända som en kommun ska ta emot beror på kommunens
befolkningsstorlek, arbetsmarknadsläge, det sammantagna mottagandet av nyanlända
och ensamkommande barn, samt hur många asylsökande som redan vistas i kommunen.
Länstalen och kommuntalen för 2016 framgår av särskild förordning som trädde i kraft den 1
mars 2016.2 Länstalen grundar sig på ett förslag som har tagits fram av Arbetsförmedlingen.
Länsstyrelsen i respektive län har fått i uppdrag att ta fram förslag till kommuntal för 2016,
som sedan har fastställts av regeringen i en av förordningarna.
Från den 1 januari 2017 tar Migrationsverket över hela ansvaret för att anvisa nyanlända till en
kommun. Bosättningsuppdraget övergår då helt från Arbetsförmedlingen till Migrationsverket.
Regeringen aviserade i slutet av 2015 att den svenska lagstiftningen i vissa delar behöver
förändras under en tidsbegränsad period. Regeringen föreslår nu att Sverige inför tidsbegränsade
uppehållstillstånd (TUT), begränsar rätten till anhöriginvandring och skärper försörjningskraven.
Lagen om tillfälliga begränsningar i möjligheterna att få uppehållstillstånd föreslås träda
i kraft 20 juli 2016.3

Ny anvisningsmodell för ensamkommande barn
Regeringen gav i januari 2016 Migrationsverket i uppdrag att ta fram en ny anvisningsmodell.
Regeringen ville att asylsökande ensamkommande barn ska anvisas till alla kommuner
utifrån en fastställd andel.

Den nya anvisningsmodellen för ensamkommande barn innebär att varje kommun tilldelas
en viss andel. Denna andel ska ställas i relation till totalt antal gjorda anvisningar från 1
januari 2016 och framåt. Andelen är uträknad utifrån kommunens folkmängd, mottagande
av nyanlända, mottagande av ensamkommande barn och antalet dygn i Migrationsverkets
mottagningssystem inom kommunens gränser under föregående kalenderår.
Enligt den nya modellen anvisas den kommun som för tillfället har lägst måluppfyllelse av
sin andel – om inte någon annan kommun anmält lediga platser eller om barnet har stark
anknytning till någon annan kommun.
Andelarna fastställs i samband med Migrationsverkets prognos i februari varje år, och löper
under tolv månader från och med den 1 mars. För 2016 fastställdes andelarna den 30 mars
och modellen började gälla den 1 april 2016. Borås Stads andel är 8,94‰.4

2 Förordning (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner
3 Prop. 2015/16:174; Förslag om att tillfälligt begränsa möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige
4 Migrationsverket, verksamhets- och utgiftsprognos april 2016: bilaga 8
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2.1.3 Prognoser för Borås Stad 2016 och 2017
Med hänvisning till de stora osäkerhetsfaktorer som finns i nationella prognoser5 är det
svårt att med god träffbild sammanställa prognoser för flyktingmottagandet avseende Borås
Stad 2016 och 2017. Inom ramen för genomförd granskning har ingen berörd förvaltning
kunnat presentera en samlad prognos för mottagandets alla delar avseende 2016 eller 2017. I
Syfte att kartlägga de identifierade riskområdena i enlighet med granskningens syfte har en
sammanställning gjorts av befintligt underlag från Borås Stad och från Migrationsverket.
Sammanställningen utgör i sin tur underlag för prognoser.
Nedanstående prognosbeskrivning ska i enlighet med ovanstående förstås som en osäker
prognos och användas med försiktighet. Tillförlitligheten angående prognosen för
mottagandet av nyanlända är högre än motsvarigheten för ensamkommande barn. Detta
då Migrationsverket i detalj vet hur många personer som befinner sig i asylsystemet och
väntar på besked om uppehållstillstånd och kommunmottagandet i den delen till stor
del styrs av Migrationsverkets handläggningstider. Ensamkommande barn innebär ett
kommunalt ansvar i kort anslutning till att barnet passerat nationsgränsen varför samtliga
prognoser om ensamkommande barn i stor utsträckning styrs av hur många som beräknas
ankomma landet under prognosperioden. I avsnittet presenteras utfall för Borås Stad 20132015 samt prognoser för 2016 och 2017. Prognoser innehåller alltid olika osäkerhetsmoment
som tenderar att öka med tiden varför prognoser för Borås Stad efter 2017 inte redovisas i
rapporten. Migrationsverkets räkneexempel anger dock i nuläget att kommunmottagandet
av nyanlända kommer att minska 2018-2020 och ligga ungefär i nivå eller strax över 2015
års utfall. När det gäller ensamkommande barn anges i räkneexempel avseende 2018-2020
att det nationella mottagandet kommer att ligga i nivå med prognos för 2016 och 2017.6

Ensamkommande barn
Borås Stad har under 2015 haft ett avtal om 39 platser för asylsökande och 45 boendeplatser
för barn med uppehållstillstånd. Under våren 2015 kom 20 barn och Migrationsverket
skrev ner sina årsprognoser. I juli började flyktingströmmar komma från Syrien, Irak och
Afghanistan och många ensamkommande barn anvisades till Borås. Redan i augusti var
platserna i avtalet fullt och Migrationsverket började använda sig av möjligheten att anvisa
utöver avtalet. Borås har under 2015 tagit emot 305 ensamkommande barn. Borås utgör
ca 1 % av Sveriges befolkning och ca 30 000 barn har kommit till Sverige, vilket betyder
att mottagandet i Borås ungefär varit proportionerligt mot stadens storlek. Drygt 180 barn
kommer från Afghanistan och 40 barn från Syrien, vilket är de två största grupperna.7

Uppgifter nedan baseras på utfallsredovisning i Stadsdelsnämnden Norrs årsredovisning
2015 samt Migrationsverkets aprilprognos.
Mottagandet av ensamkommande i Borås har i linje med utvecklingen för landet ökat
sedan 2013. Utvecklingen i antalet mottagna ensamkommande barn i Borås Stad ser ut
enligt följande. Migrationsverkets prognoser och beräkningsingsalternativ (A, B, C)8 ger ett
nationellt utfall om c:a 7 000 ensamkommande barn både 2016 och 2017 i enlighet med
beräkningsalternativet B, vilket är Migrationsverkets planeringsalternativ. Beräkningen
för Borås Stad bygger på att Stadens andel av det totala antalet ensamkommande barn inte
förändras och att den nationella fördelningen innebär fördelningstalet för Borås Stad av
det nationella mottagandet i enlighet med ny fördelningsmodell från och med 1 april 2016.
5 Ibid, februari 2016: bilaga 8. 2016: s 2-24, och Ibid; april 2016:2ff.
6 Ibid, 2016:33f. Noterbart är att Migrationsverket efter 2017 håller uppgifterna som så pass osäkra att de
benämns som räkneexempel och inte prognos.
7 Årsredovisning, Stadsdelsnämnden Norr 2015
8 Se diagram 1.
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Utfallet av Migrationsverkets prognoser blir då som illustreras i diagram 2.

Borås Stad antal kommunmottagna ensamkommande barn
Antal barn/ungdomar

350
300
250
200
150
100
50
0
Utfall 2013

Utfall 2014

Utfall 2015

Prognos 2016

Prognos 2017

Diagram 2. Utfall av antal mottagna ensamkommande barn i Borås Stad 2013-2015 samt prognoser för 2016 och 2017.

Sammanfattningsvis innebär de prognoser som presenteras för 2016, givet de stora

osäkerhetsfaktorer som finns, att mottagandet av ensamkommande barn kommer vara
antalsmässigt betydligt mindre under 2016 och 2017 jämfört med 2015, men högre än
2014. Mottagandet under årets fyra första månader har varit mycket lågt och endast en
handfull barn har anvisats till Borås 2016.9

Mottagande av nyanlända
Antalet mottagna nyanlända för år 2015 var 81410 personer, jämfört med år 2014,
523 personer samt jämfört med år 2013, 538 personer.
Utav de 814 mottagna nyanlända 2015 kommer 56 % från Syrien, 15 % från Somalia, 8 %
från Eritrea, 7 % från Afghanistan, 2 % från Iran, 1 % från Irak, 1 % från Libanon, 1 %
från Ukraina, 1 % från Pakistan, 1 % från Yemen samt 7 % statslösa.
Åldersmässigt för år 2015 har fördelningen varit: 43 % i åldern 20-39 år, 20 % 7-15 år,
14 % 40-59 år, 10 % 2-5 år, 7 % 16-19 år, 2 % 0-1 år, 2 % 60 år och uppåt samt 2 % 6 år.
Utbildningsnivån för vuxna över 21 år har varit under 2015 enligt följande, 33 % har gått
i skola i över 12 år, 29 % 10-12 år, 19 % 7-9 år, 10 % 4-6 år, 4 % 1-3 år samt 5 % ej läs och
skrivkunniga.11
Enligt Migrationsverkets prognoser kommer antalet asylsökande som får besked om
uppehållstillstånd öka från 2017 och framåt. När ökningen infaller i tid avgörs till stor
del av Migrationsverkets handläggningstider som i april uppskattas öka till i genomsnitt
tolv månader, vilket innebär att de allra flesta som sökte asyl hösten 2015 kommer att få
vänta på ett beslut till slutet av 2016 eller 2017. Omkring 173 000 personer är inskrivna

9 Enligt Migrationsverkets redovisning av aktuell måluppfyllelse i mottagandet t.o.m. v 17 har Borås Stad under
2016 tagit emot 8 st. anvisade ensamkommande barn. Läs mer: http://www.migrationsverket.se/download/18.
2d998ffc151ac38715994da/1462186017855/M%C3%A5luppfyllelse+anvisningar+v+17.pdf
10 I Arbetslivsnämndens årsredovisning 2015 anges att Borås Stad tagit emot 791 personer, BREC årsstatistik
redovisar 814 personer. Vid avstämning i intervju anges 814 personer som den riktiga uppgiften.
11 Samtliga fördelningssiffror är hämtade ur; Årsredovisning, Arbetslivsförvaltningen 2015; och verksamhetstatistik
för BREC avseende Borås Stad 2013-2015.

9

Borås Stad | Stadsrevisionen •

i asylmottagningen i april 2016. Migrationsverket uppskattar antalet personer som blir aktuella för
bosättning i landets kommuner kommer att öka betydligt under de kommande åren.12 Det totala
kommunmottagandet, inkluderat beviljade asylsökande, kvotflyktingar och inresta anhöriga till
före detta asylsökande, bedöms uppgå till omkring 73 000 personer 2016, för att därefter öka till
drygt 103 000 under 2017. Detta kommer att ställa stora krav på kommunerna, framför allt när det
gäller bostadsförsörjning och skola för nyanlända elever.13
För Borås Stads del innebär Migrationsverkets uppskattningar att mycket talar för att antalet
mottagna nyanlända i Staden kommer öka 2016 och 2017. Utöver de nyanlända som är aktuella för
kommunmottagande som redovisas i Migrationsverkets prognoser finns även ytterligare en grupp,
sekundärer. Sekundärer är personer/familjer som kommunplacerats eller valt bosättning i en annan
kommun men som själva väljer att flytta till Borås under etableringstiden (24-36 mån).
Genomgång av migrationsverkets statistik för anhöriga samt Boråsregionens etableringscenter
(BREC) statistik avseende sekundärer utgör grunden för prognosen. Baserat på procentuell andel
av Borås Stads mottagande nationellt 2015, justerat för uppskattat antal sekundärer och beräknat
på utfall för gruppen 2013-2015, blir prognosen för Stadens mottagande 2016 och 2017 enligt
nedanstående.

Antal nyanlända
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1600
1400
1200
1000

Borås Stad antal kommunmottagna nyanlända inkl. sekundärer

800
600
400
200
0

Utfall 2013

Utfall 2014

Utfall 2015

Prognos 2016

Prognos 2017

Diagram 3. Antal nyanlända till Borås, utfall 2013-2015 och prognoser 2016-2017

I enlighet med beräkningar utifrån Migrationsverkets prognos kommer mottagandet av nyanlända för
kommunerna att öka med omkring 45 % 2016 jämfört med 2015 och med ytterligare 40 % till 2017.14
I syfte att kartlägga vad prognoserna för 2016 och 2017 innebär för Borås Stad i förhållande till
granskningens syfte har fördjupad information tagits fram avseende antal hushåll, antal barn i
förskoleålder och antal barn i skolålder. Prognoserna i dessa fall bygger på BREC mottagande under
de tre senaste åren samt Migrationsverkets uppgifter om personer som är inskrivna i asylmottagningen
och som väntar på besked om uppehållstillstånd. Prognoserna som beräknats endast med hjälp av
Migrationsverkets underlag får anses ha en god representativitet med hänvisning till att verket i
detalj kan redogöra för en mängd variabler i urvalsgruppen.15 Störst osäkerhetsfaktorer i materialet
finns avseende sekundärer och anhöriga, där det är svårt att förutse antal, ålderssammansättning
och hushållsstorlek. I dessa fall bygger prognosen på att utfall från BREC avseende 2013-2015 även
kommer vara aktuella under 2016 och 2017 med beaktande av trender i underlaget och viss analys av
de delar där ny lagstiftning finns inom området. Den huvudsakliga metoden för prognoserna är studie
av begränsade tidsserier och beräkning av medelvärden/glidande medelvärden som utgångspunkt
12 Migrationsverket, Verksamhets- och utgiftsprognos april 2016: 3ff, 33f, bilaga 1.
13 Ibid 2016:3.
14 Ibid: Migrationsverkets prognos (P3-16), 2016: bilaga 5.
15 Ibid 2016:3 samt Migrationsverkets Statistik: http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik.html.
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för framtida utfall, vilket är vedertagna modeller för variationsanalys av tidsserier.16 Utfall
av detaljprognosen blir som följer:
Kategori

Kategori
Utfall 2013
Totalt antal
538
Barn 7-17
242
Barn 0-6
86
Anvisningar
4
Sekundärer
66
Anknytning 257
105
Antal hushåll
221
Pers/hushåll
2,43
Tabell 1: Utfall för 2013-2015 samt prognos för 2016-201

Utfall 2014
523
136
78
17
129
254
281
1,86

Utfall 2015
814
229
119
1
208
178 21
438
1,81

Utfall 2013

Utfall 2014

Totalt antal
kommunmottagna

538

Barn i skolålder 7-17 år

Prognos 2016 Prognos 2017
109417
21918
164
17719
28320
239
60422
1,81

1539
308
231
177
399

Utfall 2015

Prognos 2016

Prognos 2017

523

814

1094 17

1539

242

136

229

219 18

308

86

78

119

164

231

Anvisningar

4

17

1

177

Sekundärer

66

129

Anhörig/anknytning

257

Antal hushåll
Pers/hushåll

Barn i förskoleålder 0-6 år

850
1,81

19

300

208

283 20

399

105

254

178 21

239

221

281

438

604

850

2,43

1,86

1,81

1,81

22

1,81

Tabell 1: Utfall för 2013-2015 samt prognos för 2016-2017

Noterbart ur prognosen är dels ökningen i det totala antalet nyanlända till Borås Stad, men
även det antal hushåll dessa personer fördelas på. Innebörden kan genom fördjupningen och
tillsammans med prognos för ensamkommande barn under perioden ses som en värdemätare
av förväntat tryck på stadens bostadsmarknad, grund-, gymnasie- och vuxenutbildning,
socialtjänst och behovet av personalförsörjning inom dessa områden. Beaktas bör även
att andelen nyanlända där kommunen är skyldig att ordna med bostad förväntas öka. I
intervju med BREC uppskattar de att behovet 2016, enbart för gruppen anvisade, är c:a
120 st. lägenheter varav 75 % till en personshushåll.

16 Körner & Wahlgren; Praktisk Statistik, 2012:158ff, 179ff.
17 Prognos avseende det totala kommunmottagandet bygger på Migrationsverkets prognoser i Verksamhetsoch utgiftsprognos april 2016 och att Borås Stads andel av mottagandet 2013-2015 inte ökar. Prognosen är
kompletterad med uppgifter om sekundärer från BREC verksamhetsstatistik 2013-2015.
18 Prognosen av både andel 7-17 åringar och 0-6 åringar bygger på att Borås Stads andel av ålderskategorin
är i linje med åldersfördelningen på de personer som väntar på besked om permanent uppehållstillstånd som
anges av i sammanställningen; Personer boende i Migrationsverkets boendesystem, Migrationsverket; 2016.
Justering till något högre andel har gjorts med hänvisning till andelen av kategorierna inom gruppen anhöriga
har ett något högre utfall samt utfallet för gruppen i BREC verksamhetsstatistik 2013-2015. Avstämning har
även gjorts gentemot prognos om antalet grundskoleelever nationellt sett i; SOU 2016:9, Plats för nyanlända
i fler skolor, 2016:21ff och i underlag från CFL avseende antal mottagna nyanlända elever. Samtliga siffror
i åldersgrupperna är exklusive ensamkommande barn och ungdomar. Utfallet är trots prognosen om ökat
mottagande mindre 2016 avseende gruppen 7-17 år än utfallet från BREC verksamhetsstatistik 2015 och
förklaringen är åldersfördelningen hos personer boende i migrationsverkets boendesystem och bedömningen
om kommunmottagandet.
19 177 anvisningar är de länstal som fastställts för Borås Stad; Anvisningsbara platser i Västra Götalands län,
Länsstyrelsen 2016, dnr: 850–41622–2015. Länstalen för 2017 är inte fastsällda ännu och prognosen utgår
från att Borås Stad får samma andel anvisningar av den nationella totalen som 2016 med viss justering för att
andelen anvisningar förväntas öka något nationellt enligt BREC.
20 Antalet sekundärer är beräknat med utgångspunkt i BREC verksamhetsstatistik 2013-2015 och att andel
sekundärer kommer ligga procentuellt i nivå med 2014 och 2015. Siffran inkluderar avdrag för de personer
som väljer att flytta till annan kommun som vid intervju med BREC uppges vara begränsad och uppgå till c:a
10 personer/år.
21 Antalet anhöriga/anknytning till Borås är baserat på utfallen för Borås Stad 2013-2015 och migrationsverkets
prognoser om anhöriginvandring nationellt 2016-2017, beaktat ny tillfällig lagstiftning. Antagandet är att Borås
Stads andel kommer ligga i nivå med utvecklingen de tre senaste åren.
22 Antal Hushåll och personer/hushåll har beräknats utifrån att nivåerna kommer ligga på samma nivå som
2014 och 2015.
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Uppgifter från CFL anger prognos om ett mottagande av c:a 600 barn och ungdomar i
grundskole- och gymnasieålder 2016. Prognosen omfattar då ensamkommande elever, elever
i familjer som kommer genom kommunmottagandet antingen via anvisning eller som EBO
samt elever som kommer av anhöriginvandring och sekundärer. Utöver det har CFL även
med flera andra målgrupper av migranter som inte innefattas av BREC verksamhetsansvar.
Prognosen är osäker med anledning av att flera av CFL:s målgrupper och dess volymer
påverkas av hur migrationen till landet ser ut under året. Skälet till diskrepansen i CFL:s
uppgifter och BREC:s uppgifter och framtagen prognos är att målgrupperna inte är i alla
delar desamma. Sammantaget innebär prognosen att elevantalet, sett till gruppen nyanlända
barn, är i nivå med 2015 års utfall avseende 2016. Men ökar med anledning av mottagandet
av nyanlända 2017 varav en del är mer förutsägbar (Tabell 1) och andra delar är mer osäkra,
så som ensamkommande barn (diagram 2). Även behovet av förskoleplatser kommer öka
med anledning av flyktingmottagandet både 2016 och 2017.
Prognosen ger även underlag för antagandet att ett ökat antal hushåll kommer att komma
till staden genom mottagandet av nyanlända under prognosperioden. Hushållsstrukturen
är baserat på BREC:s verksamhetsstatistik och migrationsverkets uppgifter om personer i
mottagningssystemet som väntar på besked om uppehållstillstånd, och dessa båda källor
indikerar att det är relativt få personer i varje hushåll, och att andelen ensamhushåll är
jämförelsevis hög. Slutsatsen är att, med hänsyn taget till hushållstorleken och mängden
personer som prognosen anger, kommer mottagandet av nyanlända att ställa betydande
krav på bostadsmarknaden i staden.
Gällande de ensamkommande barnen visar sammanställningen av utfall och prognos
på att Staden tog emot ett stort antal under 2015 och att mottagandet under 2016 och
2017 i enlighet med Migrationsverkets prognos kommer minska till strax över 2014 års
nivåer (diagram 2). Inom området finns faktorer som gör att prognosen är mycket osäker.
Det höga mottagandet under 2015 medför inte bara en betydande utmaning för Staden i
ankomstfasen (2015) utan även fortlöpande i uppföljning, handläggning och att med övriga
åtgärder tillgodose barnens behov av stöd och hjälp, utbildning, ändamålsenligt boende
m.m.23 Slutsatsen är att Staden kommer ha en stor mängd ensamkommande barn under
flera år (beroende på ålderstruktur) som kommer vara aktuella för insatser av kommunens
socialtjänst och skola.
Sammanfattningsvis är en realistisk prognos för Borås att omkring 1000 nyanlända

kommer att komma till Staden 2016, och c:a 45-65 ensamkommande barn/ungdomar. För
2017 kan motsvarande antal beräknas till c:a 1 500-1 600, och c:a 45-65 ensamkommande
barn/ungdomar. Uppskattningarna är osäkra, men de pekar med hög sannolikhet mot att
antalet nyanlända 2016 vida kommer att överstiga det antal (177) som kommer att anvisas
till Staden.

23 Angående utredning, planering och uppföljning av ensamkommande barn se ex: 2013-5-2 Socialtjänstens
arbete med ensamkommande barn- och ungdomar – en vägledning, socialstyrelsen 2013, SOSFS 2011:12,
Socialnämndens ansvar för barn och unga i familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende, Socialstyrelsens
författningssamling 2012, 2015-1-9, Utreda barn och unga – handbok om socialtjänstens arbete enligt
socialtjänstlagen, Socialstyrelsen 2015.
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2.2 Ansvarsfördelning
2.2.1 Ansvarsfördelning – Mottagande av nyanlända
Arbetsförmedlingen
Den 1 december 2010 trädde Lagen om etableringsinsatser (2010:197) i kraft. I samband
med det infördes en ny reform i Sverige, etableringsreformen. Reformens syfte var att
underlätta för personer som är nya i Sverige för att de ska lära sig svenska, komma i arbete
och klara sin egen försörjning i landet. Arbetsförmedlingen har det samordnande ansvaret
för etableringen.24
När en person fått uppehållstillstånd genomförs ett etableringssamtal med en arbetsförmedlare.
Det görs också en kartläggning av tidigare erfarenheter och kompetenser.

Kommuner
Det kommunala ansvaret för mottagandet av nyanlända kan sammanfattas i nedanstående
punkter:
• Bostadsförsörjning
• Undervisning i svenska (SFI)
• Samhällsorientering och annan vuxenutbildning
• Skola
• Barnomsorg
• Insatser inom det sociala området

Länsstyrelser
Länsstyrelserna medverkar till att det finns beredskap hos kommunerna. De beräknar i samråd
med Migrationsverket och kommunerna i länet anvisningstal på länsnivå och kommunal
nivå. En annan uppgift är att främja regional samverkan och följa upp organisering och
genomförande av insatser för nyanlända på regional och kommunal nivå.

Migrationsverket
Prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka
skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap.
Inom flyktingmottagandet erbjuder Migrationsverket asylsökande boende och pengar till
mat under tiden de väntar på besked i asylärendet. När en person fått tillstånd att stanna
i Sverige betalar de ut statlig ersättning till kommuner och landsting. De ansvarar också
för att ta fram en nationell prognos för nyanlända samt för bosättning av vissa nyanlända.
Migrationsverket beslutar även om statlig ersättning till kommuner och landsting.

Försäkringskassan
Betalar ut tilläggsersättningarna etableringstillägg och bostadsersättning.25

Samverkansdelegationen
Det finns en samverkansdelegation som behandlar frågor av nationell och strategisk karaktär
som rör mottagande och etablering av nyanlända invandrare. Samverkansdelegationen
leds av Arbetsförmedlingen och andra medverkande är Migrationsverket, Länsstyrelserna,
24 http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Var-verksamhet/Etablering-av-nyanlanda.html.
25 Läs mer: http://www.forsakringskassan.se/myndigheter/nyanlanda_i_sverige.
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Sveriges Kommuner och Landsting och Försäkringskassan. Det finns fem arbetsgrupper
som hanterar frågorna; bosättning, hälsa, ensamkommande barn, insatser och regelhantering.

2.2.2 Borås Stads organisation i mottagandet av
nyanlända
Arbetsförmedlingen har enligt ovan samordningsansvaret för mottagandet av nyanlända
de två första åren. Det finns dock ett antal områden som kommunerna ansvarar för. I
Sjuhärad har sex kommuner valt att gemensamt lösa flera av dessa ansvarsområden genom
en samordning av mottagandet av nyanlända i BREC.

Arbetslivsnämnden och Boråsregionens Etableringscenter (BREC)
Arbetslivsnämnden har även det övergripande ansvaret för integrationen och ska vara
drivande i Borås Stad när det gäller mångfaldsarbetet. Arbetet ska ske i bred samverkan
eftersom integrationsfrågan berör i princip hela samhället. Under 2015 års akuta skede
organiserade man även evakueringsboenden för Migrationsverkets räkning i samverkan
med Lokalförsörjningsnämnden, stadsdelsnämnderna m.fl.
BREC har sitt huvudkontor i Borås Stad, som också är huvudman för verksamheten genom
Arbetslivsnämnden. De övriga fem kommunerna som ingår i BREC-samarbetet är Bollebygd,
Mark, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda.26 I samtliga BREC-kommuner finns det ett
lokalt mottagningskontor för de nyanlända som är hemmahörande i kommunen. De lokala
mottagningskontoren bemannas av flyktingsamordnare som är anställda av Borås Stad. BREC
ansvarsområden är mottagande, samhällsorientering och praktiskt stöd vid mottagandet.
BREC styrs av ett etableringsråd som består av två politiska företrädare från varje kommun
samt två politiska företrädare ur Boråsregionens kommunalförbund. 27

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har genom uppsiktsplikten ett övergripande ansvar för flyktingmottagningen.
Till detta kommer att väsentliga delar av verksamheten handläggs vid Stadskansliet (delar
av detaljplaneprocessen och markanvisningen).
I det akuta skedet hösten 2015 valde Borås Stad att hantera situationen med utgångspunkt
från Krisledningsnämnden. En styrgrupp med kommunchefen som sammankallande stod
för styrning och samordning på förvaltning/ bolagsnivå. Styrgruppen är nu avvecklad, och
i granskningen framkommer att flyktingmottagandet nu ska hanteras inom ramen för den
ordinarie organisationen utan någon separat lednings/styrningsorganisation.

Bostadsbolagen
Kommunerna har genom sina allmännyttiga bostadsbolag ett ansvar för bostadsförsörjningen.
I ägardirektiven för bolagen framgår att de ska ”…medverka till att det finns bostäder för
utsatta och svaga gruppen…”.
Bostadsbolagen har således en roll att spela i bostadsförsörjningen för nyanlända, men
i enlighet med vad granskningen visar har Kommunstyrelsen valt att styra bolagen på
informell väg när det gäller att få fram bostäder till nyanlända under 2016, och inte genom
att förtydliga i ägardirektiven.
26 Under 2015 har Tranemo, Vårgårda och Ulricehamns kommuner fattat beslut om att träda ur samarbetet i
BREC. Utträdet effektueras per 2016-12-31.
27 Mer om BREC och Etableringsrådet finns här: http://www.boras.se/kategorisidor/naringslivocharbete/
naringslivocharbete/nyisverige.4.51ec1cd4137c740e4c5800015560.html
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Stadsdelsnämnderna och Utbildningsnämnden
Stadsdelsnämnderna och Utbildningsförvaltningen ansvarar för utbildning för alla nyanlända
och ensamkommande barn och ungdomar. Stadsdelsnämnderna har ansvaret för utredning
och insatser inom socialtjänsten samt förskola.

Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden har tillsammans med Kommunstyrelsen ansvaret för
detaljplaneprocessen, vilket innebär ett ansvar för en del av bostadsförsörjningen för nyanlända.

Lokalförsörjningsnämnden
Lokalförsörjningsnämnden har under 2015 och 2016 arbetat med boendelösningar för
ensamkommande barn. Man har även fortsatt i uppgift att arbeta med permanenta
boendelösningar för ensamkommande barn.
Nämndens primära uppgift är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler till Stadens verksamheter,
och en dialog förs med Kommunstyrelsen/Stadskansliet om vilken roll nämnden ska ha
när det gäller bostadsförsörjningen för nyanlända.

Tolkförmedlingen Väst
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och leds av en direktion. Tolkförmedling
Västs uppdrag är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolktjänster. I begreppet
språktolktjänst innefattas språktolkning på plats, tolkning via telefon/video samt meddelandeoch översättningsservice. Arbetslivsnämnden representerar Borås Stad i tolkförmedlingen
Väst.28

Sjuhärads Samordningsförbund
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunerna och Västra Götalandsregionen
samverkar för att rehabilitera människor och hitta åtgärder för att förebygga ohälsa och
utestängning från arbetsmarknaden. Målet är att använda de gemensamma resurserna på
ett så bra sätt som möjligt och att personerna ifråga får ut mesta möjliga av insatserna. Inför
2016 har Samordningsförbunden fått utökad verksamhetsram med anledning av de behov
som uppstår i samband med ökningen av antalet nyanlända. 29

2.2.3 Ansvarsfördelning – Ensamkommande barn och
ungdomar
Ensamkommande barn är enligt 1 § femte stycket Lagen (1994:137) om mottagande av
asylsökande m.fl., LMA, en gemensam beteckning för barn under 18 år som vid ankomsten
till mottagarlandet är skilda från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person
som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, eller som efter ankomsten står utan sådan
ställföreträdare. 30

Kommunernas ansvar för ensamkommande barn och ungdomar
Lagstiftaren har ålagt socialnämnden att ansvara för de ensamkommande barnen. Av
detta följer att socialtjänsten behöver få information om barnet så fort det har gett sig till
känna. Kommunerna ska tillhandahålla boende och andra stödinsatser till barnen. Med
barn avses enligt 1 kap. 1 § Socialtjänstlagen (2001:453) varje människa under 18 år.
28 Mer om Tolkförmedlingen Väst finns här: http://www.tolkformedlingvast.se/
omtolkformedlingvast.4.2340b9b13c6682d3a93ca.html
29 Mer om Sjuhärads samordningsförbund: http://www.samverkanvg.se/sv/Samverkan-VG2/
30 Socialstyrelsen: Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn, en vägledning, 2013; Migrationsverket:
http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-ensamkommande-barn-och-ungdomar.html.
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Någon motsvarande definition av ungdom eller unga finns inte i socialtjänstlagen. Det
framgår dock av förarbetena att socialnämndens omsorg om barn och unga sträcker sig upp
i 20-årsåldern och att det inte finns någon fast åldersgräns uppåt för allmänt förebyggande
och därmed stödjande insatser.31
Den anvisade kommunen blir vistelsekommun och ansvarar för utredning och åtgärder
enligt SoL beträffande barnet. I propositionen 2005/06:46 Mottagande av ensamkommande
barn, fördes begreppet normaliseringsprincipen fram vilken innebär att samma regler och
sociala omvårdnadssystem, så långt det är möjligt, bör gälla för samtliga barn och unga som
vistas i Sverige och att socialtjänstlagen ska beaktas. Kommunens ansvar kan sammanfattas
i följande punkter:
• Utreda barnets behov och fatta beslut om insatser och placering i lämpligt boende.
Detta innebär också att t.ex. utreda om en anhörig är lämplig och har förutsättningar
att ta emot barnet.
• Utse god man. Migrationsverket eller socialnämnden lämnar in en ansökan till
överförmyndaren.
• Att barnet får skolundervisning.
• Ge fortsatta insatser under barnets uppväxt samt för barnets integration om barnet
får uppehållstillstånd. Kommunen ansvarar då även för att efterforska var barnets
familjemedlemmar finns.
• Utse särskilt förordnad vårdnadshavare när barnet fått permanent uppehållstillstånd
(PUT).

Ankomstkommun
Ankomstkommunens ansvar för ett ensamkommande barn inträder så snart barnet gett sig till
känna för en svensk myndighet, t.ex. Migrationsverket, socialtjänsten eller en polismyndighet.
Ankomstkommunen ansvarar därmed för att ordna ett tillfälligt boende och att pröva barnets
behov av bistånd till dess att Migrationsverket kan anvisa barnet till en kommun.
I praktiken innebär detta att när socialtjänsten får en anmälan om att ett ensamkommande
barn vistas i kommunen, är huvudregeln att inleda utredning enligt 11 kap. 1 § SoL. Då
barnet saknar boende måste socialtjänsten även omgående tillhandahålla ett lämpligt
boende. Boendet kan vara antingen ett särskilt boende för ensamkommande barn som
drivs av kommunen eller någon annan form av boende som anses som lämpligt, t.ex. ett
annat hem för vård eller boende, ett familjehem eller jourhem i den egna kommunen eller
i någon annan kommun.

Anvisningskommun
När Migrationsverket har anvisat en kommun32 anses barnet vistas i den kommunen, i den
mening som avses i 2 a kap. 1 § SoL. Det innebär att det är socialnämnden i den kommunen
som har ansvaret för barnets boende och för att barnet får det stöd och den hjälp som föreskrivs
i 2 kap. 1 § SoL. Boendet kan vara antingen ett HVB för ensamkommande barn som drivs
av en kommun eller någon annan form av boende som anses som lämpligt, t.ex. ett annat
HVB (hem för vård och boende), ett familjehem eller jourhem. Från 1 januari 2016 finns även
möjlighet till ytterligare en placeringsform; stödboende.33 Anvisningskommunen ansvarar
för att barnet eller den unge får det stöd och den hjälp som hon eller han behöver under
31 Socialstyrelsen: Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn, en vägledning, 2013:38.
32 3 § 2 st. LMA
33 Reformens bakgrund är behovet av fler placeringsalternativ och stödboende avser en mindre ingripande
placeringsform för unga 16-20 år som inte har sådana behov av insatser som motiverar en placering vid HVB.
Meddelandeblad, Stödboende för barn och unga 16-20 år, Socialstyrelsen 2016. Även: Regeringens proposition
2015/16:43 Stödboende – en ny placeringsform för barn och unga
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placeringstiden oavsett om barnet är placerat i den egna eller i en annan kommun. Regeln
om placeringskommunens ansvar bygger på principen om ett sammanhållet vårdansvar.
Det sammanhållna vårdansvaret ligger kvar så länge som vårdbehovet inte är uppfyllt eller
till dess ärendet flyttats över till en annan kommun.34
Socialtjänsten i anvisningskommunen behöver också utreda barnets behov samt göra en
bedömning av barnets eller den unges behov av skydd eller stöd och vilka insatser som krävs
av socialtjänsten för att tillgodose barnets behov.

Boende
Socialnämnden ska sörja för att den som behöver vårdas eller bo i ett annat hem än det
egna tas emot i ett familjehem eller i ett HVB enligt 6 kap. 1 § SoL. Ett barn får inte utan
socialnämndens medgivande eller beslut om vård tas emot för stadigvarande vård och
fostran i ett enskilt hem som inte tillhör någon av föräldrarna eller någon annan som har
vårdnaden om honom eller henne35. Vad som avses med stadigvarande är inte entydigt,
med det finns visst stöd för att den bortre tidsgränsen för tillfällig placering skulle vara sex
månader.36 Varje kommun ansvarar för att det finns tillgång till familjehem och HVB.37
För barn och unga som inte fyllt 18 år finns följande placeringsalternativ:
•
•
•
•

Familjehem (inklusive privatplaceringar)
Jourhem
HVB (inklusive de särskilda ungdomshemmen enligt 12 § 1st. LVU)
Stödboende

Vård i familjehem är i dag den dominerande vårdformen för barn och ungdomar som inte
kan bo i det egna hemmet. Detta gäller dock inte för barn och unga som kommer ensamma
till Sverige. För dem dominerar vård i form av placering på HVB.

Utse god man
Om ett barn vid ankomsten till Sverige är skilt från båda sina föräldrar eller från någon
annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, ska överförmyndaren förordna
en god man att i vårdnadshavares och förmyndares ställe ansvara för barnets personliga
förhållanden och sköta dess angelägenheter.38 God man ska också förordnas, om barnets
föräldrar eller annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, efter barnets
ankomst till Sverige – men innan barnet har fått uppehållstillstånd här – på grund av
dödsfall eller sjukdom eller av någon annan orsak upphör att kunna utöva förmynderskapet
eller vårdnaden.39 För ensamkommande barn med uppehållstillstånd ska i stället en särskild
vårdnadshavare förordnas.

Skolundervisning
Alla barn i Sverige, även asylsökande har rätt att gå i skolan. Asylsökande barn som
påbörjar gymnasiestudier före 18 års ålder, har rätt till utbildning i gymnasieskola och
gymnasiesärskola.40 Socialnämnden har även ett uttalat ansvar för placerade barns och
ungas utbildning i vissa delar.41 Skolverket har tagit fram Allmänna råd för utbildning av
34 2 a kap. 4 § SoL. Även: Prop. 1996/97:124 Ändring i socialtjänstlagen s. 157f.
35 6 kap. 6 § 1 st. SoL
36 JO 1998/99 s. 235 f
37 6 kap. 2 § SoL
38 2 § Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn
39 Ibid.
40 29 kap. 3 § (2010:800) skollagen, (SkolL)
41 6 kap. 7 § SoL. Även: Placerade barns skolgång och hälsa – ett gemensamt ansvar, Skolverket & Socialstyrelsen
2013.
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nyanlända barn och ungdomar.42 I de allmänna råden står det bland annat att skolan bör
göra en pedagogisk kartläggning av elevens erfarenheter av och kunskaper i alla ämnen.
Om ett ensamkommande barn inte kommer att uppnå de kunskapskrav som minst ska
uppnås, ska rektorn enligt 3 kap. 8 § Skollagen (2010:800) utreda detta och om utredningen
visar att eleven behöver särskilt stöd ska ett åtgärdsprogram utarbetas.

Utreda barnets behov och insatser under barnets uppväxt
I de fall barn och ungdomar kan behöva insatser från socialnämnden, ska socialtjänsten
utreda behovet av stöd eller skydd. Ensamkommande barns behov ska utredas som vilket
barn som helst i linje med normaliseringsprincipen.

Särskilt förordnad vårdnadshavare
En särskilt förordnad vårdnadshavare utses av tingsrätten på begäran av kommunens
socialnämnd och ska tillsättas när barnet fått permanent uppehållstillstånd. En särskilt
förordnad vårdnadshavare ska ansvara för barnets personliga förhållanden och vara behjälplig
med den långsiktiga planeringen för barnets framtid. Den som förordnas till särskilt
förordnad vårdnadshavare är inte barnets förälder och har ingen skyldighet att försörja
barnet ekonomiskt. Förordnandet upphör när den unge fyller 18 år.

Hälso- och sjukvårdens ansvar för ensamkommande barn och
ungdomar
De asylsökande barnen ska erbjudas samma hälso- och sjukvård inklusive barnpsykiatrisk
vård och tandvård som övriga barn bosatta i Sverige. När barnen har fyllt 18 år betraktas
de som vuxna och kan då endast få omedelbar vård eller vård som inte kan anstå under
tiden Migrationsverket prövar asylansökan. Sedan 2008 är detta ansvar för barn reglerat i
5 § Lagen (2008:344) om Hälso- och sjukvård åt asylsökande med flera.43

Migrationsverkets ansvar för ensamkommande barn och
ungdomar
Migrationsverket ansvar för ensamkommande barn och ungdomar är att ta emot och pröva
ansökan om asyl, informera sökande om möjligheten att själv låta genomföra en medicinsk
åldersbedömning eller läkarbedömning av ålder.44 Migrationsverket ska vidare efterforska
barnets familjemedlemmar under asyltiden, handlägga vissa frågor som rör ekonomiskt
bistånd till barnen och arbeta för att de barn som inte får uppehållstillstånd ska kunna
återvända till hemlandet.
Migrationsverket ska även göra prognoser och beräkna behovet av boendeplatser i kommunerna
och teckna överenskommelser med kommunerna om mottagande av både asylsökande
ensamkommande barn och barn som har fått uppehållstillstånd. Det är Migrationsverket som
anvisar en kommun som ska ansvara för barnets boende och omsorg och som administrerar
ersättningar till kommuner.

2.2.4 Borås Stads organisation i mottagandet av
ensamkommande barn
Stadsdelsnämnden Norr, verksamheten IFO Asyl (Individ- och familjeomsorgen) har
ansvar för ensamkommande barn. I ansvaret ingår samtliga de områden som anges under
det kommunala ansvaret i avsnitt 2.2.3 förutom det som gäller God man och utbildning.
På dessa områden har även Överförmyndarnämnden och övriga Stadsdelnämnder och
42 SKOLFS 2016:2
43 Läs mer ex: http://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/placeradebarnochunga/
ensamkommandebarnochunga/landstingetsansvar.3450.html.
44 Läs mer: http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Gode-man/Asylprocessen/Aldersbedomning.html.
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Utbildningsnämnden ansvar. Kommunfullmäktige i Borås fattade 2016-02-25 beslut om
att teckna överenskommelse med Migrationsverket och Länsstyrelsen om mottagande av
ensamkommande asylsökande barn motsvarande 221 boendeplatser för åldern 14 – 17 år.45

IFO ASYL, Stadsdelsförvaltningen Norr
Stadsdelsnämnden Norr har ansvaret för asylsökande barn i Borås Stad. När barnen får
uppehållstillstånd och situationen är stabil flyttas eventuellt pågående insatser över till den
Stadsdelsnämnd där barnet är bosatt. Asylsökande barn omfattar såväl barn som bor med
sina vårdnadshavare som ensamkommande barn och ungdomar utan legal vårdnadshavare
i Sverige. Stadsdelsnämnd Norr hanterar förutom myndighetutövning även boendefrågorna
för ensamkommande barn sedan 1 juli 2015. Detta för att underlätta ett sammanhållet
mottagande av barnen.
I juli 2015 hade Borås tre egna permanenta boenden med totalt 50 platser. Från och med
augusti har det startats tre ytterligare egna boenden för att möta behoven. I slutet av 2015
användes även sammanhängande tomma platser på vård- och omsorgsboenden. Omkring
40 barn har varit placerade på detta sätt. Från och med augusti 2015 medgav Socialstyrelsen
att kommunen kunde placera två ensamkommande barn per rum, vilket bidrog till att ge
ökade möjligheter att lösa mottagandet. Många barn placeras även i familjehem. De flesta
av dessa är släktingars bostäder (privatplaceringar eller släktingplaceringar), men många
nya både privata och kommunala familjehem har också använts. Det finns former för
utslussning till egen lägenhet och ett antal barn över 18 år med uppehållstillstånd bor i
lägenhet med stöd. Regeringen har även tagit beslut om en ny form av boende, stödboende,
som framöver kan användas bl.a. för utslussning. I planeringen av verksamheten för de
ensamkommande barnen har särskilt markerats att deras skolgång ska följas. Det har varit
svårt att fullfölja detta under 2015.46

Centrum för flerspråkigt lärande, CFL
CFL, Centrum för flerspråkigt lärande, är en gemensam skolorganisation i Borås Stad
organiserat inom kommungemensam skola på Stadsdelsförvaltningen Norr. CFL ansvarar
för mottagning och kartläggning av nyanlända elever, modersmålsundervisning och
studiehandledning. I CFLs målgrupp ingår även barn och ungdomar som är asylsökande
eller vars föräldrar kommer till Sverige genom arbetskraftsinvandring eller för studier samt
EU medborgare. Eleverna går i förberedelseklass under kartläggningstiden. Varje nyanländ
elev ska så snabbt som möjligt delta i reguljär undervisning genom ett anpassat stöd och
individuell planering. Elever som har särskilda behov kan fortsätta gå i förberedelseklass
efter kartläggningstiden.

45 § 65 2015/KS0836 133 - Överenskommelse om boendeplatser för ensamkommande barn.
46 Stadsdelnämnden Norr, Årsredovisning 2015
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2.3 Bostadsförsörjning
2.3.1 Lagstiftning, föreskrifter och lokala
styrdokument
Inför granskningen har bostadsförsörjningen identifierats som ett riskområde. Bostadssituationen
i Borås är sådan att det innebär mycket stora utmaningar att kunna erbjuda nyanlända
bostäder. Det finns få lediga lägenheter och i delar av det allmännyttiga beståndet är
trångboddheten betydande. Nybyggnation är därtill av förklarliga skäl inte en lösning på
akuta bostadsproblem.
I föreliggande avsnitt redovisas dels de lagar/regler och politiska beslut som på olika sätt styr
bostadsförsörjningen, dels de förutsättningar som bostadsmarknaden i Borås ger.
Bostadsförsörjningen och bostadsbyggandet är kringgärdat av ett omfattande regelsystem
som tar sin utgångspunkt i lagstiftning, och som också förutsätter lokala politiska beslut. En
konsekvens för nyanlända är att regelsystemet medför stora svårigheter att uppföra bostäder
snabbt oavsett produktionskapacitet och vilja från aktörerna att bygga. I takt med det
ökande flyktingmottagandet har lagstiftaren beslutat om en lag som ålägger kommunerna
att ordna med boende för nyanlända enligt nedanstående villkor.
Såväl lagstiftning, regler som lokala beslut är tydligt normativa både när det gäller
bostadsstandard och socioekonomiska dimensioner av boendet; d.v.s. bostadsbyggandet
och boende i Sverige ska uppnå standarder, eftersträva mångfald, osv.

Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar
Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) innebär att:
•
•
•

•
•
•
•

Kommunen ska planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla
i kommunen att leva i goda bostäder.
Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige under varje
mandatperiod. Förändras förutsättningarna för de antagna riktlinjerna ska nya riktlinjer
upprättas och antas av kommunfullmäktige.
Riktlinjerna ska innehålla kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av
bostadsbeståndet, planerade insatser för att nå målen och hur kommunen tagit hänsyn
till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse
för bostadsförsörjningen. Uppgifterna ska grundas på en analys av den demografiska
utvecklingen, av efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och
marknadsförutsättningar.
Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska vara vägledande vid tillämpningen
av 2 kap. 3 § 5 Plan- och bygglagen (2010:900).
Om det behövs ska kommunen samråda med andra kommuner som berörs av planeringen
av bostadsförsörjningen.
Länsstyrelsen ska ge kommunen råd, information och underlag för planeringen.
Om det behövs för att främja bostadsförsörjningen ska kommunen anordna bostadsförmedling.47

Lagen (2016:38) om mottagning av vissa nyanlända invandrare för
bosättning
Lagen om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning innebär att kommunen
är skyldig att ta emot nyanlända för bosättning enligt anvisning. Bosättningslagen omfattar
47 Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (1 januari 2014)
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nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd som flyktingar eller annan skyddsbehövande
enligt vissa bestämmelser i utlänningslagen (2005:716) samt anhöriga till dessa personer.
Anvisningar till kommunerna omfattar nyanlända som vistas i anläggningsboenden och
kvotflyktingar. Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Länsstyrelserna har tillsammans
med kommunerna ett gemensamt ansvar för bosättningen av nyanlända.48
De flesta nyanlända med uppehållstillstånd löser sitt boende på egen hand.49 Övriga blir
kvar i Migrationsverkets boenden i väntan på en kommunplats.

Plan och bygglagen
Riktlinjerna för bostadsförsörjning ska vara underlag för kommunerna i deras uppgift att
främja bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet i arbetet med planläggning.
Bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet fördes den 1 januari 2014 in i planoch bygglagen (2010:900) som ett sådant allmänt intresse som kommunerna ska främja.50

Lokala styrdokument
Bostadsbyggnadsprogrammet och Handlingsplan – Bostadsbyggande
Kommunfullmäktige fastställde den 22 augusti 2013 Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram.
I programmet framgår det att ny bostadsbebyggelse ska vara ekonomiskt, ekologiskt och
bostadssocialt långsiktigt hållbar samt av hög arkitektonisk och byggteknisk kvalitet.
Kommunen eftersträvar ett integrerat boende med varierat utbud av upplåtelseformer,
bostadstyper och storlekar. Kommunen ska vidare ta ansvar för att underlätta för svaga
grupper på bostadsmarknaden. De kommunala bostadsbolagen är enligt fullmäktige
kommunens verktyg för att tillgodose efterfrågan på nya bostäder med hyresrätt.51
Kommunstyrelsen fastställde den 21 mars 2016 en handlingsplan för bostadsbyggande
2016-2020. Handlingsplanen består av en tabell och en karta över vilka områden som
beräknas bygga flerbostadshus, villor samt radhus/parhus samt under vilka upplåtelseformer.52
Program för ett integrerat samhälle
Borås stad ska motverka diskriminering och segregation på bostadsmarknaden och verka
för ett varierat utbud av bostäder med olika upplåtelseformer.53
Ägardirektiven till de kommunala bostadsbolagen
Kommunerna har enligt lag ett ansvar för bostadsförsörjningen generellt och ett särskilt
ansvar för vissa grupper. Bostadsbolagen är ett verktyg för att Borås Stad ska uppfylla detta
ansvar. Bolagen ska medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper.54
Bolagens uppgifter och ansvar uttrycks i ägardirektiven.

Förmedling av bostäder
Bostadsbolagens policys och principer för uthyrning har betydelse för nyanländas möjligheter
att få bostäder.
I AB Bostäders riktlinjer för uthyrning framgår det vilka krav som bolaget ställer på
hyresgästerna samt vilka kontroller och bedömningar som genomförs på alla hyresgäster.
I riktlinjerna framkommer att bolaget betraktar följande som inkomst; lön, pension,
föräldraersättning, sjukersättning, A-kassa, försörjningsstöd, etableringsersättning, studielån/
48 Lag (2016:38) om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning (1 mars)
49 Ex. Verksamhets- och utgiftsprognos, Migrationsverket april 2016: Bilaga 1
50 Lag (2010:900) Plan och bygglagen
51 Borås Stad – Bostadsbyggnadsprogrammet, antagits av Kommunfullmäktige 22 augusti 2013
52 Borås Stads handlingsplan för bostadsbyggande 2016-2020, antagits av Kommunstyrelsen 21 mars 2016
53 Borås Stad – Program för ett integrerat samhälle, antagits av Kommunfullmäktige 15 januari 2014
54 Ägardirektiv för bolagen, antagna av Kommunfullmäktige 2016-03-17 och i respektive bolagsstämma.
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bidrag, bostadsbidrag, underhållsbidrag och inackorderingstillägg. Samtliga kunder ska
bedömas ha en rimlig levnadskostnad utifrån familjeförhållanden efter att hyran är betald.
Ca 30 % av nettoinkomsten inklusive bidrag ska täcka hyreskostnaden. För lägenheter
med en kvadratmeterhyra från 1 200 kr/år ska kunden vara självförsörjande genom lön,
pension, sjukersättning, A-kassa eller studielån/bidrag. Bolaget har i riktlinjerna reglerat
trångboddhet för att förhindra osunda boendeförhållanden i fastigheterna. Bolaget risker
att få komplexa inomhusmiljöproblem samt ökade skador och reparationer när fler bor
i lägenheterna än vad de är dimensionerade för. AB Bostäder har ett poängssystem för
uthyrning av bostäder.55
De andra bostadsbolagen har inte fastställt några riktlinjer för uthyrning av bostäder. Varje
bolag har ett eget register för bostadskön och tillämpar bolagsegna principer när det gäller
prioritering av lägenheter för uthyrning.
Kommunstyrelsen tog 2016-04-18 ett inriktningsbeslut om att bostadsbolagen ska anslutas
till marknadsplatsen Boplats för annonsering av lediga lägenheter. I beslutet uttalades att
bolagen ska ha en transparent uthyrningsprocess med tydliga krav på hyresgästen och
vilka principer som tillämpas. Bostadsbolagen ska var för sig hantera när en anslutning
till Boplats ska ske.

2.3.2 Bostadsförsörjning för nyanlända i Borås
Beskrivning av bostadsmarknaden bygger på i huvudsak två olika informationskällor.
Dels Borås Stads handlingsplan för bostadsbyggande56 samt genomförda intervjuer med
Viskaforshem, Fristadbostäder AB (Fribo), AB Bostäder, AB Sandhultbostäder, Toarpshus
AB, Stadskansliet och andra berörda förvaltningar. Som kompletterande material har även
Befolkningsprognoser 2015-2019 avseende delområden och kommunen använts samt material
från Statistiska centralbyrån och Eurostat. 57
I flertalet svenska kommuner råder en betydande bostadsbrist, vilket innebär stora svårigheter
att få fram bostäder för flyktingar. Nyproduktionen håller inte jämna steg med efterfrågan,
och de bostäder som produceras har hyror som flyktingar i allmänhet inte har råd med.
Temporära lösningar i form av exempelvis moduler prövas av ett antal kommuner, men i
Borås har denna lösning avvisats.
Borås Stad ska ta emot 177 personer under året via anvisning. Kommunstyrelsen har uttalat
att dessa personer inte ska erbjudas tillfälliga boendelösningar. Utöver dessa 177 personer
finns även ett antal ensamkommande ungdomar som behöver tillgång till egen bostad.
Stadskansliet uppskattar antalet till omkring 30 personer.
Stadskansliets bedömning är att bostadsförsörjningen för nyanlända ska kunna lösas inom

ramen för ordinarie verksamhet och organisation. Det finns för närvarande inga planer på
att förändra ägardirektiven för de kommunala bostadsbolagen i syfte att förtydliga ansvaret
för bostadsförsörjningen för nyanlända. I stället framhålls att det redan idag i ägardirektiven
finns formuleringar som berör gruppen nyanlända. De kommunala bolagen har utan formell
styrning uppmanats att lämna lägenheter som kan användas för att tillgodose kraven som
följer av anvisningen.
Stadskansliet framhåller vidare att Staden inte har några markproblem som många andra
55 AB Bostäders riktlinjer för bostäder i Borås (antagen av ledningsgruppen 2008-11-21, uppdaterad 2015-10-16)
56 Borås Stad, Handlingsplan för bostandsbyggande 2016-2020; Kommunstyrelsen 2016-03-21.
57 Borås Stad; Befolkningsprognos, Kommunprognos 2015-2019, Stadskansliet 2015-03-10 & Befolkningsprognos,
Delområdesprognos 2015-2019, stadskansliet 2015-04-17.
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kommuner har, Borås Stad är en stor markägare och mycket mark finns att tillgå. Det är
snarare detaljplanerna som blir viktiga här menar man, och frågan om hur vi bäst utnyttjar
den mark som finns.
Stadskansliet har på uppdrag av Kommunstyrelsen kartlagt möjligheten att på ett snabbt sätt
ordna med ytterligare bostäder med anledning av flyktingsituationen. Prioriterade områden
för paviljonger eller modulhus är identifierade. Det har dock framkommit att kostnaderna
för att uppföra modulboenden är nästan lika höga som för permanentbebyggelse.
Ett betydande antal nyanlända som kommer till staden löser sitt boende själva (s.k. EBO).
Vid Stadskansliet har man ingen uppfattning om hur stor denna grupp är, men man bedömer
att dessa personer till största delen kommer att bosätta sig på Norrby och Hässleholmen.
Arbetslivsförvaltningen framhåller att bostadsanskaffning till gruppen nyanlända

är något nytt för förvaltningen. Borås Stad är sedan länge en s.k. EBO-kommun som
många nyanlända vill bosätta sig i. Förvaltningen bedömer att det kommer att behövas
omkring 120 lägenheter 2016 för att tillgodose de anvisade nyanländas behov av bostad.
Mycket få lägenheter anvisas från de privata hyresvärdarna. Förvaltningen framhåller att de
kommunala bostadsbolagen är beredvilliga, men att deras möjligheter att få fram lägenheter
är begränsade. Utöver det anger förvaltningen att de kommer att få tillgång till omkring
30 tillfälliga enrumslägenheter i det gamla kårhuset som en tillfällig lösning.
Arbetslivsförvaltningen framhåller att man inte kan klara bostadsförsörjningen för nyanlända
utan tydliga direktiv om att man får förtur till lediga bostäder i de kommunala bolagens
bestånd. Förvaltningen pekar också på att behovet av bostäder egentligen är större genom
den trångboddhet som föreligger orsakad av de personer som löser sitt boende själva genom
att flytta in i redan överbefolkade lägenheter. Enligt Migrationsverket brukar i genomsnitt
omkring 80 % av de som får PUT lösa sitt boende själva.
Arbetslivsförvaltningen pekar på att antalet nyanlända som kommer till Borås med stor
sannolikhet kommer att öka kraftigt 2017, med början redan i höst. Detta blir ett resultat
av att de personer som flydde till landet hösten 2015 börjar få uppehållstillstånd, och det
antal som kan förväntas komma överstiger enligt ovan väsentligt det anvisade antalet
genom att många väljer att söka sig till Borås med egna lösningar. Antalet nyanlända kan
komma att öka ytterligare som ett resultat av att anhöriga till de ensamkommande barnen/
ungdomarna som kom till staden 2015 även de kommer till Sverige.
Arbetslivsförvaltningen framhåller att stadsdelarna Norrby, Hässleholmen och till viss del
Hulta i första hand kommer att påverkas, vilket innebär att de områden som redan är belastade
och trångbodda kommer att utsättas för ytterligare press. Detta kommer enligt förvaltningen
i sin tur att försämra möjligheterna för integration och inträde på arbetsmarknaden.
Bostadsbolagen uppger att Kommunstyrelsen har uppmanat dem att lämna lägenheter

som kan användas för de 177 personer som ska anvisas till Borås under 2016, och att bolagen
också ska säga upp befintliga kontrakt med Migrationsverket för att dessa lägenheter ska
kunna användas i samma syfte. Fördelningen är tänkt att skötas vid sidan av bolagens
ordinarie kösystem. Bolagen uttrycker svårigheter med denna typ av styrning i en situation
där bostadsbrist råder och redan existerande köer blir förbigångna. Det önskvärda menar
man är att styrningen sker genom förtydligade ägardirektiv, en väg som inte har anvisats.
Bostadsbolagen – framför allt AB Bostäder – framhåller att man sedan länge tar ett ansvar för
svaga grupper på bostadsmarknaden i dialog med bl. a Arbetslivsförvaltningen. I dagsläget
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upplåter samtliga kommunala bostadsbolag c:a 200 lägenheter för dessa grupper. Bolagen
framhåller samtidigt att de inte kan få fram alla de lägenheter som behövs för nyanlända,
utan att andra lösningar också måste övervägas; exempelvis genom att involvera de privata
hyresvärdarna i högre grad.
AB Bostäder uppger fortsatt att om man ser till det totala flyktingmottagandet i kommunen
under de kommande åren så finns mycket lite som talar för att bostadsmarknaden kan
tillgodose behovet av bostäder till alla som vill bo i staden. Till bolagets befintliga bestånd
är kötiden ca 4-5 år, omsättningen på bolagets lägenheter är ca 15 %/år.
Lokalförsörjningsförvaltningen har under slutet av 2015 och 2016 arbetat med

boendelösningar för ensamkommande barn. Förvaltningen var även med och ordnade med
lokaler för tillfälliga evakueringsboenden för Migrationsverkets räkning på Lundbyhallen,
Sjöhagenskolan och Rotundan. I nuläget arbetar förvaltningen med att finna permanenta
lösningar för de ensamkommande barn som har tillfälliga boendelösningar. Det finns inga
direktiv till förvaltningen att de ska börja köpa upp fastigheter för ombyggnation till bostäder
eller tillfälliga lösningar. Däremot finns lösningar som förvaltningen gjort tillsammans
med Stadsdelsförvaltningen Norr avseende boende för ensamkommande barn i outnyttjade
delar av äldreboenden som visat sig mycket lyckade och där försöker förvaltningen nu
åstadkomma mer permanenta lösningar.
Förvaltningen har fört en dialog med Stadskansliet och bostadsbolagen om vilken förvaltning/
bolag som bör ansvara för eventuella tillfälliga boendelösningar som t ex moduler i staden.
Lokalförsörjningsförvaltningens uppdrag är att ordna fram ändamålsenliga lokaler till Borås
Stads verksamheter, och man uppfattar inte att det ligger i uppdraget att tillhandahålla
och förvalta bostäder.

Nybyggnation
I Handlingsplan för Bostadsbyggande framgår att sammantaget omkring 642 bostäder
prognosticeras färdigställas genom nyproduktion 2016 och 1370 bostäder 2017.58 Hur många
av dessa som kommer att färdigställas med möjlighet till inflyttning under respektive år
är osäkert enligt Stadskansliet. Klart är att ett flertal av de bostäder som finns i prognosen
inte kommer att ha färdigställts eller påbörjats i enlighet med planen.
Färdigställda bostäder enligt ovan omfattar samtliga bostäder; villor, bostadsrätter, hyresrätter
och övriga boendeformer. Merparten av dessa är inte anpassade för målgruppen nyanlända,
eftersom kostnaderna är för höga.

58 Borås Stad, Handlingsplan för bostadsbyggande, 2016-2020
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En sammanställning av tillgänglig befolkningsstatistik och statistik för nybyggnation och
tillskott av ombyggnation under de senaste sex åren resulterar i följande utfall:59

Hushållsökning och nybyggnation, Borås Stad 2010-2016
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Diagram 4, Befolkning/hushållsökning och färdigställd nybyggnation i Borås 2010-2016

Sammanställningen visar att Borås Stads nybyggnation sedan 2010 inte ökar i nivå med
ökningen av antalet hushåll i staden. Mellanrummet mellan de båda utfallslinjerna i diagramet
kan på det sättet sägas utgöra det underskott av bostäder som detta medför. Utgångspunkten
här är att varje hushåll utgör efterfrågan efter en bostad. Slutsatsen av sammanställningen
blir att Borås under de senaste sex åren har ett tilltagande ackumulerat bostadsunderskott
eftersom bostadstillförseln år för år är mindre än ökningen av efterfrågan. Det ackumulerade
bostadsunderskottet (summan av glappet mellan utfallskurvorna) från utfallsperioden
är sammanlagt 775 lägenheter. Sammanställningen ger en indikation på att det finns ett
ackumulerat bostadsunderskott i staden som ökar över tid. Underskottets storlek ökar inte
lika kraftigt efter 2012. Det är också en indikation på att utbudet på bostadsmarknaden
är lägre än efterfrågan.
Det ökade behovet av nyproduktion i förhållande till handlingsplanen för bostadsbyggande
uppges av Stadskansliet vara 40 lägenheter med anledning av anvisningarna av nyanlända
2016. I praktiken innebär det att Stadskansliet menar att Staden behöver 40 lägenheter utöver
befintlig plan om nybyggnation för att skapa flyttkedjor som kan komma de nyanlända till
del i form av lediga bostäder.
Stadskansliet arbetar utifrån planavdelningens verksamhetsplan där detaljplanerna ligger

i en prioriteringslista som Kommunstyrelsen fastställer en gång/år. Intervjuade framhåller
att om det kommer in akuta ärenden både gällande detaljplaner och markanvisningar kan
prioriteringslistan omprövas och andra detaljplaner eller markanvisningar kan få högre
59 Samtliga uppgifter är hämtade från Statistiska centralbyråns statistikdatabas avseende boende, byggande
och bebyggelse: http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Boende-byggande-och-bebyggelse/
Bostadsbyggande-och-ombyggnad/Nybyggnad-av-bostader/. Uppgifter avseende hushållssammansättning för
perioden är beräknat utifrån uppgifter från hushålls- och bostadsräkningen CENSUS som genomfördes 2011
och uppgifter är hämtade ur databasen Eurostat Census data: http://ec.europa.eu/eurostat/web/populationand-housing-census/census-data/2011-census. Beräknat på 2011 års sammansättning från Census går det
i genomsnitt 2,32 personer på ett hushåll i Borås Stad. Läs mer om Census på SCB här: http://www.scb.se/
sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-storlek-och-forandringar/Hushalls--ochbostadsrakning-Census/. Samtliga uppgifter har även stämts av gentemot uppgifter erhållna från Stadskansliet.
Uppgifter avseende Nettotillskott genom ombyggnation är erhållen från Stadskansliet för åren 2010-2014 och
uppgift avseende 2015 är hämtad från SCB: http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__
BO__BO0102__BO0102B/LghTillOmbUpplatAr/table/tableViewLayout1/?rxid=c0a1f0c6-ad03-4dab-9fc80df09820cff3.
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prioritet. Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan är planerat utifrån den vanliga
tillströmningen av invånare och efterfrågan på bostäder, därmed blir det svårt att i ordinarie
plan hantera antalet nyanlända som kommer till Staden enligt anvisning och EBO. Ett
av problemen är att det inte går att bygga nya bostäder till en billig hyra enligt alla lagar
och regler idag. Planavdelningen har även svårt att arbeta med detaljplaner som kan vara
i direkt anslutning till Götalandsbanan. 76 % av alla detaljplaner med bostäder berörs av
Trafikverkets utredning gällande Götalandsbanan.
Bostadsbolagen framhåller att ägaren Borås Stad är tydlig med budskapet att bolagen

ska bygga nya bostäder. Fristadbostäder har nyligen färdigställt 40 lägenheter och nästa
byggstart planeras till 2017. Tanken är då att bygga trygghetsbostäder i linje med ägarens
önskemål. Viskaforshem anger svårigheter i att infria önskemål om ökad nyproduktion. Man
saknar kapital till nybyggnation och mark till byggnation. Trots det har bolaget planering
för 15-20 bostäder med inflyttning 2018. Sandhultsbostäder och Toarpshus har en mycket
begränsad nyproduktion och kan endast marginellt bidra med lägenheter för nyanlända.

AB Bostäder uttrycker att bolaget både vill och kan bygga, bolaget har byggt sammanlagt
ca 760 lägenheter sedan 2008. Bolaget har kapital efter försäljning av delar av beståndet
som de väntar på att få omsättas till nyproduktion. Trots det har bolaget i sin prognos om
nybyggnation ett begränsat antal lägenheter som kommer färdigställas under 2016 eller
2017. Anledningen uppges vara att man inte fått markanvisning i den utsträckning som
krävs. Trycket på bostadsmarknaden är så stort just nu att bolaget hade fått uthyrt vad
man än nyproducerat och bolaget är berett att egentligen bygga var som helst i staden.
Merparten av den nyproduktion som bolaget stått för har i stort byggts på egen mark
eller privat ägd mark. Vid två tillfällen har bolaget nyproducerat på kommunal mark i
samband med markanvisningstävlingar, totalt 66 lägenheter. Bolaget har vid upprepade
tillfällen begärt markanvisning av Staden, men sedan har det av olika skäl blivit avslag.
Man uppfattar principerna för markanvisningen som otydliga. Vidare upplever man en
avsaknad av sammanhållen tanke i Staden i hur man vill använda sin markreserv och
hur de kommunala bostadsbolagen ska vara med och bygga staden. Situationen upplevs
som mycket frustrerande av bolaget.

Trångboddhet
De kommunala bostadsbolagen anger att bostadsmarknaden i Borås är mycket ansträngd.
Samtliga bolag har flera års kö för att personer ska få tillgång till en bostad i beståndet.
Viskaforshem uppger att man har omkring 475 personer i sitt kösystem varav omkring 300
är nyanlända från Syrien. Fristadbostäder uppger att man haft lång kötid för en bostad i
väldigt många år. Dyrare nyproduktion är enklare att få tillgång till och kan gå snabbare,
men det är inte aktuellt för den nyanlända gruppen då kostnaden blir för hög. Båda bolagen
framhåller att situationen är ansträngd när de redan boende på orten inte kan anvisas
lämpliga bostäder.
I centralorten Borås är situationen också mycket ansträngd. AB Bostäder uppger att det har
rått bostadsbrist i 5-6 år och att situationen försämras år för år. Trångboddheten är utbredd
i delar av beståndet, främst på Norrby och Hässleholmen, men även i andra områden.
Situationen är i vissa fall ohållbar. Det är inte ovanligt med 10-12 madrasser på golvet och
flera spjälsängar i två rum och kök. Säkerhetsmässigt är det inte acceptabelt, inomhusmiljön
blir undermålig och slitaget stort.
Rörligheten i bostadsbeståndet är mycket begränsad eftersom det inte finns någonstans att
flytta. AB Bostäder har även märkt att den pressade bostadsmarknaden riskerar att leda till
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en ökad svartuthyrning. Bolaget har nyligen infört riktlinjer för trångboddhet, men det är
mycket svårt att följa upp dessa och att vidta åtgärder i de enskilda fallen.

Flyttkedjor
Utifrån syftet med granskningen är det relevant att fördjupa resonemanget omkring flyttkedjor
då Kommunstyrelsen lyfter fram det som en avgörande faktor för att tillgodose behovet
av bostäder till gruppen nyanlända i Staden.60 Flyttkedjor innebär att nyproduktion av
bostäder genom inflyttning och utflyttning i flera led leder till att det friställs bostäder som
kan bli tillgängliga även för svagare grupper på bostadsmarknaden.61 Flyttkedjorna uppges
ha två syften/effekter: 1. Att skapa rörlighet på bostadsmarknaden så att fler människor
kan anpassa sitt boende efter behov och 2. Att skapa möjlighet för nya hushåll att ta sig in
på den reguljära bostadsmarknaden.
Utifrån granskningens målgrupp är det relevant i sammanhanget att undersöka hur flyttkedjor
påverkar svagare grupper på bostadsmarknadens möjligheter till boende. Sammantaget är
de vetenskapliga beläggen för att flyttkedjor möjliggör för dessa grupper (punkt 2 ovan) att
finna en lämplig bostad svaga och inte entydiga. Det behövs mer forskning och kunskap inom
området.62 Studier visar att det som avgör svagare hushålls möjligheter genom nyproduktion
är vad som produceras och hur bostäder förmedlas. Bostadsmarknaden är segmenterad och
rörligheten mellan olika segment begränsad. Olika bostadspolitiska åtgärder är nödvändiga
för att tillgodose behoven inom varje segment. Exempelvis har dyrare bostäder visat sig ha
mest effekt på höginkomsthushåll medan produktion av hyresrätter får en jämnare fördelning,
även om hyresnivån oftast blir så pass hög att det är svårt för hushåll med svagare inkomst
att kunna få tillgång till dem.63
Det finns en rad invändningar mot att enbart flyttkedjor skulle vara lösningen som kan ge
tillräckliga möjligheter för nya hushåll att ta sig in på bostadsmarknaden, särskilt om det
råder brist på bostäder generellt sett. Källmaterialet pekar mot att det behövs flera olika typer
av åtgärder, förutom dyrare nyproduktion, för att nå svagare grupper. Dessa kan ex. handla
om nyproduktion direkt till målgruppen (åtkomliga bostäder), inkomstkvoterade bostäder,
översyn och samordning av bostadsförmedling och uthyrningsregler, renoveringsstrategier
med mera.64
Ett grundläggande problem är att flyttkedjor av dyrare nyproduktion (villor, bostadsrätter och
dyrare hyresrätter) i regel inte blir särskilt långa. En rad faktorer kan göra att flyttkedjorna
blir relativt korta, exempelvis om lägenheter går till unga vuxna som flyttar hemifrån. Då
avstannar flyttkedjorna, eftersom föräldrarna bor kvar i de bostäder som de unga lämnar.
Eller om de nyproducerade lägenheterna, eller de som blir lediga i nästa steg, går till hushåll
som flyttar in till orten. Då avstannar också flyttkedjorna ganska snabbt, och bostadsbristen
kvarstår för dem med lägre inkomster.65 Ytterst är det kommunerna som ska skaffa fram
bostäder för att möjliggöra etableringen av nyanlända i kommunerna och här finns en risk
att kommunen konkurrerar med sig själv då den egna sociala verksamheten ofta innefattar
även olika typer av kommunala hyreskontrakt, särskilt om det råder generell bostadsbrist.
60 Bilaga, Bostadslösningar till nyanlända, Kommunstyrelsens protokoll 2016-04-04, § 152, dnr: 2016/KS0262
61 Flyttkedjor och deras effekter är en omdebatterad fråga inom svensk och internationell bostadsmarknad
och bostadspolitik. Läs mer ex: SOU 2007:14, SOU 2015:48.
62 Rapport 2015:22 Kunskapsbehov – Stöd till regeringens arbete med forskning och innovation, Boverket
2015:11f.
63 SOU 2007:14:89ff. Rapport 2015:53; Bostadsbehov, planeringsläge och bostadsbyggande i Västra Götalands
län, Länsstyrelsen Västra Götaland 2015:53 49f.
64 Linde 2016:126ff; SOU 2007:14, SOU 2015:48, Boverket 2015:10:76ff Länsstyrelsen Västra Götaland, 2015:29f.
65 Hans Lind; Åtkomliga bostäder, SNS förlag 2016:38ff, 125ff även Rapport 2015:7; Flyttkedjor och boende
på ålderns höst, Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2015:5ff.
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Arbetslivsförvaltningen framhåller att man märker av en ökande konkurrens bland

svagare grupper på bostadsmarknaden i Borås. Följden av att det kommer en större grupp
nyanlända till staden är att andra svaga grupper få en ytterligare försämrad ställning på
bostadsmarknaden. Arbetslivsförvaltningen har redan sett tydliga tecken på detta exempelvis
inom verksamheten personliga ombud som uttalat ökade svårigheter för sin målgrupp.
En stor brist på billigare hyresrätter innebär på det sättet en risk för polarisering mellan
svagare grupper66 av bostadssökande (ex. nyanlända och ungdomar, men även andra grupper)
och ett underskott av bostäder slår hårdast mot dessa grupper.67
Bostadsbolagen framhåller att det är tveksamt om nyproduktionen genererar flyttkedjor

som kommer även svagare grupper på bostadsmarknaden till del. Nyproduktion skapar
flyttkedjor i viss utsträckning, men erfarenheten är att de inte blir så många och så långa
kedjor att de inte ger möjligheter för de svaga grupperna på bostadsmarknaden. Bolagen
framhåller vidare att det är svårt att bygga bostäder direkt till svagare grupper för att
hyresnivån blir alldeles för hög. Skulle flyttkedjorna på allvar komma dessa grupper till del
skulle det krävas nybyggnation av en helt annan typ och omfattning än vad fallet är idag
menar man. Nuläget är närmast att beskriva som ett flerårigt ackumulerat bostadsunderskott
där många människor sitter fast i oönskade boendelösningar i staden, och dessa behöver
också bostad. Sammantaget medför detta enligt bostadsbolagen att mycket lite av det som
nyproduceras kan komma gruppen nyanlända till del.
Sammanfattningsvis finns starka indikationer på att flyttkedjor som skapas genom dyrare

nyproduktion inte kommer att tillgodose efterfrågan i andra segment av bostadsmarknaden
(så som billigare hyresrätter) och att flyttekedjornas effekter måste analyseras tillsammans
med bland annat lokal efterfrågan, tillgång, behov, demografisk sammansättning m.m. på
bostadsmarknaden som underlag för ett utbud av lokala åtgärder.68 De erfarenheter som
redovisas av bostadsbolagen i Borås är att dyrare nyproduktion och åtföljande flyttkedjor
inte kommer att frigöra bostäder åt svagare grupper så som ex. nyanlända i den omfattning
som krävs.

Sammanfattning om bostadsförsörjning
Med utgångspunkt från ovanstående avsnitt kan några centrala slutsatser dras när det gäller
bostadsförsörjningen för nyanlända.
Borås kommer att anvisas 177 personer som ett resultat av den nya lagstiftningen. Det
verkliga antalet personer som kan väntas bosätta sig i kommunen under 2016 är fler gånger
högre – sannolikt omkring 1000 personer. Till detta kommer ett delvis dolt behov av bostäder
som föreligger genom en betydande trångboddhet i flera områden. Bostadsbristen i Staden
är därtill betydande helt oavsett flyktingmottagandet, och köerna till bostadsbolagens
lägenheter långa.
Granskningen visar att Staden kommer att ha svårt att tillgodose behoven av bostäder för
den anvisade gruppen på 177 personer, vilket innebär att det inte i dagsläget inte finns några
66 Med svagare grupper avses ex. hushåll som saknar eget kapital eller som har svag inkomst, är nya på
bostadsmarknaden eller saknar tillräckligt många år i bostadskö för att få tillgång till en hyresrätt.
67 Rapport 2015:10; Nyanländas boendesituation – delrapport, Boverket 2015:7f, Rapport 2014:33; Etableringshinder
på bostadsmarknaden, Boverket 2014:13ff. Bostadsmarknadsanalys, Länsstyrelsen Västra Götaland, 2015:13ff,
26f, 31f. Rapport; Asylsökandes eget boende – EBO, Boverket 2008:17f, 24ff, 37ff. Jan Edling; Förorterna som
moder Svea glömde, Verdandi, 2015:19f. Rapport 2015:53; Bostadsbehov, planeringsläge och bostadsbyggande
i Västra Götalands län, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2015:3ff, 35f, 50ff.
68 Se ex. Rapport, Behov av bostadsbyggande, Boverket 2015:18:41 ff. Se även byggbehovsmodellen Ibid,
2015:51ff.
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lösningar på hur man ska kunna erbjuda bostäder för det betydligt större antal nyanlända
som med stor sannolikhet kommer att bosätta sig i staden.
Stadskansliet förmedlar uppfattningen att bostadsförsörjningen för nyanlända kan tillgodoses
i den ordinarie planeringen och bostadsbyggandet, medan involverade förvaltningar och
bostadsbolag framhåller att detta inte är möjligt. Stadskansliet framhåller att s.k. flyttkedjor
innebär att bostäder som är möjliga för de nyanlända att hyra kan bli lediga. Granskningen
visar att det inte finns några belägg för att dessa effekter kan uppstå, vare sig i omfattande
kartläggningar i landet, forskning eller enligt erfarenheterna i Borås.
De privata hyresvärdarna lämnar i stort sett inga lägenheter som kan förmedlas till de nyanlända.
De lägenheter som beräknas färdigställas i Borås under 2016 och 2017 kommer på grund
av kostnadsnivån inte att vara tillgängliga för nyanlända. De kommunala bostadsbolagen
– som i dagsläget är de hyresvärdar som tar ansvar för svaga grupper på bostadsmarknaden
– kommer att färdigställa ett begränsat antal lägenheter under 2016 och 2017. Det finns
således mycket lite som talar för att nyproduktionen kan tillfredsställa behovet av bostäder
för nyanlända under de närmaste åren.
Bostadsbolagen pekar på behoven av tydlig styrning via ägardirektiven när det gäller att få
fram lägenheter till nyanlända. Denna väg har inte anvisats av Kommunstyrelsen. I stället
har bolagen uppmanats att lämna lägenheter till förmedling vid sidan av ordinarie köer,
vilket bolagen bedömer som mycket problematiskt.

2.4 Utbildning
2.4.1 Lagstiftning, föreskrifter och lokala
styrdokument
Skollagen
Barn i åldrarna 7–16 år som är bosatta i landet har som huvudregel skolplikt och har rätt
till utbildning. Med bosatt i landet avses i Skollagen den som ska vara folkbokförd i Sverige.
Vissa barn som inte är folkbokförda här ska ändå anses som bosatta i landet. Barn som
anses bosatta i landet utan att vara folkbokförda har inte skolplikt, men de har samma rätt
till utbildning i de obligatoriska skolformerna som skolpliktiga barn enligt 7 kap 2-3 §§
och 29 kap 2 § skollagen.
Det gäller:
• asylsökande barn
• barn med vissa tidsbegränsade uppehållstillstånd
• barn som har rätt till utbildning till följd av EU-rätten
• barn som är familjemedlem till en person som tillhör en främmande makts beskickning
• barn som vistas i landet utan stöd av myndighetsbeslut eller författning
Gymnasieutbildningen är frivillig, men nästan alla ungdomar genomgår en gymnasieutbildning.
Ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige, men som anses bosatta i landet, har som
huvudregel rätt till gymnasieutbildning på samma sätt som barn har rätt till utbildning
i de obligatoriska skolformerna. Asylsökande ungdomar, ungdomar som beviljats vissa
tidsbegränsade uppehållstillstånd och ungdomar som vistas i landet utan tillstånd har bara
rätt till gymnasieutbildning om de påbörjar utbildningen före 18 års ålder.
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I Skollagen finns det några särskilda åtgärder för nyanlända elever i form av föreberedelseklass
och möjligheter till prioriterad timplan i de obligatoriska skolformerna samt språkintroduktion
i gymnasieskolan. 69

Lokala styrdokument
Bildningsstaden Borås
Kommunfullmäktige, stadsdelsnämnderna och Utbildningsnämnden har i beslut uttalat
mål och riktlinjer för utbildning i Borås Stad. I styrdokumenten framhålls att alla barn
och elever ska ha möjlighet att lyckas, oavsett bakgrund. Alla har rätt till goda kunskaper
och en god utbildning. Staden ska ha en skola där alla barn och elever oavsett bakgrund
och förutsättningar når målen. Alla barn och elever ska ha rätt att få kunskap så att de kan
klara kommande studier och arbeten, göra sina röster hörda, muntligt och skriftligt, och
värdera all information som omger dem i samhället. Detta är grundläggande demokratiska
rättigheter. 70
Program för ett integrerat samhälle
Borås Stad har även inom ”Program för ett integrerat samhälle” beslutat om att alla unga
ska ha lika möjligheter till en god uppväxt och utbildning. Elever med annat modersmål
ska erbjudas undervisning i detta, och i övrigt få det stöd de behöver i utbildningen.
Modersmålslärarnas kompetens ska även användas i skolans arbete med interkulturella frågor.
Varje kommunal skola ska verka för en särprägel som lockar elever från hela kommunen att
välja den skolan. Därigenom får skolorna naturligt en kulturell mångfald. Borås Stad verkar
för att ungdomar får en ingång i arbetslivet, till exempel genom feriejobb. Särskilt viktigt
är detta för ungdomar med utländsk bakgrund, som ofta saknar kontaktnät i samhället.71

SFI och samhällsorientering
Enligt Skollagen är kommunerna skyldiga att erbjuda SFI till alla folkbokförda personer över
15 år som saknar sådana grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar
till att ge (22 kap.)72 Enligt Lagen om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare
(2013:156) ska kommunerna erbjuda samhällsorientering. Det gäller för nyanlända som
har beviljats uppehållstillstånd enligt vissa grunder i utlänningslagen.73 Enligt program för
ett integrerat samhälle ansvarar Borås Stad för att alla nyanlända erbjuds utbildning i SFI.
SFI ska erbjudas i kombination med yrkesutbildning eller praktik för att stödja inträdet på
arbetsmarknaden. För att säkerställa utbudet av yrkes- och lärlingsutbildningar ska Borås
samverka inom Sjuhärad. SFI ska även ges tillsammans med teoretisk utbildning.74

2.4.2 Utbildning för nyanlända och ensamkommande
barn och ungdomar
I Borås Stad ansvarar stadsdelsnämnderna och Utbildningsnämnden för utbildningen på
respektive förskole-, grundskole- och gymnasienivå. I den nya organisationen kommer
utbildningsdelarna med förskoleförvaltning, grundskoleförvaltning och Utbildningsförvaltning
att vara ett kluster.

69 Skolverkets allmänna råd med kommentarer – Utbildning för nyanlända elever, 2016
70 Bildningsstaden Borås – KF 20 dec 2012, reviderad 25 feb 2016 gäller t.o.m. 2019, Lust att lära – möjlighet
att lyckas
71 Borås Stad – Program för ett integrerat samhälle, antagits av Kommunfullmäktige 15 januari 2014
72 Skolverket – Rätt till SFI, 2015-06-15
73 Lag (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare (1 augusti 2014)
74 Borås Stad – Program för ett integrerat samhälle, antagits av Kommunfullmäktige 15 januari 2014
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Centrum för flerspråkigt lärande (CFL) uppger att verksamheten expanderat kraftigt

sedan den startades 2010. Hösten 2015 skedde en mycket kraftig ökning av antalet nyanlända.
I nuläget har CFL c:a 440 elever i förberedelseklass fördelat på ca 15 klasser och 12 lokaler.
Personalen har ökat från 40 till 130 personer, framför allt inom studiehandledning och
förberedelseklass. Under 2015 kom ca 600 nyanlända elever. 550 elever i grundskolorna
har fått studiehandledning. 2 200 har fått modersmålsundervisning.
CFL har som målsättning att alla nyanlända barn ska börja sin skolgång inom tre dagar.
Lagstiftningens krav är två månader. Under 2015 har verksamheten lyckats hålla väntetiden
på att få börja i skola via CFL till i genomsnitt omkring en vecka. Ökningen av antalet
nyanlända barn medför att man bedriver förberedelseklassverksamhet på många olika
ställen i Staden. Den genomsnittliga tiden för elever i förberedelseklass innan de slussas
ut i ordinarie skola är sex månader.
Mottagandet av nyanlända barn till den ordinarie skolverksamheten är ojämnt fördelad
mellan Stadens skolor75. Vissa skolor har ett mycket stort tryck och tar emot många nyanlända
elever. De nyanlända eleverna har samma möjligheter till det fria skolvalet som alla andra
elever, men föräldrarna väljer de skolor som ligger närmast bostaden till största delen.
Boendesegregationen påverkar här genom att de nyanlända hänvisas till vissa stadsdelar.
Situationen i de skolor som tar emot många nyanlända barn är mycket ansträngd. Rektorerna
har svårt att rekrytera personal och att få fram undervisningslokaler. CFL framhåller att man
i respektive stadsdel hanterar denna typ av frågor separat, och det finns ingen gemensam
hållning i Staden för hur man ska hantera fördelningen av nyanlända elever. Frågan ska
utredas inom den s.k. skolstruktursutredningen76 som påbörjats av Stadskansliet.
Stadsdelsförvaltningen Öster bekräftar bilden av att mottagandet av nyanlända elever är
mycket ojämnt fördelat i Staden. Nyanlända elever som åldersmässigt tillhör årskurs F-2
går direkt ut till skolorna, utan kartläggning på CFL. Dessa elever har till placerats i skola
omgående utifrån närhetsprincipen. Inom Stadsdelen har man tre skolor som har ett mycket
högt mottagande och hög andel nyanlända elever. Strukturen med det första mottagandet
inom CFL är på ett annat sätt idag än var det var tänkt från början när verksamheten startades
upp, anger man. Tanken då var att eleverna snabbt skulle till ordinarie skola och vara på
CFL 4-5 veckor. Nu är tiden omkring sex månader på grund av den stora ökningen av elever.
CFL är inte en egen enhet och saknar bl.a. skolsköterska, SYV m.m. som skolenheterna
förfogar över. Dessa tjänster måste den skola där eleven skolplacerats tillhandahålla. Detta
innebär att när eleverna rent fysiskt går på CFL ligger de under en rektor vid den skolenhet
de ”skolplacerats” på utifrån närhetsprincipen.
Förvaltningen beskriver situationen med de nyanlända eleverna som mycket ansträngd;
förutsättningarna förändras kontinuerligt, man tvingas till tillfälliga lösningar och improvisation,
och har svårt att planera långsiktigt. Rent pedagogiskt menar man att gruppdynamiken i
klasserna påverkas i hög utsträckning. Klassernas sammansättning förändras snabbt vilket
påverkar gruppkonstellationerna och undervisningskvaliteten. De nyanlända elevernas
tidigare upplevelser ställer också stora krav på skolans personal. Sammantaget innebär
detta att det ställs mycket höga pedagogiska och organisatoriska krav på de skolor som
tar emot många nyanlända elever. Förvaltningen framhåller att lokalförsörjningen inom
75 Enligt uppgift från kommungemensam skola SDF Norr är de fem skolor som har störst andel nyanlända elever
Särlaskolan (35 %), Fjärdingskolan (30 %), Bodaskolan (22 %), Ekarängsskolan (20 %) och Byttorpsskolan (19
%). Sammanlagt har dessa fem skolor tagit emot omkring 40 % av antalet nyanlända elever. Antalsmässigt tar
även Daltorpsskolan och Engelbrektsskolan emot många elever. Borås Stads genomsnittliga andel nyanlända
elever är 11 % och genomgång visar att 20 av 39 grundskolor (undantaget CFL och friskolor) har en andel
om nyanlända elever om 5 % eller under. Uppgifterna baseras på uppgifter om grund- och gymnasieskolans
elevunderlag från verksamhetssystemet Extens.
76 Kommunstyrelsens protokoll 2016-04-18, § 181, dnr: 2016/KS0334
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grundskolan är problematisk. Lokalresursplanen motsvarar inte lokalbehoven, och man
uppfattar att samordning och helhetsperspektiv är bristfälliga. Stadskansliet har beslutat
om en skolstrukturutredning 77 som ska hantera frågor om skollokaler.
Elever i gymnasieålder kommer i inledningsskedet i första hand till Tullengymnasiet. Hur lång
tid eleverna är på Tullengymnasiet beror sedan på kunskapsbakgrund och kunskapsutveckling.
Utbildningsförvaltningens utgångspunkt är att anordna en likvärdig utbildning för

samtliga elever. Utifrån de nyanlända elevernas specifika behov måste verksamheten anpassas.
Därför har Utbildningsförvaltningen arbetat med att göra de nödvändiga anpassningar
som behövs för att möta behoven hos just denna elevgrupp. I dagsläget väntar omkring
100 elever vid CFL på att få komma till Tullengymnasiet. Tillströmmingen under 2015
har varit mycket stor. Man samverkar med CFL i att göra kartläggningar av elevernas
kunskapsnivåer och i att de ska finna den skolform/undervisningsform som är bäst lämpad
för varje elev. De lokalmässiga behoven för Tullengymnasiet löses genom en utvidgning
med gamla Björkängsgymnasiets under Ht-16 och Vt-17. När det gäller Vuxenutbildningen
och SFI konstaterar Utbildningsförvaltningen att behoven av utbildningsplaster ökat. SFI
bedrivs dels i egen regi, dels av externa, upphandlade aktörer. Kötiden till en plats på SFI
är 1-3 månader. Lokaler kommer att tillföras och utnyttjandegraden höjas.

Sammanfattning om utbildning
Lagstiftning och lokala beslut på utbildningsområdet ställer höga krav på kvalitet och
organisering i kommunen. Den ökade tillströmningen av elever som blir en följd av ett stort
antal nyanlända innebär stora påfrestningar på kommunens skolsystem om det ska vara
möjligt att uppfylla lagkrav och politiska beslut. Förvaltningarna framhåller att problemen
är koncentrerade till skolorna i de områden som uppvisar stora pedagogiska utmaningar
och problem med personal- och lokalförsörjning.
Skolproblemen är sammankopplade med boendesegregationen i det att skolorna i områden
som Norrby och Hässleholmen är mest utsatta. Föräldrarna som bor i dessa områden väljer
oftast att placera sina barn i de närliggande skolorna.
Den stora belastningen på CFL har medfört att verksamheten där inte fungerar enligt de
ursprungliga intentionerna. Elever kan bli kvar i förberedelseklasser upp till sex månader
innan kommer in i en ordinarie klass.

2.5 Personalförsörjning
2.5.1 Lagstiftning, föreskrifter och lokala styrdokument
Lärarlegitimation
Kravet på legitimation för lärare och förskollärare infördes i Skollagen 2011. Målet med
legitimation är att öka kvaliteten i svenska skolan, höja statusen på yrket och tydliggöra vad
en lärare och förskollärare är behörig att undervisa i. Det krävs legitimation för lärare och
förskollärare för att självständigt få sätta betyg och för att kunna bli tillsvidareanställda.
För undervisning krävs både legitimation och behörighet. För att få en legitimation krävs
det en behörighetsgivande lärar- eller förskollärarexamen.78
Den som inte har legitimation som lärare får anställas som lärare i skolväsendet utan
77 Ibid.
78 http://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/lararlegitimation/legitimation-1.237043
Skollagen 2 kap. 20-22§§ skollagen, 2 kap. 13-19§ skollagen, 3 kap. 16§ skollagen
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tidsbegränsning om han eller hon ska undervisa i modersmål eller i ett yrkesämne i
gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning på gymnasieal nivå
eller särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå eller på individuella kurser eller
orienteringskurser i kommunal vuxenutbildning. Detta gäller dock bara om det saknas
sökande som har legitimation, den sökande har tillräcklig kompetens och det finns skäl
att anta att den sökande är lämplig att bedriva undervisningen.79

Arbetsmiljölagen samt föreskrifter om organisatorisk och social
arbetsmiljö
I Arbetsmiljölagen (1977:1160) framgår det att arbetsgivaren ska göra allt som behövs för att
förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Arbetsgivaren ska systematiskt
planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller
föreskrivna krav på en god arbetsmiljö80. Enligt den nya föreskriften ansvarar arbetsgivaren
för att arbetstagarna inte får en ohälsosam arbetsbelastning. Resurserna ska anpassas efter
kraven i arbetet. Att ge möjlighet till återhämtning, ändra arbetssätt eller ändra
prioriteringsordning är exempel på hur arbetsgivaren kan arbeta förebyggande.
Föreskriften tar även upp om arbetstidernas förläggning inte ska leda till ohälsa. Risk
för ohälsa finns till exempel vid förväntningar på att ständigt vara nåbar. Redan i
planeringen behöver arbetsgivaren uppmärksamma detta, och även se till att det
finns tid för återhämtning. Föreskriften klargör att kränkande särbehandling inte
accepteras på arbetsplatsen, till exempel i en policy, och att det finns rutiner för hur
kränkande särbehandling ska hanteras, exempelvis hur och var de utsatta snabbt ska få
hjälp.81

Socialtjänstlagen
I 3 kap. 3 a § andra stycket SoL infördes från den 1 juli 2014 krav på lägsta utbildningsnivå
för dem som utför vissa uppgifter inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård. De uppgifter
som berörs är:
• Bedömning av om utredning ska inledas,
• Utredning och bedömning av behovet av insatser eller andra åtgärder,
• Uppföljning av beslutade insatser.
Den som arbetar med dessa uppgifter inom socialtjänsten ska ha avlagt en svensk socionomexamen
eller annan relevant examen på grundnivå i högskolan eller ha en utländsk utbildning som
erkänts enligt 3 kap. 3 b § andra stycket SoL. Socialnämnden ansvarar för att den handläggare
som självständigt utför arbetsuppgifterna har tillräcklig erfarenhet för uppgiften.82
Bestämmelserna innebär att arbetet med ensamkommande barn och ungdomar utifrån
socialtjänstlagen ställer krav på kompetens/behörighet framför allt avseende socionomexamen.

Lokala styrdokument
Borås Stads personalpolitiska program
Borås Stads personalpolitiska program reviderades i december 2014 och är fastställt av
Kommunfullmäktige. Intentionen i programmet är att Borås Stad ska vara en attraktiv
arbetsgivare med hälsosamma arbetsplatser som erbjuder viktiga och utvecklande jobb.
Det uttrycks vidare att Staden ska ha vilja och förmåga att attrahera, rekrytera, behålla och
utveckla ledare, chefer och medarbetare samt att staden ska utmärkas av goda arbetsplatser
med en hälsofrämjande arbetsmiljö som ger förutsättningar för medarbetarna att bidra till
verksamheternas resultat. Staden ska erbjuda konkurrenskraftiga arbetsvillkor, lön och
79 Skollagen 2 kap. 20§.
80 Arbetsmiljölagen, 3 kap 2 §.
81 Föreskrifter om Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), 31 mars 2016.
82 Socialtjänstlagen 3 kap. 3 a § tredje stycket SoL
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kompetensutveckling som avgörande delar för att ha medarbetare med rätt kompetens i
rätt tid. Enligt personalpolitiska programmet ska Borås Stad ha en tydlig lönepolitik och
konkurrenskraftiga anställningsvillkor för att säkerställa personal- och kompetensförsörjningen.
Vidare konstateras att ständiga förbättringar idéer och innovationer är avgörande för Borås
Stads kvalitetsutveckling, förnyelse och förmåga att ge stöd och service till innevånare och
företag. Chefer ska ge utrymme för kreativitet hos medarbetare och stimulera idéer, ständiga
förbättringar och innovationer.83
Bildningsstaden Borås
I styrdokumentet Bildningsstaden Borås uttalas enligt nedan behovet av kompetenta lärare.
Kompetenta och skickliga lärare är enligt Bildningsstaden Borås den enskilt viktigaste
faktorn för elevers skolframgång. Skolväsendet i Borås Stad ska därför ge förutsättningar
och stödja lärares arbete och utveckling för att garantera bästa möjliga lärande för varje
enskilt barn och elev. Läraren behöver ha ett förhållningssätt som innebär att kontinuerligt
utveckla sitt kunnande och sin förståelse av lärandeprocessen.

2.5.2 Personalförsörjning i Borås Stad
Ovanstående visar på de krav som ställs på medarbetare som ska arbeta inom de områden
som berör flyktingmottagningen. Brister i personalförsörjningen medför risk för att
flyktingmottagningen inte sköts i enlighet med lagstiftning och de mål Kommunfullmäktige
och nämnder har uttalat. Stadsrevisionens granskning av Borås Stads personalpolitik (2015)
visar att Staden har betydande problem med personalförsörjningen på verksamhetsområden
som är centrala i flyktingmottagningen. Detta gäller i första hand socionomer och lärare,
men även andra grupper, som t ex tekniker som är viktiga för bostadsförsörjningen. 84
Stadsrevisionens tidigare granskning av elevhälsan i Borås Stad (2015) framkom ett antal
riskområden, bland annat hur kommunen klarar av att ge stöd till ett ökat antal nyanlända
samt de stora rekryteringsproblem som fanns inom elevhälsans professioner. Det framgick i
granskningen att det var mycket svårt att rekrytera och behålla vissa professioner, exempelvis
skolpsykologer, vilket medförde att elevhälsan inte hade en jämn kvalitet. Man efterfrågade
särskilda satsningar för att möta dessa problem.85
Föreliggande granskning har bekräftat resultatet från båda granskningarna, och enligt
ovan blir brister i personalförsörjningen särskilt kännbara eftersom de grupper som ska
arbeta med flyktingmottagning tillhör de mest svårrekryterade.
I granskningen identifieras i huvudsak två handlingslinjer när det gäller att hantera denna
problematik. I den ena eftersträvar berörda nämnder och Kommunstyrelse att dela upp
arbetsuppgifter på ett sätt som medger att lägre utbildad personal kan delta i ärendehandläggning.
I den andra handlingslinjen hänvisar man till ett strategiskt arbete på nationell nivå för att
exempelvis påverka utbildningsvolymer.
Kommunstyrelsen och nämnderna har inte uttalat att höjning av lönenivåerna ska vara ett
medel för att locka till sig kompetent personal.
Stadskansliet uppger vid intervju att problemen som finns inom personalförsörjningen

inte är något unikt Borås Stad problem. Exempelvis är gruppen socialsekreterare/socionomer
en trång sektor i hela landet. Just denna grupp uppges man ha haft mycket diskussioner
kring och grundproblemet är att det finns för få socionomer att tillgå och här behöver staden
påverka SKL som kan påverka utbildningsväsendet till att ordna fler utbildningsplatser, och
83 Borås Stad – Personalpolitiskt program, Kommunfullmäktige, 18 december 2014
84 Stadsrevisionen i Borås – Revisionsrapport – Borås stads personalpolitik, 14 december 2015
85 Stadsrevisionen i Borås – Revisionsrapport – Elevhälsan i Borås Stad, 21 december 2015
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Staden samverkar med Högskolan i Borås för att få till stånd en socionomutbildning i staden.
Det pågår också en diskussion i Staden om hur man bäst ska använda de socionomer man
har. Här menar man att det behöver komma in andra yrkesgrupper som kan ta över delar
av arbetsuppgifterna för att på det sättet säkra tillgången till personal. Stadskansliet lyfter
även frågan om man exempelvis måste vara socionom för att handlägga försörjningsstöd,
och att det här måste in även personal med annan utbildningsbakgrund för att täcka
personalbehovet.
Under hösten 2015 hade Borås Stad ett extremt läge som Kommunstyrelsen/Stadskansliet
hanterade med utgångspunkt från Krisledningsnämnden. Det extremt stora inflödet av
ensamkommande barn satte stark press på särskilt IFO Asyl och man försökte hitta sätt
att får dem att klara av arbetsbördan. Men det var en uppenbart omöjlig uppgift att sköta
mottagandet utan att till viss del bryta mot regelverk. Myndighetsutövningen stärktes b.la
genom att begränsa fältverksamheten och flytta den personalen till IFO Asyl. Följden blev
att merparten av personalen där valde att sluta, men det fanns enligt Stadskansliet även
andra anledningar till det. I nuläget är det främsta riskområdet för verksamheten enligt
Stadskansliet att man inte har hunnit med att utreda alla de ensamkommande barn och
ungdomar som kom under 2015. För att lösa detta samarbetar man med Arbetslivsförvaltningen
för att slutföra utredningar och återföra avdelningen till ”normalläge”. På detta sätt menar
Stadskansliet att man försökt se var socionomer behövs bäst utifrån situationen.
Stadsdelsförvaltningen Norr har ansvaret för mottagandet av de ensamkommande

barn och ungdomarna avseende handläggning och myndighetsutövning, men även sedan
juni 2015 driften av boenden för ensamkommande barn och ungdomar. Förvaltningen
anger att det under hösten 2015 var ett extremt stort inflöde till staden av ensamkommande
barn och ungdomar. Under 2015 tog man emot 305 ensamkommande barn, att jämföra
med året innan då de tog emot 49 st. Situationen satte mycket stor press på IFO Asyls
verksamheter att sköta myndighetsutövande delar, men framför allt i att ordna med boende
för ensamkommande barn.
IFO Asyl var i den situation som rådde tvungna att prioritera att finna lämpliga boendelösningar
för alla barn som anlände till staden. Personalförsörjningen handlade då om att hitta lämpliga
nya medarbetare till de nya boenden som startades upp i snabb takt. Under 2015 anställdes
omkring 100 personer till de nya boendena. Målsättningen att personalen lägst skulle ha
social omsorgsutbildning eller motsvarande uppnåddes inte.
I nuläget är situationen på boendena för ensamkommande barn att personalens
utbildningsbakgrund är blandad, och förvaltningen försöker arbeta med olika former
av kompetenshöjande insatser. På sikt finns planer omkring en uppdragsutbildning via
yrkeshögskola som en del i att säkra kompetensförsörjningen.
När det gäller IFO Asyls myndighetsutövning gick det under hösten 2015 inte att hålla
lagstiftningens krav i alla delar. I vissa perioder tog enheten emot 4-5 barn i veckan och
det fanns inte möjlighet att genomföra utredning av barnens behov med anledning av
det stora antalet barn som anlände enligt förvaltningen. Enheten fick under situationen
prioritera att lösa de praktiska frågorna för barnens bästa och som en följd bli efter med de
myndighetsutövande delarna. Situationen i Borås var här inte på något sätt unik utan flertalet
kommuner i landet hade en liknande situation.86 Särskilt svårt anger Stadsdelsförvaltningen
att det är med personalförsörjningen av socialsekreterare, detta då det är lagstyrt inom
86 Länsstyrelsen Västra Götaland gör veckovis kartläggning av situationen med anledning av flyktingmottagandet
avseende Socialtjänst, överförmyndarverksamhet, skolor och utbildning. Här anges b.la situationen inom
respektive kommuns myndighetsutövande inom socialtjänst: http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/
manniska-och-samhalle/integration/flykting-vastragotaland/Pages/flykting-vg.aspx.
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barn- och familjeområdet med krav på socionomexamen för att få fatta beslut i ärenden
som rör barn.
I granskningen har vi tagit del av information om arbetsmiljöförhållandena vid IFO Asyl,
men någon fördjupad granskning av dessa har inte genomförts. Enligt ovan konstateras att
arbetsbelastningen är mycket hög på enheten.
Stadsdelsförvaltningen Norr har under hösten 2015 och våren 2016 förmedlat att man
inte klarar av myndighetsutövningen inom IFO Asyl. Enheten arbetar alltjämt med att
försöka arbeta i kapp inom myndighetsutövningen. Arbetsbelastningen har varit mycket
stor, och man har fått viss hjälp med att komma ikapp med utredningar. Förvaltningen har
även börjat lösa personalförsörjningen genom att låta medarbetare som inte är socionomer
ta över delar av socialsekreterarnas arbetsuppgifter i de delar som inte innefattar direkt
myndighetsutövning. Enheten har vuxit från sex socialsekreterare och en enhetschef 2014 till
12 socialsekreterare, en metodhandledare och en enhetschef 2015. Förvaltningen framhåller
att organisationsgränserna hindrar flexibla lösningar inom personalområdet, och att det
saknas samordning och styrning. Bristen på socionomer medför att alla förvaltningar på
olika sätt håller i sina medarbetare. Förvaltningen menar att den bristande samordningen
i Staden medför att personalresurserna inte används optimalt.
Arbetslivsförvaltningen uppger att förvaltningen varit med och bidragit till att avlasta IFO

Asyl med att färdigställa utredningar. Förvaltningen hjälper även till med viss handläggning
av ekonomiskt bistånd för de placerade barnen. Förvaltningen menar att arbetsbelastningen
för IFO Asyl och det stora antalet ensamkommande barn som nu finns i Staden medför
risker och man frågar sig hur väl utredda barnen kommer att bli. Ett riskområde som lyfts
fram är förekomsten av olika former av funktionshinder hos barnen som då riskerar att inte
få sina behov av stöd och hjälp tillgodosedda. Arbetslivsförvaltningen anger vidare att även
de märker av att socionomer är svårrekryterade och sedan en tid tillbaka är man tvungen
att rekrytera personer med annan utbildningsbakgrund för att säkerställa verksamheten.
När det gäller personalförsörjningen till BREC anger Arbetslivsförvaltningen inga specifika
problem med rekrytering eller bemanning. Enheten har heller inte ännu märkt av någon
betydande ökning i arbetsmängd, men tror att de kommer märka en ökning mot slutet
av 2016 och 2017. Däremot märker enheten av att det blir allt svårare att rekrytera till
samhällsorienteringen inom etableringen på BREC. Detta då efterfrågan på tvåspråkig
personal ökat.

Grund- och gymnasieskola
Centrum för flerspråkigt lärande (CFL) har i takt med den ökade tillströmningen

av nyanlända elever fått rekryteringsproblem. Sammanlagt arbetar 130 medarbetare
i verksamheten, vilket är en betydande ökning jämfört med 2014. Verksamheten har i
nuläget behöriga lärare i varje förberedelseklass, men det har blivit svårare att rekrytera
behöriga lärare. Inom exempelvis modersmålsundervisningen är det enklare att rekrytera
personal eftersom det inte finns några egentliga krav på behörighet för modersmålslärare.
Här har grundskolan betydligt större rekryteringsproblem genom kraven på behörighet
och lärarlegitimation.
Stadsdelsförvaltningen Öster framhåller att skolorna har betydande problem med att

rekrytera och behålla behörig personal. En förklaring anges vara Borås Stads löneläge inom
området och att behöriga lärare har lätt att hitta ny tjänst med högre lön i andra kommuner.
Mottagandet av nyanlända elever i grundskolan är koncentrerat till 5-6 skolor i Staden.
Samtliga dessa skolor har en andel nyanlända elever som överstiger 20 % av det totala antalet
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elever.87 Det innebär att dessa skolor växer i snabb takt och har svårt att få plats med alla elever
som vill gå på skolan. Detta innebär i sin tur ett större rekryteringsbehov till dessa skolor.
Fjärdingskolan är ett exempel 99 % av eleverna vid denna skola har utländsk bakgrund, skolan
tar också emot många nyanlända elever. En sådan skola får särskilt stora svårigheter med
personalförsörjningen också för att det behövs lärare med specifik pedagogisk kompetens.
Tvåspråkighet och kulturkompetens är viktigt menar man vidare. Den intervjuade uppger
att man kan ställa sig frågan om varför behörig, erfaren och kunnig personal ska välja att
arbeta på en sådan skola istället för exempelvis Dalsjöfors eller Sandared där förutsättningarna
är bättre, och man pekar på att det finns stor risk att andelen behöriga lärare minskar med
påföljd att verksamhetens kvalitet inte kan upprätthållas. Elevtillströmningen medför
också utrymmesproblem. Lokalerna räcker inte till, och man måste hitta olika former av
nödlösningar för att bedriva undervisning.
Utbildningsförvaltningen uppger att man med utgångspunkt från behoven av

utbildningsplatser för nyanlända tidigt bedömde att personalförsörjningen var ett riskområde för
förvaltningen, och utifrån det har man jobbat aktivt med rekrytering och kompetensinvetering
av befintlig personal. Förvaltningen har gjort en förfrågan till all skolpersonal om vilka
som är intresserade av att arbeta med gruppen nyanlända elever och utifrån kompetens
och önskemål förflyttat personal till dessa områden. Personalsituationen är nu hanterbar
och behörig personal finns där de behövs till allra största delen. Problemområden finns
avseende behörighet i svenska som andraspråk och vissa naturvetenskapliga ämnen. Även
lärare till SFI blir allt svårare att rekrytera. Likadant arbetar man med elevhälsans resurser.
Förvaltningen behöver ligga omkring ett drygt år före i planeringen. Problemområdet för
förvaltningen är att det råder platsbrist, särskilt för Tullengymnasiet, och att den fysiska
möjligheten att ta emot nya elever är begränsande. Här anger förvaltningen att en lösning är
klar som medför att man får tillgång till att utvidga Tullengymnasiet i Björkängsgymansiets
gamla lokaler till höstterminen.

Sammanfattning om personalförsörjning
Arbetet med flyktingmottagande involverar många verksamheter i Borås Stad med ansvar
både i nämnder och bolag. Detta innebär att personalförsörjningen är strategiskt viktig om
det ska vara möjligt att nå upp till de krav som lagstiftning och lokala beslut ställer för en
rättssäker hantering av frågor och för kvalitet i verksamheten för flyktingar. Stadsrevisionen
granskade ändamålsenligheten i Borås Stads personalpolitik under 2015, och de bedömningar
som gjordes i denna granskning är relevanta även i föreliggande granskning. I granskningen
konstaterades att Staden inte har konkurrenskraftiga anställningsvillkor, och att detta medför
stora svårigheter för personalförsörjningen. Detta riskerar att påverka flyktingmottagningen
eftersom yrkesgrupper som arbetar med dessa frågor i särskilt hög grad är svårrekryterade;
i första hand socionomer och lärare.
Slutsatsen bekräftas av de berörda förvaltningarna som ser stora risker för att man inte ska
klara av flyktingmottagningen i enlighet med lagar och beslut.
Stadskansliet och förvaltningarna hänvisar i dagsläget till arbetet på den nationella nivån
och till möjligheterna att dela upp arbetsuppgifter på ett sätt som minskar behovet av att
rekrytera framför allt socionomer. Samordning av och optimering av personalresurser har
använts i den krissituation som rådde hösten 2015, men denna sorts samordning har inte
aktualiserats i det något mer normaliserade läge som nu råder.

87 För mer detaljerad information; Se fotnot 75.
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3. Stadsrevisionens Bedömningar
Stadsrevisionens bedömningar tar sin utgångspunkt i ändamålsenligheten i Kommunstyrelsens,
nämndernas och de kommunala bolagens verksamheter som berör flyktingmottagningen. I
förstudiens riskanalys har bostadsförsörjning, utbildning och personalförsörjning identifierats som
de mest väsentliga riskområdena. Flyktingmottagningens komplexitet och det stora antalet
involverade nämnder och styrelser visade i förstudien att styrning, ledning och samordning
är centrala.
Ändamålsenlighet innefattar att leva upp till lagar/regler och beslut i fullmäktige, nämnder
och styrelser. Den snabba händelseutvecklingen inom flyktingmottagandet medför att
nationella beslut tas med kort varsel. Ett exempel är lagen (2016:38) för anvisning av
nyanlända till kommunerna.
Under senare delen av 2015 ökade flyktingströmmen från drabbade områden kraftigt,
men som en följd av gränskontroller och andra omständigheter är flyktingmottagandet
nu betydligt mer begränsat. Samtidigt är konflikterna som orsakar flyktingströmmarna
olösta, och riskerna för att de ska öka igen är mycket stora. Oavsett om flyktingströmmen
ökar eller inte så kvarstår det faktum att Borås och övriga kommuner i landet i enlighet med
lagstiftningen kommer att anvisas nyanlända från asylboenden. För 2016 anges detta antal
till 177, samt ett mindre antal ensamkommande barn/ungdomar. Till detta kommer personer
som själva söker sig till staden och anhöriga till ensamkommande barn. Granskningen ger
stöd för antagandet att omkring 1000 nyanlända kan komma till Borås 2016, att jämföra
med de cirka 200 som Staden planerar boende och andra insatser för.
Under hösten 2015 hanterade Kommunstyrelsen genom Krisledningsnämnden flyktingsituationen
som en extraordinär händelse ur ett krisledningsperspektiv. Fokus sattes på kraftsamling och
samordning som medgav möjligheter att lösa de akuta frågorna med bl a ankomstboenden
och lösningar för ensamkommande barn och ungdomar. Stadskansliet ser det som att det
akuta läget blev ett slags ”stresstest” för organisationen, och att detta visade att man kunde
hantera situationen.
Stadsrevisionen uppfattar att man med ovanstående utgångspunkt i Kommunstyrelsen och
till viss del i nämnderna har dragit slutsatsen att den ordinarie organisationen klarar av också
kommande kriser genom kraftsamling och engagemang, och att flyktingsituationen inte
påkallar behov av någon särskild styrning, samordning, organisering eller analyskapacitet.
Samtidigt medger man att Borås Stad har stora problem inom ovan identifierade riskområden.
Stadsrevisionen bedömer att Kommunstyrelsen underskattar riskerna på flera områden enligt
det nedanstående, och överskattar Borås Stads möjligheter att hantera flyktingmottagningen
på ett ändamålsenligt sätt.
Granskningen visar tydligt att behovet av bostäder till nyanlända inte kan tillgodoses på
kort sikt. Det råder bostadsbrist, och Staden har stora svårigheter att få fram bostäder till
de 177 personer som enligt uppgifter kommer att anvisas till kommunen under 2016. Då
det verkliga antalet sannolikt kommer att bli betydligt större blir också behovet av bostäder
i sin tur större. Vare sig nya förmedlingsprinciper eller nybyggnation kan lösa dessa problem
på kort eller medellång sikt.
Kommunstyrelsen har valt att uppmana bostadsbolagen att lämna lägenheter för förmedling
till nyanlända. Bolagen har dels påpekat att de inte kan förmedla tillräckligt antal, dels pekat

38

rapport – Borås Stads flyktingmottagande

på otydligheten i denna styrning, och de problem som uppstår om lägenheter förmedlas
utanför den ordinarie bostadskön. Stadsrevisionen bedömer att styrningen är otydlig och
bör ske genom ägardirektiven.
Kommunstyrelsen framhåller att Bostadsförsörjning – utöver förmedling inom det existerande
beståndet - för nyanlända ska tillgodoses inom ramen för den ordinarie planeringen av
nybyggnation. I granskningen konstateras att de kommunala bostadsbolagen kommer att
färdigställa ett begränsat antal bostäder under 2016 och 2017, och att övrig byggnation
medför kostnader för lägenheterna som nyanlända sannolikt inte kan bära. Granskningen
visar också att effekten av de s k flyttkedjorna överskattas – dessa kan inte komma nyanlända
till del i form av lämpliga lägenheter i någon större omfattning.
Granskningen visar vidare att nybyggnationen begränsas av styrningsproblem i Staden.
Relevanta detaljplaner tas inte fram i en takt som motsvarar behoven, och markanvisningen
präglas av brist på tydlighet och prioriteringar som är ändamålsenliga i förhållande till
målgruppen. Det föreligger också olika verklighetsbeskrivningar när det gäller markanvisning.
Stadskansliet framhåller att det finns gott om mark, men bostadsbolagen hävdar att de inte
får mark tilldelad som de kan bygga bostäder på. Vår bedömning är att det råder konkurrens
om väl belägen mark för bostadsbyggande och andra ändamål.
Stadsrevisionen konstaterar att en betydande andel av de problem som föreligger när det gäller
bostadsförsörjningen inte är kopplade specifikt till flyktingsituationen, utan till bostadsbrist
och segregation generellt. Flyktingsituationen accentuerar dessa problem. Bedömningen är att
förutsättningarna för nybyggnation behöver förbättras genom styrning och samordning av de
processer som är väsentliga i sammanhanget. Detta berör detaljplaneprocessen, markanvisningen
och samordningen mellan berörda nämnder/ Kommunstyrelse och bostadsbolagen. Vi
noterar att nya riktlinjer för markanvisning har initierats, men ännu inte beslutats. Vi
bedömer vidare att det är uppseendeväckande att bostadsbolagen och Kommunstyrelsen
har så olika bilder av förutsättningarna för markanvisning, och att Kommunstyrelsen i sin
redogörelse för bostadslösningar för nyanlända utgår från volymer som andra nämnder och
aktörer bedömer som orealistiskt låga.
Stadsrevisionen konstaterar i sammanhanget att Borås Stads program och handlingsplan
för bostadsbyggande inte uppfyller lagstiftarens krav på riktlinjer för Bostadsförsörjning.
Programmet saknar mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet, planerade
insatser för att nå målen och hur kommunen tagit hänsyn till relevanta nationella och
regionala mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen enligt lagen.
Programmet saknar dessutom underliggande analys av den demografiska utvecklingen och
efterfrågan på bostäder m.m. som anges i lagstiftningen. Kommunstyrelsen arbetar med
att ta fram ett nytt bostadsbyggnadsprogram.
Sammanfattningsvis bedömer Stadsrevisionen att den verksamhet som bedrivs inom
bostadsförsörjningens olika led inte är ändamålsenlig för flyktingmottagningen. Förmedlingen
av lägenheter inom det existerande beståndet och förutsättningarna för nybyggnation kommer
inte att kunna svara mot behoven 2016, eller i den framtida planeringen. Den ökande
trångboddheten är en delvis dold bostadsbrist som drabbar nyanlända i särskilt hög grad,
och som behöver kartläggas.
Lagstiftning och lokala beslut på utbildningsområdet ställer höga krav på kvalitet och
organisering i kommunen. Den ökade tillströmningen av elever som blir en följd av ett
stort antal nyanlända innebär stora påfrestningar på Stadens skolsystem om det ska vara
möjligt att uppfylla lagkrav och lokala beslut. Utmaningarna när det gäller utbildning är
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koncentrerade till skolorna i de områden som uppvisar stora pedagogiska utmaningar och
problem med personal- och lokalförsörjning.
Skolsegregationen är sammankopplad med boendesegregationen i det att skolorna i områden som
Norrby och Hässleholmen är mest utsatta. Stadsrevisionen noterar att den av Kommunstyrelsen
nyligen tillsatta skolstrukturutredningen ska hantera frågor om skollokaler. Vi bedömer
att skolsegregationens andra dimensioner därutöver behöver uppmärksammas om det ska
vara möjligt att uppnå Kommunfullmäktiges beslutade mål om utbildning (fullmäktiges
budget, ”Bildningsstaden Borås”, ”Program för ett integrerat samhälle”).
Arbetet med flyktingmottagande involverar många verksamheter i Staden med ansvar både
i nämnder och bolag. Detta innebär att personalförsörjningen är strategiskt viktig om det ska
vara möjligt att nå upp till de krav som lagstiftning och lokala beslut ställer för en rättssäker
hantering av frågor och för kvalitet i verksamheten för flyktingar/nyanlända. Stadsrevisionen
granskade ändamålsenligheten i Borås Stads personalpolitik under 2015, och de bedömningar
som gjordes i denna granskning är relevanta och aktuella även i föreliggande granskning.
I granskningen konstaterades att Staden inte har konkurrenskraftiga anställningsvillkor,
och att detta medför stora svårigheter för personalförsörjningen. Detta riskerar att påverka
flyktingmottagningen eftersom yrkesgrupper som arbetar med dessa frågor i särskilt hög grad
är svårrekryterade; i första hand socionomer och lärare. Slutsatsen bekräftas av de berörda
förvaltningarna som ser stora risker för att man inte ska klara av flyktingmottagningen i
enlighet med lagar och beslut samt risk för att verksamheternas kvalité försämras.
Stadskansliet och till viss del förvaltningarna hänvisar i dagsläget till arbetet med att
öka utbildningsvolymerna på den nationella nivån, och till möjligheterna att dela upp
arbetsuppgifter på ett sätt som minskar behovet av att rekrytera framför allt socionomer.
Samordning av och optimering av personalresurser har använts i den krissituation som
rådde hösten 2015, men denna sorts samordning har inte aktualiserats i det något mer
normaliserade läge som nu råder.
Stadsrevisionen bedömde i granskningen av personalpolitiken att det föreligger ett behov
av en genomgripande omprövning av den genomförda personalpolitiken med sikte på att
målsättningarna i det personalpolitiska programmet ska nås. Vi bedömer att granskningen av
flyktingmottagandet bekräftar detta behov mot bakgrund av personalförsörjningsproblemen
inom de områden som är väsentliga för flyktingmottagandet.

Sammanfattande bedömning
Stadsrevisionen är väl medveten om att frågeställningarna och utmaningarna kring
flyktingmottagningen är likartade för ett stort antal kommuner, och att det inte finns
några enkla lösningar. Detta förhållande är dock ytterligare ett argument för ett intensifierat
arbete på identifierade riskområden.

Stadsrevisionen bedömer sammanfattningsvis:
•

Att riskerna för att Borås Stad inte ska kunna leva upp till lagstiftningens krav och lokala
politiska beslut när det gäller flyktingmottagandet är betydande. Detta kan medföra
brister i kvalitet och att verksamheten inte är ändamålsenlig

•

Att de olika verklighetsbeskrivningar och uppfattningar om hur allvarlig situationen är
som friläggs i granskningen, är tungt vägande argument för att styrning, ledning och
samordning på området behöver stärkas med utgångspunkt från såväl Kommunstyrelsens
uppsiktsplikt som nämndernas och de kommunala bostadsbolagens ansvar
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•

Att bostadsbolagens roll i bostadsförsörjningen för flyktingar bör regleras i ägardirektiven

•

Att Kommunstyrelsen och berörda nämnder/bolag kontinuerligt bör genomföra
dokumenterade riskanalyser kopplade till flyktingsituationen och dess konsekvenser
för Borås Stad

•

Att Kommunstyrelsen bör säkerställa samordningen av flyktingmottagandet i en process
som är kontinuerlig och inte enbart är föremål för krisledning i krisledningsnämnden

•

Att Kommunstyrelse, nämnder och bolag bör säkerställa beredskap och alternativa
lösningar för flyktingmottagningen som kan hantera betydligt fler nyanlända än de
man idag planerar för

•

Att Kommunstyrelsen bör säkerställa en kontinuerlig och genomgripande omvärldsanalys
eftersom flyktingmottagningen innebär att en global händelseutveckling får direkta
konsekvenser för den lokala kommunala verksamheten.

Ola Sabel
Revisionschef
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Förordning (2010:409) om etableringssamtal och etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare
Förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
Förordning (2014:946) om statlig ersättning för utbildning i svenska för invandrare som ges till vissa utlänningar i
Migrationsverkets anläggningsboenden
Förordning (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner
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Intervjuer
Intervju med förvaltningschef 1
Intervju med förvaltningschef 2 och områdeschef 1
Intervju med enhetschef 1 och medarbetare 1
Intervju med förvaltningschef 3 och avdelningschef 1 och 2
Intervju med Bolags VD 1
Intervju med Bolags VD 2
Intervju med Bolags VD 3 och avdelningschef 3
Intervju med områdeschef 2 och rektor 1
Intervju med förvaltningschef 4 och medarbetare 2 och 3
Intervju med verksamhetschef 1
Intervju med avdelningschef 2 och 4
Intervju med områdeschef 3
Intervju med förvaltningschef 5
Telefonintervju med Bolags VD 4
Intervju med förvaltningschef 6
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Bilaga 1 - Viktiga begrepp
Anläggningsboende (ABO)
Boende som Migrationsverket erbjuder asylsökande under tiden den asylsökande väntar
på beslut på sin ansökan om asyl, normalt en lägenhet i ett hyreshus.

Asylsökande
En asylsökande är en person som tagit sig till Sverige och sökt skydd. Han eller hon har
inte fått ett slutligt svar på sin ansökan om asyl.
Under tiden en ansökan prövas är den asylsökande inskriven i Migrationsverkets
mottagningssystem. Personen får ett LMA-kort av Migrationsverket som bevis på att han
eller hon har rätt att vara i Sverige under tiden ansökan handläggs. LMA-kortet är försett med
personuppgifter och foto på den sökande. På kortet framgår också personens dossiernummer
(ärendenummer) hos Migrationsverket.

Asylsökande barn
Utlänningslagen säger att Migrationsverket ska ta särskild hänsyn till barnets bästa. Alla
barn, som kan och vill, har rätt att tala och bli lyssnade på. Barns asylskäl ska prövas särskilt
– ett barn kan ha andra asylskäl än vad föräldrarna har. När barnets asylskäl ska prövas
försöker handläggaren, så mycket som möjligt, att anpassa utredningen efter barnets ålder,
hälsa och andra omständigheter. Barnet har rätt att ha en vuxen med sig vid utredningen.
Det kan vara en förälder, ett offentligt biträde eller en god man, om barnet inte har någon
förälder i Sverige.

Boendeplatser
Boendeplatser enligt överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn. Kan
vara ex. hem för vård och boende (HVB), institution eller familjehem.

Eget boende (EBO)
Migrationsverket erbjuder asylsökande boende (anläggningsboende-ABO) under tiden
de väntar på beslut, men den asylsökande kan också välja att ordna boende på egen hand
(eget boende). Det kan till exempel innebära att den asylsökande bor hos släkt eller vänner.

Ensamkommande barn
Ett ensamkommande barn är ett barn under 18 år som kommer till Sverige utan båda sina
föräldrar eller någon annan vuxen person som har trätt i föräldrarnas ställe. Det gäller även
barn som efter ankomsten till Sverige står utan sådan ställföreträdare.

Evakueringsplatser, Evakueringsboende
Migrationsverket har i kontakt med länsstyrelser och kommuner på olika håll i landet bett dem
identifiera lokaler som kommunen snabbt kan iordningställa för att hjälpa Migrationsverket
vid en akut situation. De tillfälliga evakueringsplatserna kan till exempel vara skolor,
idrottshallar, campingplatser eller stugbyar där kommunen är ägare eller verksamhetsansvarig.
Migrationsverket och kommunen sluter inga avtal kring evakueringsplatserna och kommunen
är ansvarig för driften av platserna. En kommun kan söka ersättning i efterskott för kostnader
som de haft i samband med att de tagit fram lokaler som använts som evakueringsplatser
för asylsökande
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Flykting
Enligt flyktingkonventionen, svensk lag och EU-regler är du flykting om du har välgrundade
skäl att vara rädd för förföljelse på grund av:
• ras
• nationalitet
• religiös eller politisk uppfattning
• kön
• sexuell läggning eller
• tillhörighet till viss samhällsgrupp.
Förföljelsen kan komma från hemlandets myndigheter. Det kan också vara så att myndigheterna
inte kan eller vill ge skydd mot förföljelse från enskilda personer eller grupper.
Den som får uppehållstillstånd som flykting kan begära att få en flyktingstatusförklaring;
en internationellt erkänd status grundad på både FN:s flyktingkonvention och EU-regler.
Även den som inte är flykting enligt FN:s flyktingkonvention kan ha rätt till uppehållstillstånd
som skyddsbehövande. Det finns två kategorier av skyddsbehövande i utlänningslagen:
a.
alternativt skyddsbehövande (enligt EU-regler)
b.
övriga skyddsbehövande (enligt svensk lag)

Flyktingkvot
Det antal flyktingar som regeringen beslutat att Migrationsverket under ett år ska föra över
till Sverige för bosättning här. Se Kvotflykting.

Kvotflykting
Utländsk medborgare som före resan till Sverige fått uppehållstillstånd inom den flyktingkvot
som regeringen fastställt. Resan hit organiseras och betalas av Migrationsverket.

Nyanländ person
En nyanländ person är någon som är mottagen i en kommun och har beviljats uppehållstillstånd
för bosättning på grund av flyktingskäl eller andra skyddsskäl till exempel kvotflykting,
massflykting och tribunalvittne, men även av synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter.
Även anhöriga till dessa personer anses vara nyanlända. En person är nyanländ under tiden
som han eller hon omfattas av lagen om etableringsinsatser, det vill säga två till tre år.
De anhöriga ska ha ansökt om uppehållstillstånd inom sex år från det att den person de har
anknytning till först togs emot i en kommun. För anhöriga som ansökte om uppehållstillstånd
senast den 31 december 2013 gäller andra tidsgränser.

Sekundärer
Sekundärer är personer/familjer som kommunplacerats eller valt bosättning i en annan
kommun men som själva väljer att flytta till Borås under etableringstiden (24-36 mån).

Tillståndssökande
En person som har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige på annan grund än skyddsskäl
och har rätt att vara här under tiden Migrationsverket prövar ansökan. Det innebär att en
tillståndssökande kan vara en person som exempelvis söker tillstånd på grund av arbete,
studier eller som anhörig till någon bosatt i Sverige.
Källor: Utlänningslagen; Utlänningsförordningen; FN: s flyktingkonvention; UNHCR
(FN:s flyktingorgan); Migrationsverket; Sveriges kommuner och landsting; Länsstyrelserna;
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Bakgrund och syfte
Stadsrevisionen har granskat ändamålsenligheten i Kommunstyrelsens, nämndernas och
de kommunala bolagens verksamheter som berör flyktingmottagningen. I en förstudie
har bostadsförsörjning, utbildning och personalförsörjning identifierats som de mest
väsentliga riskområdena, och en utveckling av styrning, ledning och samordning som
centrala. Ändamålsenlighet innefattar att leva upp till lagar/regler och beslut i fullmäktige,
nämnder och styrelser.
Under senare delen av 2015 ökade flyktingströmmen från drabbade områden kraftigt,
men som en följd av gränskontroller och andra omständigheter är flyktingmottagandet
nu betydligt mer begränsat. Samtidigt är konflikterna som orsakar flyktingströmmarna
olösta, och riskerna för att de ska öka igen är mycket stora. Oavsett om flyktingströmmen
ökar eller inte så kvarstår det faktum av Borås och övriga kommuner i landet i enlighet med
lagstiftningen kommer att anvisas nyanlända från asylboenden. För 2016 anges detta antal
till 177, samt ett mindre antal ensamkommande barn/ungdomar. Till detta kommer personer
som själva söker sig till staden och anhöriga till ensamkommande barn. Granskningen ger
stöd för antagandet att omkring 1000 nyanlända kan komma till Borås 2016, att jämföra
med de cirka 200 som Staden planerar boende och andra insatser för.
Under hösten 2015 hanterade Kommunstyrelsen genom Krisledningsnämnden flyktingsituationen
som en extraordinär händelse. Fokus sattes på kraftsamling och samordning som medgav
möjligheter att lösa de akuta frågorna med bl. a ankomstboenden och lösningar för
ensamkommande barn och ungdomar. Stadskansliet ser det som att det akuta läget blev ett
slags ”stresstest” för organisationen, och att detta visade att man kunde hantera situationen.
Stadsrevisionen uppfattar att man i Kommunstyrelsen och till viss del i nämnderna har
dragit slutsatsen att den ordinarie organisationen klarar av också kommande kriser genom
kraftsamling och engagemang, och att flyktingsituationen inte påkallar behov av någon
särskild styrning, samordning, organisering eller analyskapacitet. Samtidigt medger man
att Borås Stad har stora problem inom ovan identifierade riskområden.
Granskningen visar att Kommunstyrelsen underskattar riskerna på flera områden enligt det
nedanstående, och överskattar Borås Stads möjligheter att hantera flyktingmottagningen
på ett ändamålsenligt sätt.

Bostäder
Granskningen visar tydligt att behovet av bostäder till nyanlända inte kan tillgodoses på
kort sikt. Det råder bostadsbrist, och Staden har stora svårigheter att få fram bostäder till
de 177 personer som enligt uppgifter kommer att anvisas till kommunen under 2016. Då
det verkliga antalet sannolikt kommer att bli betydligt större blir också behovet av bostäder
i sin tur större. Vare sig nya förmedlingsprinciper eller nybyggnation kan lösa dessa problem
på kort eller medellång sikt. Kommunstyrelsen har valt att uppmana bostadsbolagen att
lämna lägenheter för förmedling till nyanlända. Bolagen har dels påpekat att de inte kan
förmedla tillräckligt antal, dels pekat på otydligheten i denna styrning, och de problem
som uppstår om lägenheter förmedlas utanför den ordinarie bostadskön. Stadsrevisionen
bedömer att styrningen är otydlig och bör ske genom ägardirektiven.
Kommunstyrelsen framhåller att Bostadsförsörjning – utöver förmedling inom det existerande
beståndet - för nyanlända ska tillgodoses inom ramen för den ordinarie planeringen av
nybyggnation. I granskningen konstateras att de kommunala bostadsbolagen kommer att
färdigställa ett begränsat antal bostäder under 2016 och 2017, och att övrig byggnation
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medför kostnader för lägenheterna som de nyanlända sannolikt inte kan bära. Granskningen
visar också att effekten av de s k flyttkedjorna överskattas – dessa kan inte komma nyanlända
till del i form av lämpliga lägenheter i någon större omfattning.
Granskningen visar att nybyggnationen begränsas av styrningsproblem i Staden. Relevanta
detaljplaner tas inte fram i en takt som motsvarar behoven, och markanvisningen präglas av
brist på tydlighet och prioriteringar som är ändamålsenliga i förhållande till målgruppen. Det
föreligger också olika verklighetsbeskrivningar när det gäller markanvisning. Stadskansliet
framhåller att det finns gott om mark, men bostadsbolagen hävdar att de inte får mark tilldelad
som de kan bygga bostäder på. Stadsrevisionens bedömning är att det råder konkurrens om
väl belägen mark för bostadsbyggande och andra ändamål.
Stadsrevisionen konstaterar att en betydande andel av de problem som föreligger när det gäller
bostadsförsörjningen inte är kopplade specifikt till flyktingsituationen, utan till bostadsbrist
och segregation generellt. Flyktingsituationen accentuerar dessa problem. Bedömningen är att
förutsättningarna för nybyggnation behöver förbättras genom styrning och samordning av de
processer som är väsentliga i sammanhanget. Vi bedömer att det är uppseendeväckande att
bostadsbolagen och Kommunstyrelsen har så olika bilder av förutsättningarna för markanvisning,
och att Kommunstyrelsen i sin redogörelse för bostadslösningar för nyanlända 2016 utgår
från volymer som andra nämnder och aktörer bedömer som orealistiskt låga.
Stadsrevisionen noterar i sammanhanget att Borås Stads program och handlingsplan för
bostadsbyggande inte uppfyller lagstiftarens krav på riktlinjer för Bostadsförsörjning.
Kommunstyrelsen arbetar med att ta fram ett nytt bostadsbyggnadsprogram.
Sammanfattningsvis bedömer Stadsrevisionen att den verksamhet som bedrivs inom
bostadsförsörjningens olika led inte är ändamålsenlig för flyktingmottagningen. Förmedlingen
av lägenheter inom det existerande beståndet och förutsättningarna för nybyggnation kommer
inte att kunna svara mot behoven 2016, eller i den framtida planeringen. Den ökande
trångboddheten är en delvis dold bostadsbrist som drabbar nyanlända i särskilt hög grad,
och som behöver kartläggas.

Utbildning
Lagstiftning och lokala beslut på utbildningsområdet ställer höga krav på kvalitet och
organisering i kommunen. Den ökade tillströmningen av elever som blir en följd av ett stort
antal nyanlända innebär stora påfrestningar på Stadens skolsystem. Utmaningarna när det
gäller utbildning är koncentrerade till skolorna i de områden som sedan tidigare uppvisar
problem med personal- och lokalförsörjning. Skolsegregationen är sammankopplad med
boendesegregationen genom att skolorna i områden som Norrby och Hässleholmen är mest
utsatta. Vi bedömer att skolsegregationens olika dimensioner behöver uppmärksammas
om det ska vara möjligt att uppnå Kommunfullmäktiges beslutade mål om utbildning
(fullmäktiges budget, ”Bildningsstaden Borås”, ”Program för ett integrerat samhälle”).

Personal
Personalförsörjningen är strategiskt viktig om det ska vara möjligt att nå upp till de krav
som lagstiftning och lokala beslut ställer för en rättssäker hantering av frågor och för
kvalitet i verksamheten för flyktingar. Stadsrevisionen granskade ändamålsenligheten i Borås
Stads personalpolitik under 2015, och de bedömningar som gjordes i denna granskning är
relevanta och aktuella även i föreliggande granskning. Staden har inte konkurrenskraftiga
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anställningsvillkor och stora svårigheter med personalförsörjningen. Detta riskerar att påverka
flyktingmottagningen eftersom yrkesgrupper som arbetar med dessa frågor i särskilt hög grad
är svårrekryterade; i första hand socionomer och lärare. Slutsatsen bekräftas av de berörda
förvaltningarna som ser stora risker för att man inte ska klara av flyktingmottagningen i
enlighet med lagar och beslut.
Stadskansliet och till viss del förvaltningarna hänvisar i dagsläget till arbetet med att
öka utbildningsvolymerna på den nationella nivån, och till möjligheterna att dela upp
arbetsuppgifter på ett sätt som minskar behovet av att rekrytera framför allt socionomer.

Sammanfattande bedömning
Stadsrevisionen är väl medveten om att frågeställningarna och utmaningarna
kring flyktingmottagningen är likartade för ett stort antal kommuner, och att
det inte finns några enkla lösningar. Detta förhållande är dock ytterligare ett
argument för ett intensifierat arbete på identifierade riskområden.
Stadsrevisionen bedömer:

- Att riskerna för att Borås Stad inte ska kunna leva upp till lagstiftningens krav och
lokala politiska beslut när det gäller flyktingmottagandet är betydande. Detta kan
medföra brister i kvalitet och att verksamheten inte är ändamålsenlig
- Att de olika verklighetsbeskrivningar och uppfattningar om hur allvarlig situationen är
som friläggs i granskningen, är tungt vägande argument för att styrning, ledning och
samordning på området behöver stärkas med utgångspunkt från såväl Kommunstyrelsens
uppsiktsplikt som nämndernas och de kommunala bostadsbolagens ansvar
- Att bostadsbolagens roll i bostadsförsörjningen för nyanlända bör regleras i ägardirektiven
- Att Kommunstyrelsen och berörda nämnder/bolag kontinuerligt bör genomföra
dokumenterade riskanalyser kopplade till flyktingsituationen och dess konsekvenser
för Borås Stad
- Att Kommunstyrelsen bör säkerställa samordningen av flyktingmottagandet i en process
som är kontinuerlig och inte enbart är föremål för krisledning i krisledningsnämnden
- Kommunstyrelse, nämnder och bolag bör säkerställa beredskap och alternativa
lösningar för flyktingmottagningen som kan hantera betydligt fler nyanlända än
de man idag planerar för
- Att Kommunstyrelsen bör säkerställa en kontinuerlig och genomgripande omvärldsanalys
eftersom flyktingmottagningen innebär att en global händelseutveckling får direkta
konsekvenser för den lokala kommunala verksamheten
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Styrelsen för AB Bostäder
Styrelsen för Fristadbostäder AB
Styrelsen för Viskaforshem AB
Styrelsen för AB Sandhultsbostäder
Styrelsen för AB Toarpshus

Borås Stads flyktingmottagande
Stadsrevisionen har granskat ändamålsenligheten i Kommunstyrelsens, nämndernas och de kommunala
bolagens verksamheter som berör flyktingmottagningen. Stadsrevisionen är väl medveten om att
frågeställningarna och utmaningarna kring flyktingmottagningen är likartade för ett stort antal
kommuner, och att det inte finns några enkla lösningar. Detta förhållande är dock ytterligare ett
argument för ett intensifierat arbete på identifierade riskområden.
Lekmannarevisorerna gör nedanstående bedömningar.
- Att riskerna för att Borås Stad inte ska kunna leva upp till lagstiftningens krav och lokala 		
politiska beslut när det gäller flyktingmottagandet är betydande
- Att de olika verklighetsbeskrivningar och uppfattningar om hur allvarlig situationen är som
identifieras i granskningen, är tungt vägande argument för att styrning, ledning och 		
samordning på området behöver stärkas med utgångspunkt från såväl Kommunstyrelsens 		
uppsiktsplikt som nämndernas och de kommunala bostadsbolagens ansvar
- Att bostadsbolagens roll i bostadsförsörjningen för flyktingar bör regleras i ägardirektiven
- Att Kommunstyrelsen och berörda nämnder/bolag kontinuerligt bör genomföra dokumenterade
riskanalyser kopplade till flyktingsituationen och dess konsekvenser för Borås Stad
- Att Kommunstyrelse, nämnder och bolag bör säkerställa beredskap och alternativa lösningar
för flyktingmottagningen som kan hantera betydligt fler nyanlända än de man idag planerar för
Missivet med rapport och rapportsammandrag bilagda tillställs Styrelsen för AB Bostäder,
Styrelsen för Fristadbostäder AB, Styrelsen för Viskaforshem AB, Styrelsen för AB
Sandhultsbostäder, Styrelsen för AB Toarpshus. Svar från bolagens styrelser emotses senast
2016-10-31.
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande
t o m maj månad 2016 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

KF 2005-04-21 § 49
2005/KS0393 050
J Po1

Motion av Solveig Kjörnsberg (S); Kollektivavtal
vid upphandling.

Återremiss KF 2008- 06-12
Under beredning.

KF 2007-11-21--22 § 151
2007/KS0847 107
KC/E Po1

Motion av William Petzäll (SD); Saltemads
camping.

Under beredning.

KF 2008-01-24 § 2
2008/KS0132 107
KC/SP Po1

Motion av Kjell Classon (S); Bygg
seniorbostäder.

Under beredning.

KF 2008-02-21 § 19
2008/KS0225 050
J Po1

Motion av Anders Österberg (S); Ja, till rättvisa
avtal! Nej till löneapartheid i Borås!

Återremiss KF 2008- 06-12
Under beredning.

KF 2009-01-22 § 2
2009/KS0111 614
E Po3

Motion av Bengt Bohlin (S) och Lars-Åke
Johansson (S); Utbildning för vindkraft i Borås
Stad.

Under beredning.

KF 2009-02-19 § 16
2009/KS0175 700
E Po3

Motion av Anders Österberg (S);
Jämlikhetsutredning – Ja tack!

Under beredning.

KF 2009-05-14 § 66
2009/KS0403 420
E Po2

Motion av Anders Österberg (S); Mindre partiklar
och fler levande människor - det är rätt bra.

Under beredning.

KF 2009-05-14 § 66
2009/KS0404 822
E Po2

Motion av Anders Österberg (S); Anpassa
byggnaderna efter människan och inte
människan efter byggnaderna.

Klart för godkännande.

KF 2009-12-17 § 178
2009/KS0815 532
SP Po2

Motion av Ida Legnemark (V) och Fredrich
Legnemark (V); Framtidens kollektivtrafik.

Återremiss KF 2011- 02-24
Under beredning.

KF 2010-06-17 § 69
2010/KS0516 110
Vn Po1

Motion av Johan Hellström (MP) och Martin
Neuman (Väg); Färre kommunala valkretsar.

Under beredning.
Beslut Valnämnden.

KF 2010-09-23 § 111
2010/KS0640 824
E Po3

Motion av Mats Brandt (C); Alla goda ting äro
tre.

Klart för godkännande.

KF 2010-09-23 § 111
2010/KS0686 532
SP Po2

Motion av Kerstin Koivisto (Väg); Utred möjligheten till spårbunden pendel- och kollektivtrafik.

Återremiss KF 2011- 02-24
Under beredning.

KF 2011-03-24 § 34
2011/KS0277 530
SP Po2

Motion av Maj-Britt Eckerström (C) och Monica
Johansson (C); Samlat Resecentrum.

Under beredning.

KF 2011-04-28 § 49
2011/KS0326 003
J Po1

Motion av Krister Maconi (SD); Komplettering av
lokal ordningsföreskrift.

Under beredning.

KF 2011-04-28 § 49
2011/KS0377 040
E Po1

Motion av Heiti Ernits (MP); Att vitalisera demokratin – införande av deltagarbudgetar.

Under beredning.
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t o m maj månad 2016 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

KF 2011-08-18 § 94
2011/KS0584
SP Po2

Motion av Eike Jünke (M), Olle Engström (M)
och Annette Carlson (M); Fri parkering för en
levande stadskärna.

Under beredning.

KF 2012-01-26 § 2
2012/KS0122 331
SP Po2

Motion av Heiti Ernits (MP); Stadsodling för ett
hållbarare Borås.

Politisk beredning

KF 2012-02-23 § 21
2012/KS0204 403
SP Po2

Motion av Thomas Ågren (MP); Uppdaterade
klimatmål för Borås Stad.

Under beredning.

KF 2012-02-23 § 21
2012/KS0206 107
SP Po1

Motion av Nils-Åke Björklund (M); Miljövänliga
framtida tätortsbussar.

Under beredning.

KF 2012-03-15 § 38
2012/KS0270 822
E Po1

Motion av Joakim Malmberg (FP); Lägg ut driften av Stadsparksbadet på entreprenad.

Under beredning.

KF 2012-05-10 § 67
2012/KS0378 023
PF Po1

Motion av Maria Lindgren (M) och Urban Svenkvist (M); Kommunfullmäktige ska besluta om att
Sociala omsorgsnämnden ska begära utdrag ur
belastningsregistret vid nyanställning och vid
upphandlingsavtal.

KF oktober

KF 2012-05-10 § 67
2012/KS0379 023
PF Po1

Motion av Maria Lindgren (M) och Urban Svenkvist (M); Kommunfullmäktige ska besluta att
Stadsdelsnämnderna ska begära utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning och vid upphandlingsavtal av hemtjänst samt äldreomsorg.

KF oktober

KF 2012-06-20 § 81
2012/KS0487 107
E Po1

Motion av Joakim Malmberg (FP), Alexis
Mouschopanis (M) och Falco Güldenpfenning
(KD); Ett gemensamt bostadsbolag med bättre
möjligheter.

Under beredning.
Upp samtidigt som
uppdrag om
bostadsbolagen

KF 2012-08-16 § 106
2012/KS/KS0539 459
E Po2

Motion av Annette Carlson (M), Pirita Isegran
(M), Annacarin Martinsson (M) och Anne-Marie
Ekström (FP); Fimpa rätt!

Klar för godkännande.

2013-02-21 § 16
2013/KS0189 107
E Po1

Motion av Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och
Falco Güldenpfennig (KD); Lägg ut Saltemads
camping på entreprenad!

Under beredning.

2013-03-21 § 27
2013/KS0281 106
KC/SP Po1

Motion av Kerstin Hermansson (C);
Landsbygdssäkra politiska beslut.

Under beredning.

2013-03-21 § 27
2013/KS0283 866
E Po2

Motion av Bengt Wahlgren (FP); Dags att införa
1 %-regeln för konstnärligt utsmyckning och gestaltning vid nyproduktion eller renovering av
offentliga byggnader och platser i Borås.

Under beredning.

2013-04-25 § 40
2013/KS0354 770
KU Po3

Motion av Falco Güldenpfennig (KD);
Äldres rätt att åldras med värdighet.

Under beredning.
Remissrunda klar
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2013-04-25 § 40
2013/KS0358 514
SP Po2

Motion av Hanna Werner (MP);
Cykelparkeringar.

Klar för beslut.

2013-05-23 § 55
2013/KS0412 739
KU Po3

Motion av Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och
Falco Güldenpfennig (KD); Minska matsvinnet i
äldreomsorgen

Under beredning.
Remissrunda klar

2013-06-19 § 69
2013/KS0475 732
KU Po3

Motion av Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och
Falco Güldenpfennig (KD); Valfrihet för alla

Under beredning.

2013-08-22 § 92
2013/KS0543 514
SP Po2

Motion av Falco Güldenpfennig (KD); Tidsbegränsad fri parkering i Borås Stad

Under beredning.

2013-06-22 § 92
2013/KS0542 514
SP Po2

Motion av Hans Gustavsson (KD); Släpp parkeringen fri – det är sommar!

Under beredning.

2013-09-19 § 111
2013/KS0607 700
KU Po3

Motion av Patric Cerny (FP);
Länge leve kärleken!

Under beredning.
Remissrunda klar

2013-09-19 § 111
2013/KS0609 110
Vn Po1

Motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Gå och
rösta

Under beredning.
Beslut Valnämnden

2013-10-24 § 124
2013/KS0663 730
KU Po3

Motion av Anne-Marie Ekström (FP); Inför lag
om Valfrihetssystem (LOV) även när det gäller
särskilda boenden för äldre och personer med
funktionsnedsättning

Under beredning.

2013-10-24 § 124
2013/KS0668
E Po2

Motion av Bengt Wahlgren (FP); Borås Symfoniorkesters framtid

.Klar april.
Klar för godkännande

2013-11-20—21 § 141
2013/KS0728 050
E Po2

Motion av Kerstin Hermansson (C); Giftfri vardag kräver handling

Klart för godkännande.

2013-12-19 § 150
2013/KS0792 311
SP Po2

Motion av Morgan Hjalmarsson (FP);
Södra torget – förtjänar mer än bussar

Under beredning.

2013-12-19 § 150
2013/KS0793 220
SP Po2

Motion av Cecilia Andersson (C) och Maj-Britt
Eckerström (C); Inför en Trästadsstrategi i
Borås!

Under beredning.

2014-02-20 § 17
2014/KS0164 299
E Po2

Motion av Ulla-Britt Åsén (SD); Att använda befintliga bibliotek till Mötesplatser för invånarna i
Borås kommun.

Klart för godkännande.

2014-02-20 § 17
2014/KS0192 456
E Po2

Motion av Malin Wickberg (M) och Annette Carlson (M); Lätt att göra rätt.

Under beredning.
Inväntar besked om
avfallsplan.
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2014-02-120 § 17
2014/KS0193 291
E Po3

Motion av Kerstin Hermansson (C) och Cecilia
Andersson (C); Ny idrottshall på Myråsskolan!

Under beredning.
Remiss besvarad av
Lokalförsörjningsnämnden,
Stadsdelsnämnd Öster och
Fritids- och
folkhälsonämnden.
Utgick KS 4/4

2014-03-20 § 30
2014/KS0291 828
E Po2

Motion av Cecilia Andersson (C) och Maj-Britt
Eckerström (C); Bygg en modern evenmangshall i Eventområdet i Knalleland

Under beredning.

2014-03-20 § 30
2014KS0292 299
E Po2

Motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Året om på
Almenäs!

Återremiss KF 2015-01-15.
Planeras besvaras i juni
2015.
Ombyggnad medtagen i
budget 2016.Förstudie
pågår hos LFF

2014-04-24 § 41
2014/KS0320 310
SP Po2

Motion av Hanna Werner (MP); Sandareds centrum

Under beredning.

2014-04-24 § 41
2014/KS0329 701
KU Po3

Motion av Mattias Karlsson (M), Anna-Carin
Martinsson (M) och Annette Carlsson; Livsviktiga projekt mot ungdomars psykiska ohälsa

Under beredning.
Remissrunda klar

2014-05-21 § 58
2014/KS0389 141
N Po1

Motion av Annette Carlsson (M) och LarsGunnar Comén (M); Tjänstegarantier i näringslivet.

Under beredning.

2014-05-21 § 58
2014/KS0392 059
E Po1

Motion av Annette Carlsson (M), Morgan Hjalmarsson (FP) och Falco Güldenpfennig (KD); Ny
konkurrenspolicy för Borås Stad.

Under beredning.

2014-05-21 § 58
Dnr 2014/KS0456 624
KU Po3

Motion av Falco Güldenpfennig (KD); Inför elevhälsogaranti i Borås.

På väg till KF

2014-06-18 § 73
Dnr 2014/KS0499 107
E Po1

Motion av Joakim Malmberg (FP) och Alexander
Andersson (C); Ny återvinningscentral i Sandared!

Under beredning.
Inväntar beslut om
avfallsplan

2014-06-18 § 73
Dnr 2014/KS0518 212
SP Po2

Motion av Morgan Hjalmarsson )FP); Förtäta
Borås stadskärna!

Under beredning.
Avslutas som en del i Öp

2014-08-14 § 94
Dnr 2014/KS0578 231
SP Po2

Motion av Ida Legenmark (V); Bygg framtidens
Borås!

Under beredning.
Avslutas som en del i Öp

2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS0632 809
E Po3

Motion av Ida Legnemark (V); Inför lagliga graffitiväggar.

Klar för godkännande..

2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS0653 759
E Po3

Motion av Sara Degerman Carlsson (KD); Mer
medmänsklighet i Borås!

Under beredning.
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2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS0662 612
E Po3

Motion av Kerstin Koivisto (Vägv); Utreda möjligheten att inrätta en ”prova på” verksamhet för
tonåringar liknande idrottsskola som redan finns
för barn.

Under beredning.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS0672 700
E Po 3

Motion av Mattias Karlsson (M) och Annette
Carlson (M); Schysta relationer – ett riktigt framgångsrikt projekt.

Under beredning.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS0673 531
SP Po2

Motion av Monica Hermansson-Friedman (M)
och Annette Carlson (M); Låt fler använda skolbussarna.

Under beredning.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS0675 512
SP Po2

Motion av Mattias Karlsson (M) och Annette
Carlson (M); För en ökad trafiksäkerhet i Viskafors och Rydboholm.

Under beredning.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS0678 370
E Po2

Motion av Kerstin Hermansson (C); Solceller
som tak på parkeringsplatser!

Under beredning.

2015-01-15 § 2
Dnr 2015/KS0089 820
E Po3

Motion av Lennart Andreasson (V); Upprustning
av friluftsområdet kring Kolbränningen.

Under beredning

2015-02-19 § 30
Dnr 2015/KS0174 610
KU Po3

Motion av Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och
Falco Güldenpfennig (KD); Betyg i årskurs 4 –
Borås bör delta i försöksverksamheten!

På väg till KF

2015-02-19 § 30
Dnr 2015/KS0208 370
E Po2

Motion av David Hårsmar (C) och Alexander
Andersson (C); Möjliggör markbaserad solkraft!

Klart skall upp samtidigt
som 2014/KS0678

2015-03-26 § 44
Dnr 2015/KS0304 701
KU Po3

Motion av Annette Carlson (M), Ulf Sjösten (M)
och Urban Svenkvist (M); Handlinsplan mot
otrygghet!

Remissrunda klar.
KS i oktober.

2015-03-26 § 44
Dnr 2015/KS0307 701
KU Po3

Motion av Annette Carlson (M), Ulf Sjösten (M)
och Urban Svenkvist (M); Trygghetsvandringar
2.0 – för ökad trygghet i närmiljön!

På väg till KF.

2015-03-26 § 44
Dnr 2015/KS0317 059
E Po1

Motion av Lotta Samuelsson (FP) och Morgan
Hjalmarsson (FP); Kartlägg den kommunala näringslivsverksamheten!

Under beredning

2015-03-26 § 44
Dnr 2015/KS0318 609
KU Po3

Motion av Kerstin Hermansson (C); Mordenisera
upptagningsområdena för skolan!

På väg till KF

2015-03-26 § 44
Dnr 2015/KS0319 042
E Po1

Motion av Lotta Samuelsson (FP) och Morgan
Hjalmersson (FP); Särredovisa verksamhet som
konkurrerar!

Under beredning

KF 2015-05-28 § 80
Dnr 2015/KS0453 609
KU Po3

Motion av Anne-Marie Ekström (FP); Entreprenörskap i för- och grundskolan.

Under beredning.
Remissrunda klar

KF 2015-05-28 § 80
Dnr 2015/KS0454 107
E Po1

Motion av Falco Güldenpfennig (KD); Pengar till
verksamhet, inte avgifter.

Under beredning
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KF 2015-06-17 § 97
Dnr 2015/KS0467 111
Vn Po1

Motion av Hanna Bernholdsson (MP); Dags att
sänka rösträttsåldern.

Under beredning.
Beslut Valnämnden

KF 2015-06-17 § 97
Dnr 2015/KS0490 312
SP Po2

Motion av Anna Christensen (M); Borås som
cykelstad.

Under beredning

KF 2015-06-17 § 97
Dnr 2015/KS0498 531
SP Po2

Motion av Ulrik Nilsson (M); Kollektivtrafik pendling och arbetsresor.

Under beredning.

KF 2015-09-17 § 136
Dnr 2015/KS0609 611
KU Po3

Motion av Anna Svalander (FP); Inför en spetsutbildning i matematik på en av Borås grundskolor.

Under beredning
Remissrunda klar

KF 2015-09-17 § 136
Dnr 2015/KS0612 512
E Po2

Motion av Pirita Isegran (M); Ta fram ett lokalt
trafikhinder!

Under beredning

KF 2015-09-17 § 136
Dnr 2015/KS0618 619
KU Po3

Motion av Andreas Bäckman (SD) och Björn
Qvarnström (SD); Att införa en
skol/näring/föreningslivsdag samt implementera
”Bunkeflomodellen” i kommunens skolor

Under beredning
Remissrunda klar

KF 2015-10-15 § 156
Dnr 2015/KS0621 722
KU Po3

Motion av Hanna Bernholdsson (MP) och
Christina Waldenström (MP); Valfrihet inom
hemtjänsten.

Under beredning
Remissrunda klar

KF 2015-10-15 § 156
Dnr 2015/KS0689 611
KU Po3

Motion av Falco Güldenpfennig (KD) och Ingela
Hallgren (KD): Inför en dietisttjänst i äldreomsorgen.

Under beredning
Remissrunda klar. Förslag
lämnat till politik.

KF 2015-10-15 § 156
Dnr 2015/KS0690 514
E Po2

Motion av Falco Güldenpfennig (KD), Ingela
Hallgren (KD) och Hans Gustavsson (KD): Fri
parkering för ökad tillgänglighet.

Under beredning

KF 2015-10 15 § 156
Dnr 2015/KS0693 059
E Po1

Motion av Ida Legnemark (V) ,Therése Björklund
(S), Mosa Roshanghias (MP) och Tommy Josefsson (V) : Borås Stad – en Fairtrade City som
bojkottar varor producerade på ockuperad mark

Under beredning

KF 2015-11-18 -19 § 172
Dnr 2015/KS0701 109
KU Po1

Motion av Crister Spets (SD), Andreas Bäckman
(SD), Patric Silfverklinga (SD), Tony Strandgård
(SD), Leif Häggblom (SD) och Björn Qvarnström
(SD) om tillstånd för tiggeri

Politisk beredning

KF 2015-11-18 -19 § 172
Dnr 2015/KS0763 611
KU Po3

Motion av Anna Svalander (FP) om obligatoriskt
skolval till grundskolan

Under beredning.
Remissrunda klar.

KF 2015-12-10 § 199
Dnr 2015/KS0809 312
SP Po2

Motion av Tommy Josefsson (V) och Anne Rapinoja (V) : Stimulera boråsare att cykla

Under beredning
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KF 2016-01-28 § 2
Dnr 2016/KS0099 016
KC Po1

Motion av Alexander Andersson (C): Kommunal
beredskap.

Under beredning

KF 2016-02-25 § 40
Dnr 2016/KS0184 530
SP Po2

Motion av Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C) och Falco
Güldenpfennig (KD): Utred möjligheterna för
linbana i Borås!

Under beredning

KF 2016-02-25 § 40
Dnr 2016/KS0208 609
KU Po3

Motion av Björn Qvarnström (SD) och Patric
Silfverklinga (SD) om mobil- och surfplatteförbud
i grundskolan.

Under beredning.
Remissrunda klar.

KF 2016-03-17 § 76
2016/KS0308 139
KU Po3

Motion av Björn Qvarnström (SD), Crister Spets
(SD) och Leif Häggblom (SD): Åldersbestämning
av ensamkommande barn - Utrymme för kommunen att agera.

Under beredning.
På remiss.

KF2016-04-28 § 98
2016/KS0353 619
KU Po3

Motion av Lotta Preijde (L): Försöksverksamhet
med lärarassistenter på en av Borås Stads skolor!

Under beredning.
Hänskjuts till
Grundskolenämnden

KF 2016-04-28 § 98
2016/KS0392 109
KC Po 1

Motion av Patric Cerny (L): Minnessten för veteraner

Till KF 20/10

KF 2016-04-28 § 98
2016/KS0393 616
E Po 3

Motion av Andreas Cerny (L) och Hamid Fard
(L): Företagande för nyanlända - en möjlighet
redan under SFI

Under beredning.

KF 2016-04-28 § 98
2016/KS0394 023
SP Po 1

Motion av Kerstin Hermansson (C), Maj-Britt
Eckerström (C) och Alexander Andersson (C):
Inrätta en landsbygdsutvecklare

Under beredning.

KF 2016-05-26 § 136
2016/KS0411 105
KC Po 1

Motion av Patric Cerny (L): Hissa EU-flaggan vid
sidan om den svenska och stadens flagga

Under beredning

KF 2016-05-26 §136
2016/KS0445 609
KU Po 3

Motion av Leif Häggblom (SD): Inför korta lektionspauser

På remiss.

KF 2016-05-26 §136
2016/KS0447 738
KU Po 3

Motion av Sara Degerman Carlsson (KD) och
Ingela Hallgren (KD): Kostnadsfritt trygghetslarm
i hemmet

Under beredning.
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande under
perioden 2016-06-01—2016-10-31 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

KF 2016-06-16 § 170
2016/KS0490 141
N Po 1

Motion av Anne-Marie Ekström (L): Kommunikation med näringsidkare

KF 2016-06-16 § 170
2016/KS0508 331
E Po 2

Motion av Marie Fridén (M): TRÄD in i en vacker
stad!

KF 2016-08-18 § 199
2016/KS0540 739
KU Po 3

Motion av Kerstin Hermansson (C): Nya boendeformer för äldre.

KF 2016-08-18 § 199
2016/KS0588 866
E Po 2

Motion av Morgan Hjalmarsson (L) och Bengt
Wahlgren (L) om konstnärlig utsmyckning och
gestaltning av offentliga byggnader och miljöer

KF 2016-09-29 §
2016/KS0625 730
KU Po 3

Motion av Kerstin Hermansson (C) och Maj-Britt
Eckerström (C): Serviceinsatser i privat regi

KF 2016-09-29 §
2016/KS0626 027
PF Po 1

Motion av Patric Cerny (L): Nollvision för suicid

KF 2016-09-29 §
2016/KS0641 111
Vn Po 1

Motion av Falco Güldenpfennig (KD), Ingela
Hallgren (KD), Hans Gustavsson (KD) och KarlGustav Drotz (KD) angående kommunens indelning i valkretsar vid valet 2018

KF 2016-09-29 §
2016/KS0648 612
E Po 3

Motion av Patric Silfverklinga (SD): Utöka valfriheten i gymnasievalet för ungdomar med autism

2016-09-29 §
2016/KS0649 101
KC Po 1

Motion av Leif Häggblom (SD) och Patric
Silfverklinga (SD): Verklighetsbaserade beslut

2016-09-28 §
2016/KS0651 042
E Po 1

Motion av Morgan Hjalmarsson (L) och Bengt
Wahlgren (L) ”Lyft fram hus med historia” VB:
Motion från Liberalerna

2016-10-17 §
2016/KS0687 291
E Po 3

Motion av Falco Güldenpfennig (KD), Hans Gustavsson (KD), Ingela Hallgren (KD) och KarlGustav Drotz (KD) om lokalisering av en ny
gymnasieskola i Borås

2016-10-19 §
2016/KS0691 400
Sp Po 2

Motion av Tom Andersson (MP) och Anna Kjellberg (MP): Underlätta och stimulera lokal ekologisk matproduktion i Borås kommun

2016-10-19 §
2016/KS0692 865
E Po 2

Motion av Oliver Öberg (M), Dennis Jernkrook
(M) och Urban Svenkvist (M) angående Borås
Stads konstförråd - samla damm och bygg ut
eller sälj av och byt ut

Behandling
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande under
t o m november 2015 avgivna interpellationer
Inkom
Diarienummer

Interpellation

Behandling

KF 2010-08-18 § 9
2010/KS0601 370
E Po 2

Interpellation av Ellie Blickfors (MP) till kommunalrådet Morgan Hjalmarsson om grön el

Avskrives

Kc 9

BESLUTSFÖRSLAG

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2016 över Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget
tertial 2
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Rapporten läggs till handlingarna.
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Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
x Alternativt förslag
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Datum

Samverkan

Annette Carlson
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Programområde: 1

Sida
1(1)
Datum

Dnr 2016/KS0383 007

2016-10-31

Sekretariatet
Carl Morberg
Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2016 över
Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i
budget tertial 2
Kommunfullmäktige fattar beslut i ärenden som leder till att en annan nämnd får ett
uppdrag. Dessa uppdrag skapas ibland annat i motioner. Beslut om uppdrag leder till
att en expediering av Kommunfullmäktiges protokollsutdrag skapas för att en nämnd
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§ 22 2014/KS0108 738 Svar på motion av
Patric Cerny (FP); Broddar till
ålderspensionärer! För ökad trygghet
under vinterhalvåret

Fritid- och folkhälsonämnden får i uppdrag
att erbjuda alla kommuninvånare 65+
gratis broddar att gälla från senast den 1
januari 2016.

Genomfört

Broddutdelning har skett, samtliga ca 21 000 invånare 65 år och äldre har i
personliga brev erbjudits broddar. 15 234 broddar har delats ut vilket utgör
72 procent av målgruppen. Uppdraget har avrapporterats i Fritids- och
folkhälsonämnden och redovisats kommunstyrelsen

§ 196 2013/KS0546 269 Svar på motion
av Heiti Ernits (MP) och Thomas Wingren
(MP); Etablera en textilvandringsled med
miljö- och industritema

Kulturnämnden får i uppdrag att
tillsammans med andra berörda aktörer ta
fram ett förslag till en textilvandringsled.

Delvis
genomfört

Arbetet att ta fram ett förslag till utformning av en textilvandringsled utifrån
temat har påbörjats. Arbetsgruppen består av representanter för
Textilmuseet, Miljöförvaltningen, Borås Energi och Miljö, Navet och
BoråsBorås. Kunskap hämtas även från Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Förslaget till textilvandringsled med miljö- och industritema kommer att tas
fram under 2016.

§ 221 2015/KS0456 216 Svar på motion
av Ida Legnemark (V); Evenemangsfält i
Borås

Fritids- och Folkhälsonämnden uppdras i
samverkan med Kommunstyrelsen
planera för att Borås Stad ska kunna ta
emot evenemang med behov av större
evenemangsområden.

Delvis
genomfört

Arbetet ingår i ett större sammanhang där vi tillsammans med Borås TME
har tagit fram ett inriktningsdokument för en Evenemangsstrategi.
Dokumentet bejakar Borås Stads ambition om dels, att stödja de befintliga
arrangörerna för stora evenemang och tävlingar och dels, att locka minst
ytterligare ett stort evenemang varje år till staden. Tanken är att knyta
inriktningsdokumntet till en plan för Borås 2021 och 400 års jubileet. I detta
arbetet kommer tankar om var och hur ett evenemangsfält kan finnas och
fungera.

§ 49 2014/KS0529 312 Svar på motion av
Annette Carlson (M) och Monica
Hermansson Friedman (M);
Strandpromenad mellan Asklanda och
Skalle badplats

Fritids- och folkhälsonämnden får i
uppdrag att utreda möjligheten att anlägga
gångväg mellan Asklanda och Skalle
badplats.

Delvis
genomfört

Arbetet med att skapa en gångväg mellan Asklanda och badplatsen vid
Skalle pågår. En överenskommelse och tecknande av servitut är klart med
berörd fastighetsägare för att göra en ny passage i anslutning till Skalle
badplats. I övrigt är arbetet beställt och beräknas vara klart innan årets slut

§ 55 2015/KS0299 310 Svar på motion av
Fredrich Legnemark (V) och Ida
Legnemark (V); Bredda Borås matutbud

Uppdra till Näringslivsenheten att
undersöka möjligheten att samordna och
förenkla tillståndsgivningen för food trucks
samt annan motsvarande mobil försäljning
av livsmedel.

Delvis
genomfört

Svar beräknas under sista kvartalet 2016.

§ 55 2015/KS0299 310 Svar på motion av
Fredrich Legnemark (V) och Ida
Legnemark (V); Bredda Borås matutbud

Uppdra till Tekniska nämnden att utreda
möjligheten att designera
uppställningsplatser för food trucks samt
annan motsvarande mobil försäljning av
livsmedel inom kommunens område.
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Genomfört

Regler för foodtrucks i Borås har utarbetats av Tekniska
förvaltningen.Uppdrag har givits till Borås City att praktiskt handha
uthyrning av platser på Torggatan.
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Status
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§ 56 2014/KS0429 733 Svar på motion av
Ida Legnemark (V) om att förbättra
villkoren i daglig verksamhet

Sociala omsorgsnämnden får i uppdrag att
utreda avgränsning och förmåner till
målgrupperna.

Genomfört

§ 96 2016/KS0132 003 Svar på motion av
Ida Legnemark (V): Begränsa
användandet av fyrverkerier

Kommunstyrelsen får i uppdrag att
förutsättningslöst se över bestämmelserna
i allmänna lokala ordningsföreskrifter i
Borås kommun vad avser användandet av
pyrotekniska varor.

Kommentar
Nämndbehandlat 2016-06-13

Delvis
genomfört

Under utredning

§ 157 2013/KS0661 700 Svar på motion
av Patric Cerny (FP): Arbeta smartare mot
våld i nära relationer!

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att
utarbeta och fastställa riktlinjer för idéburet
offentligt partnerskap, IOP-avtal som stöd
och vägledning för nämnders och
styrelsers fortsatta arbete med IOP-avtal .
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att med
särskilt beaktande av befintlig lagstiftning,
EU-direktivet och föreslagna förändringar i
Lagen om offentlig upphandling (LOU)
pröva upphandling av skyddat boende.

Delvis
genomfört

Under beredning.

§ 157 2013/KS0661 700 Svar på motion
av Patric Cerny (FP): Arbeta smartare mot
våld i nära relationer!
§ 228 2015/KS0765 861
Svar på motion av Ida Legnemark (V):
Borås - en fristad för förföljda Konstnärer

Borås Stad ställer sig positiv till att erbjuda
en fristad för förföljda
konstnärer.Omfattningen och utformandet
av arbetet med fristadskonstnärer
utreds.Kulturnämnden får i uppdrag att
fortsättningsvis handlägga denna fråga.

Delvis
genomfört

Preliminärt kostnadsunderlag för att ta emot en fristadskonstnär är
framtaget.

§ 76 2014/KS0381 612 Svar på motion av
Maria Lindgren (M), Björn Bergqvist (M)
och Annette Carlson (M); Ge alla
gymnasieelever kunskapen och chansen
att prova på att starta eget

Skolledningen på respektive skola ska
lägga in entreprenörskapskurserna så att
alla elever har det som ett möjligt val i
praktiken. Det ska finnas en plan för att
möjliggöra och underlätta för eleverna att
kunna starta och driva UF-företag.
Samtliga Borås Stads gymnasieskolor
använder Ung Företagsamhets koncept
UF-företagande.

Delvis
genomfört

Kursen Entreprenörskap ingår som ordinarie kurs på flera program. På
övriga program kan kursen väljas av eleven inom programfördjupningen,
som individuellt val eller som kurs inom utökat program. Arbetet med UF
pågår.

§ 94 2014/KS0534 618 Svar på motion av
Per Carlsson (S) och Sofia Bohlin (S);
APL-platser

Dialog skall föras mellan stadens
förvaltningar, bolag och skolledningarna
på de kommunala gymnasieskolorna inför
varje läsår, för att på så vis säkerställa att
gymnasieskolornas behov att APL- platser
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Genomfört

Genomfört

Kommunstyrelsen har lämnat förslag till regler som behandlas i KF i
september.

Kontakt med bolagen har etablerats och kommer att vidmakthållas.
Kontakt med förvaltningarna sker via programråden. Arbetet på skolorna
fortgår på programnivå med rektor som ansvarig.
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Uppdrag

Status
1/10
2015/2016

Kommentar

tillgodoses. Utbildningsnämnden skall i sin
ordinarie verksamhet löpande initiera en
dialog mellan stadens förvaltningar och
bolag och de kommunala
gymnasieskolorna för att säkerställa att
gymnasieskolans behov av APL-platser
tillgodoses.
§ 116 2014/KS0592 739 Svar på motion
av Bengt Wahlgren (FP) och Patric Cerny
(FP); Stöd till unga dementa ute i
samhället och deras anhöriga

Sociala omsorgsnämnden får i uppdrag att
utreda behovet av ytterligare stöd till unga
dementa samt föreslå åtgärder för stöd till
dem och deras anhöriga. Uppdraget ska
vara genomfört senast den 30 november
2015.

§ 194 2015/KS0362 611 Svar på motion
av Falco Güldenpfennig (KD); Inför ett
elevombud i Borås Stad

Stadsdelsnämnden Norr får i uppdrag att
inrätta ett kommunövergripande barn- och
elevombud för årskurs F-9 med uppgift att:
Utifrån skollagen ge råd och anvisningar
till skolor i syfte att stävja kränkande
behandling.Kartlägga missförhållanden.
Vara ett stöd för barn och familjer då en
kränkande situation ändå uppstått.

Ej
genomfört

Kommungemensam Förskola och Skola utreder uppdraget.

§ 27 2015/KS0654 705 Revidering av
Borås Stads bidragsbestämmelser 2016

Fritids- och folkhälsonämndens förslag till
förändringar i bidragsbestämmelserna
godkänns att gälla fr.o.m. 2016-01-01.
Fritids- och folkhälsonämnden uppdras att
under 2016 se över vilka effekter de
socialt riktade bidragen får samt föreslå
förändringar för att systemet ska komma
fler föreningar och barn och unga till del.

Delvis
genomfört

Tre föreningar (Norrby IF, Borås AIK samt Borås GIF) är nu i full gång i att
arbeta mot nya möjligheter. Föreningarna har lite olika ingångar men
gemensamt för de tre är att skapa möjligheter för fler att delta i
föreningsverksamhet. Tillsammans med projektet "Sports for you" som
drivs av SISU tillsammans med Arbetslivsförvaltningen, genomför
föreningarna olika satsningar för att nå ut till eventuellt nya medlemmar
och även "gamla" medlemmar som vill vara med på nytt. Satsningen har
pågått sedan i månadsskiftet april-maj 2016, en något senare start än
önskat, och kommer att fortgå även under 2017. Det socialt riktade
bidraget finns till för föreningar som verkar i, eller som vill starta
verksamhet i våra socialt utsatta områden. Under året har vi bland annat
stöttat Borås Atletklubb för att de tagit emot ensamkommande barn som
vill träna. Afghanska föreningen som startat läxläsning samt Odenslunds
4H- gård för ökad bemanning under sommarens olika lägerverksamheter.

§ 70 2015/KS0422 751 Svar på motion av
Marie Fridén (M), Vivi Roswall (M) och
Annette Carlson (M); Stärk

Stadsdelsnämnden Väster får i uppdrag
att se över hur Borås Stad kan knyta flera
familjehem till sig, förslagsvis genom att
studera hur konsulentföretagen arbetar,

Delvis
genomfört

Utredningsarbetet är i sitt slutskede. Utredningen beräknas presenteras för
Stadsdelsnämnden Väster 25 oktober 2016 sedan översändes
utredningen för ställningstagande till Kommunstyrelsen.
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Nämndbehandlat 2016-09-20
Genomfört

Uppdraget har övertagits av Stadskansliet.
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Ärende

Uppdrag

familjehemmen!

och komma med förslag på åtgärder.
Stadsdelsnämnden Väster får också i
uppdrag att utreda hur Borås Stad ska
arbeta med att stödja placerade barn och
ungdomars skolgång. Förslag på åtgärder
ska redovisas till Kommunstyrelsen senast
den 31 augusti 2016.

§ 123 2011/KS0585 821 Svar på motion
av Annette Carlson (M) och Alfio Franco
(M); Ett säkert och tryggt Borås även för
våra barn och ungdomar!

Ansvariga nämnder får i uppdrag att
utreda möjligheterna att anlägga ytor med
konstgräs på skolgårdar i Borås.
Lokalförsörjningsnämnden ansvarar för att
intentionerna i motionen beaktas i det
löpande arbetet med skolgårdarna.

Status
1/10
2015/2016

Delvis
genomfört

Kommentar

För konstgräsytor har LFF ett samarbete med Fritids-och
Folkhälsoförvaltningen där äldre konstgräsytor som ej lämpar sig för
seriespel styckas av och läggs på skolgårdar. Nackdelar med
konstgräsytor är att de inte röjs vintertid, de är dyra i inköp samt att de
kräver en annan typ utav skötsel än naturliga gräsytor.
LFF kommer under andra halvåret 2016 att inventera alla skolgårdar för
grundskolor för att utreda var och i vilken omfattning konstgräsytor redan
finns, med förhoppning om att kunna erbjuda konstgräsytor över hela
staden. För nybyggen är konstgräsytor en del utav byggprojektet.

§ 208 2016/KS0405 290
Projekteringsframställan för nybyggnad av
KreaNova förskola,
Värmlandsgatan, kvarteret Maskinisten 3,
Borås

Lokalförsörjningsnämnden får i uppdrag
att projektera för nybyggnad av KreaNova
förskola,Värmlandsgatan, kvarteret
Maskinisten 3, Borås.

§ 48 2014/KS0527 005 Svar på motion av
Anne-Marie Ekström (FP) och Morgan
Hjalmarsson (FP) om fritt trådlöst nätverk i
centrum

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att under
första halvåret 2016 utreda de legala,
tekniska och ekonomiska förutsättningarna
för inrättandet av fritt trådlöst nätverk i
Borås centrum.

Genomfört

Delvis
genomfört

Projekteringsstart augusti 2016, läggs ut för anbudsräkning i november
2016.

Ärendet har dragits i IT-rådet ett par gånger. Tre alternativ utreds:
1. Borås Stad (förvaltningsorganisationen) bygger fritt Wi-Fi.
2. Borås Elnät AB (SplitVision) ges i uppdrag av Borås Stad att bygga ett
Wi-Fi nät.
3. Borås Stad upphandlar ett tillhandahållande av Wi-Fi nät.
Därtill utreds kompletterande tekniker som tex Wi-Fi mm i lyktstolpar och
Wi-Fi i större papperskorgar.

§ 164 2015/KS0305 534 Svar på motion
av Annette Carlson (M), Ulf Sjösten (M)
och Urban Svenkvist (M);
Jourtelefon/applikation för snabba
åtgärder gällande klotter, ned-skräpning,
trasig belysning och trygghetsstörande
företeelser

Uppdra till Lokalförsörjningsnämnden och
Tekniska nämnden att inrätta ett
gemensamt jourtelefonnummer samt ta
fram en applikation till smartphones för
snabba åtgärder enligt motionens
intentioner .
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Ej
genomfört

Diskussion har förts med Tekniska Förvaltningen.
Det finns redan en app för smartphones "Håll Sverige Rent" genom vilken
det bara att ta upp telefonen, ta en bild och skapa en rapport. Borås Stad
har ett samarbete med Håll Sverige Rent som gör att rapporterna kommer
direkt in till Borås Energi och Miljös samordnare vilken i sin tur distribuerar
rapporterna vidare till ansvarig förvaltning. Med denna app kan man
felanmäla i ett femtiotal svenska kommuner, vilket innebär att personer
som pendlar mellan två kommuner inte behöver ladda ner olika appar utan
kan använda en och samma vilket främjar användandet. LFF har provat
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Uppdrag

Status
1/10
2015/2016

Kommentar
appen vilket gav tillfredsställande resultat.
En jourtelefon innebär längre tidsåtgång i ärendehanteringen och kräver
stora personella resurser vilket inte kan motiveras ekonomiskt. För att
felanmäla under kontorstid finns redan LFF:s kundtjänst.

§ 165 2015/KS0363 230 Svar på motion
av Tom Andersson (MP): Förenkla
bygglov och slopa bygglovstaxan vid
installation av solenergianläggningar

Samhällsbyggnadsnämnden ges i
uppdrag att förenkla handläggningen för
solenergianläggningar samt att se över
och sänka kraven för det ritningsmaterial
som krävs vid bygglov för
solenergianläggningar

Genomfört

Processen har förenklats genom att det i normalfallet inte ställs krav på
bygglov för solceller. Handläggningen görs så smidigt som möjligt för att
uppmuntra tillvaratagandet av solenergi.

§ 224 2014/KS0654 739
Svar på motion av Lennart Andreasson
(V); Tillgänglighet för
personer med permobil

Tekniska nämnden ges uppdraget att
utreda möjligheten till ytterligare en
tillgänglighetsanpassadtoalett i stadens
centrala delar.

Ej
genomfört

Tillsammans med LFF och Miljöförvaltningen pågår en diskussion om
placering av en tillgänglighetsanpassad toalett i Orangeriet eller i dess
närhet.

§ 230 2014/KS0677 739
Svar på motion av Lennart Andreasson
(V); Handikappanpassade
toaletter vid Pickesjön och Vänga Mosse

Tekniska nämnden ges uppdraget att göra
en förnyad prövning av behovet av
tillgänglighetsanpassadetoaletter vid
Pickesjön och vid Vänga Mosse samt
redovisar uppdraget under 2016.

Ej
genomfört

En förnyad prövning för toalett vid Pickesjön kommer att göras i samband
med planeringen av utbyggnaden i området.

§ 152 2014/KS0364 514 Svar på motion
av Monica Johansson (C); Fri parkering för
och utökade möjligheter till laddning av
elbilar i stadskärnan

Uppdra åt Borås kommuns Parkerings AB,
genom Borås Stadshus AB, att införa fri
parkering för och utökade möjligheter till
laddning av elbilar i enlighet med den
omfattning som anges och i övrigt i
enlighet med motionens intentioner.

Genomfört

Vi har infört Elbilstillstånd i enlighet med motionen. Tillstånden kan
erhållas från och med 2016-09-01 och frammåt.

§ 209 2012/KS0339 311 Svar på motion
av Anne-Marie Ekström (FP), Anna
Christensen (M), Sven-Erik Håkansson (C)
och Hans Gustavsson (KD); Ett enat
Hässleholmen

Tekniska nämnden uppdras att: Se över
trafiksituationen kring Åsvägen på
Hässleholmen. Invånarna på
Hässleholmen ges möjlighet att delta i
detta arbete.

Delvis
genomfört

Synpunkter på trafikmiljön har kommit in via genomförda
trygghetsvandringar där Tekniska förvaltningen deltar. En medborgardilog
kring uppdraget planeras att genomföras.

§ 153 2014/KS0528 317 Svar på motion
av Monica Hermansson Friedman (M);
Solcellsbelys mera

Uppdra åt berörda nämnder och styrelser
att se över möjligheten att investera i
solcellsbelysningar, förutsatt att det är
ekonomiskt hållbart, och samtidigt
inventera och göra en översyn av var det
är lämpligt med sensorstyrd belysning vid

Delvis
genomfört

Solcellsbelysning
Det är främst utomhus som solcellsbelysning kan bli aktuell och
ekonomiskt hållbar. LFF har en pågående process med att byta ut äldre
utomhusarmaturer på våra fastigheter till moderna varianter med LED,
vilket redan i sin tur minskar energiförbrukningen avsevärt. Belysningen är
då redan integrerad med existerande kablage och därför kommer
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När det gäller laddplatser så söker vi bidrag denna omgången. Beslut om
bidrag erhålles kommer först i december. Därefter kan utökning
av laddplatser genomföras. Skulle detta arbete påbörjas före besked om
bidrag faller den möjligheten bort.
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Status
1/10
2015/2016

Borås kommunala anläggningar.

Kommentar
driftenheten under 2016 att utreda möjligheten för LED-utomhusbelysning
med integrerade solceller, vilket då skulle kunna minska
energiförbrukningen ytterligare. En testinstallation planeras för första
halvåret 2017.
Sensorstyrd belysning
För nybyggen ingår sensorstyrd belysning som ett standardkrav till
byggentreprenörerna. För utomhusbelysningen på våra befintliga
fastigheter finns redan skymningsrelä alternativt astronomiskt ur som
sköter tändning/släckning. Under 2016 kommer alla internhyresfastigheter
att inventeras vad gäller sensorstyrd inomhusbelysning för att kunna lyfta
fram potentiella projekt till nästa år. Inventering pågår och ska vara klar
andra halvåret 2016.Det är hittills främst i nybyggda fastigheter,
idrottshallar samt samlingslokaler såsom aulor som sensorstyrd belysning
har prioriterats. Alla nya belysningsprojekt har någon form utav
sensorstyrning, vilket innebär att andelen sensorstyrd belysning
kontinuerligt ökar i omfattning,

§ 223 2014/KS0526 291 Svar på motion
av Eike Jünke (M); Avfallshanteringen ska
vara en del av samhällsplaneringen!

Uppdra till Samhällsbyggnadsnämnden:
Alla byggärenden som kan tänkas beröra
avfallshanteringen i någon form skall
tillställas Borås Energi och Miljö AB för
yttrande såsom remissinstans.

§ 47 2014/KS0584 319 Svar på motion av
Anna Christensen (M): Fler papperskorgar
för en renare och vackrare stad

Uppdra åt Tekniska nämnden att placera
ut fler papperskorgar på strategiska ställen
i centrum samt att genomföra en översyn i
övriga delar av staden för att finna nya
platser som är lämpliga för utplacering av
papperskorgar.

§ 11 2012/KS0604 021 Åtgärder för att
förebygga oegentligheter, korruption och
ekonomisk brottslighet vid upphandling

Kommunstyrelsen ges uppdraget att
utreda förutsättningarna för inrättande av
en inrapporteringsfunktion av misstänkta
fall av oegentligheter och korruption, samt
för inrättandet av ett Kunskapscentrum i
Borås Stad.

§ 20 2013/KS0185 270 Svar på motion av
Bengt Wahlgren (FP); Låga hyror
motverkar bostadssegregationen

Kommunfullmäktige uppdrar åt
Samhällsbyggnadsnämnden att
administrera ett forskningsprojekt enligt
tankarna i denna skrivelse.
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Genomfört

Delvis
genomfört

Genomfört

Delvis
genomfört

Samhällsbyggnadsnämnden remitterar som en rutin alla plan- och
bygglovärenden till Borås Energi och Miljö AB. På så sätt medverkar
berörda parter tidigt i planprocessen.

Tekniska förvaltningen har hittills placerat ut papperskorgar vid utvalda
busshållplatser genom omplacering från andra platser. En översyn av
befintliga papperskorgar på gatu-och parkmark pågår i syfte att genom
omplacering effektivisera omhändertagandet av skräpet.
För att kunna placera ut fler papperskorgar krävs budgetförstärkning för
drift (tömning)
vilket inte har erhållits.
Eftersom införandet av CKS beslöts även i budgeten för 2016 tog enbart
KS beslutet. Så uppdraget är genomfört, rapporterat genom budget 2016.

Projektet Innovationsplattform Borås pågår från den 15 februari 2016 till
den 31 december 2018. Projektet har fått ekonomiskt stöd från Vinnova för
att stärka stadens innovationskapacitet och förmåga att hitta lösningar på
komplexa samhällsutmaningar, bland annat bostadssegregationen.
Projektet sker genom samverkan med akademi, näringsliv och
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Ärende

Uppdrag

Status
1/10
2015/2016

Kommentar
civilsamhälle. Projektet drivs via Stadskansliet.

§ 26 2014/KS0328 773 Svar på motion av
Mattias Karlsson (M) och Annette Carlson
(M); Livräddning via SMS

Uppdra åt Kommunstyrelsen att
undersöka möjligheterna att ansluta till och
införa SMS-livräddare i Borås Stad i
enlighet med motionens intentioner.

§ 61 2014/KS0523 824 Svar på motion av
Sven-Erik Håkansson (C) och Alexander
Andersson (C); Bygg ett aktivitetsområde
på Gånghesters stationsområde

Uppdra åt berörda nämnder att utreda och
iordningställa ett aktivitetsområde för
gammal och ung på det gamla
stationsområdet i Gånghester, gärna i
samverkan med föreningslivet.

Delvis
genomfört

Tillsammans med stadsdel Öster och Lokalförsörjningsförvaltningen har
Fritids- och folkhälsoförvaltningen arrangerat 2 stormöten i Gånghester för
att utröna vilka aktiviteter som önskas och kan genomföras vid det gamla
stationshuset. Många bra uppslag har kommit fram från de boende i
närområdet. Fritids- och folkhälsoförvaltningen har tagit ansvar för en
uppsnyggning av området på utsidan stationshusen och förberett för
boulespel. Lokalförsörjningsförvaltningen kommer att snygga till
fastigheterna. En utmaning ligger i detaljplanen och trafikverkets
inställning till vad som får bedrivas på platsen. Diskussioner och
överläggningar med Trafikverket pågår.

§ 87 2014/KS0843 020
Personalekonomisk redovisning för 2014

Personalredovisningen ska utgöra grund
för analys, uppföljning och åtgärder.
Uppmana nämnder att ägna särskild
uppmärksamhet åt de utmaningar som
redovisas. Kommunstyrelsen ansvarar för
återrapportering av hur nämnder
uppmärksammat de utmaningar som
redovisas. Återrapportering sker hösten
2016.

Delvis
genomfört

Återrapportering under senare delen av 2016.

§ 132 2014/KS0524 001 Svar på motion
av Annette Carlson (M); Avskaffa
stadsdelsnämnderna

Uppdra åt Kommunstyrelsen att initiera ett
arbete med att ta fram en ny organisation
utan stadsdelsnämnder.

§ 154 2015/KS0361 005 Svar på motion
av Leif Häggblom (SD); Digitalisering av
löneunderlag

I första hand undersöka möjligheterna till
att ge förtroendevalda en direkt-inloggning
till Borås Stads lönesystem. Där man
personligen med lösenord fyller i sina
kriterier till löneunderlag. Om nu detta är
tekniskt ogenomförbart eller blir en för
kostsam lösning I andra hand undersöka
möjligheterna att via en enklare app få
möjlighet att rapportera in löneunderlaget.
Där man personligen med lösenord fyller i
sina kriterier till löneunderlag.

Borås Stad, Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, oktober 2016

Genomfört

Genomfört
Delvis
genomfört

SMS-livräddare innebär att med hjälp av en applikation i en "smartphone"
lokalisera och aktivera frivilliga livräddare till platsen för ett plötsligt
hjärtstopp. Borås Stad marknadsför "sms-livräddare" till HLR-utbildade
medarbetare så snart projektet startar i VG-regionen.

Beslut om ny nämndorganisation i KF 206-03-17 om ny
nämndorganisation. Ärendet avslutat.
Leverantör har presenterat ett första utkast på krav och funktionalitet.
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Status
1/10
2015/2016

Ärende

Uppdrag

§ 210 2009/KS0661 317 Svar på motion
av Lennart Andreasson (V); Med sikte på
stjärnorna

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag
att utarbeta program med normer och
regler för utomhusbelysning och placering
av ljusramper för reklamändamål i enlighet
med motionen.

Delvis
genomfört

Samhällsbyggnadsnämnden tillsammans med berörda nämnder har
påbörjat en revidering av Handboken för stadsmiljö med tillhörande
riktlinjer. I detta dokument kommer regler för utomhusbelysning,
reklamskyltar mm upprättas.

§ 212 2013/KS0541 641 Svar på motion
av Marie Fridén (M) och Alexis
Mouschopanis (M); Att bygga broar

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda
vilka möjligheter det finns att utveckla
samarbetet mellan Borås Stad och
Högskolan i Borås för att tillvarata lokal
kompetens.

Delvis
genomfört

Fortlöpande kontakter sker med Högskolan för att ytterligare utveckla
samarbetet.

§ 214 2014/KS0346 027 Svar på motion
av Mattias Karlsson (M) och Annette
Carlson (M); Ställ krav på HLR-utbildning i
funktionsnedsättningsomsorgen

Uppdra åt Sociala omsorgsnämnden att
inventera personalens utbildning kring
HLR, samt verka för att all personal inom
funktionsnedsättningsomsorgen på en
regelbunden basis ska genomföra en
HLR-utbildning

§ 217 2014/KS0644 214 Svar på motion
av Morgan Hjalmarsson (FP): Ny
detaljplan för del av Nordskogen (Torpa
Sjöbo 2:2 m.fl.)

Samhällsbyggnadsnämnden ges i
uppdrag att pröva möjligheten att ändra
detaljplanen för Nordskogen i syfte att
omvandla området till blandstad med flera
möjliga användningsområden, såsom
bostäder, verksamhetsområde och
centrumbildning.

Ej
genomfört

För närvarande har Samhällsbyggnadsnämnden flera bostadsprogram
som inkommit före detta uppdrag. Tokarpsberg och Brämhult västra och
östra samt Hestraprojektet har prioriterats i nämndens arbete.

§ 218 2014/KS0545 317 Svar på motion
av Alexis Mouschopanis (M) och Cecilia
Anders-son (C); Lys upp banvallen

Uppdra åt Tekniska nämnden att i
samverkan med Fritids-och
folkhälsonämnden utreda möjligheterna att
belysa nämnda delar av banvallen.

Ej
genomfört

Tekniska förvaltningen kommer att utreda kostnad för
belysningsanläggning.
Därefter samråd med Fritids- och folkhälsoförvaltningen

§ 216 2014/KS0457 023 Svar på motion
av Patric Cerny (FP); om att ta fram ett
system för karriärtjänster för Borås Stads
socialsekreterare

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram
ett system för karriärtjänster för
socialsekreterare.

§ 34 2014/KS0441 023 Svar på motion av
Ida Legnemark (V) och Anita Spjuth (V);
HBTQcertifiera Borås

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda
konsekvenserna för en HBTQ-certifiering
av Borås Stads verksamheter och föreslå
vilken/vilka verksamheter som skulle
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Kommentar

90 % av personalen är redan utbildad. Läggs in i SAM-kalendern.
Genomfört

Genomfört

Delvis
genomfört

Åtgärder och uppdrag redovisat på kommunstyrelsen 2016-09-05.En
arbetsgrupp har till uppgift att göra socialsekreteraryrket mer attraktivt i
Borås Stad. Arbetsgruppen utvecklar och prövar successivt olika insatser
och åtgärder. I dessa ingår också att
stärka möjligheter och tillfällen till karriär olika former. Arbetet bedrivs
fortlöpande och tillsvidare.
Arbetet pågår.

9(20)
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Uppdrag

Status
1/10
2015/2016

Kommentar

kunna vara lämpliga att certifiera.
§ 57 2015/KS0423 023 Svar på motion av
Marie Fridén (M), Vivi Roswall (M) och
Annette Carlson (M); Synliggör och öka
professionaliseringen av socialtjänsten

Kommunstyrelsen uppdras att utreda hur
socialsekreteraryrket kan göras mer
attraktivt i Borås Stad.

§ 71 2015/KS0421 700 Svar på motion av
Marie Fridén (M), Vivi Roswall (M) och
Annette Carlson (M); Inför socialtjänsten
online!

Stadsdelsnämnden Väster får i uppdrag
att utreda socialtjänstens roll på internet
avseende möjligheter, begränsningar och
tänkbara arbetsformer. Uppdraget ska
rapporteras till Kommunstyrelsen senast
den 31 augusti 2016.

§ 72 2015/KS0497 009 Svar på motion av
Anne-Marie Ekström (FP); Välfärdsbokslut
– även för äldre!

Fritids- och folkhälsonämnden får i
uppdrag att, i samverkan med ansvarig
nämnd för äldreomsorg samt med
pensionärsföreningar, tillföra
Välfärdsbokslutet indikatorer för äldres
hälsa.

§ 84 2015/KS0206 001 Förslag till ny
nämndorganisation

Ge Kommunstyrelsen i uppdrag att utse
arbetsgrupp för de nya nämnderna i
enlighet med styrgruppens förslag t.o.m.
den 31 augusti 2016

Genomfört

§ 84 2015/KS0206 001 Förslag till ny
nämndorganisation

Ge Kommunstyrelsen i uppdrag att svara
för utredningsuppdrag avseende bolagen i
enlighet med styrgruppens förslag

Delvis
genomfört

§ 84 2015/KS0206 001 Förslag till ny
nämndorganisation

Uppmana Kommunstyrelsen att särskilt
bevaka att samtliga verksamheter tas om
hand i den nya organisationen

Genomfört

Sker genom fortlöpande uppföljning i samverkansgruppen för
organisationsöversynen.

§ 84 2015/KS0206 001 Förslag till ny
nämndorganisation

Utse ledamöter och ersättare till de nya
nämnderna, Förskolenämnd,
Grundskolenämnd, Individ- och
familjeomsorgsnämnd samt Vård- och
äldrenämnd på Kommunfullmäktiges möte
senast i augusti månad

Genomfört

Kommunfullmäktige har fattat beslut om nya ledamöter och ersättare
2016-08-18 § 202.

§ 127 2013/KS0629 139 Svar på motion
av Annette Carlson (M) och Hamid Fard
(FP); Kulturkompetens.nu

Arbetslivsnämnden får i uppdrag att utreda
möjligheterna till att införa en frivillig
databas över kompetenser och
erfarenheter från personer som är
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Genomfört

Genomfört

Delvis
genomfört

Delvis
genomfört

Åtgärder och uppdrag redovisat för Kommunstyrelsen 2016-06-01 i § 258.
Ärendet avslutat.

Utredningen är färdig och sammanställd. Stadelsnämnden Väster har
godkänt genomförd utredning och den är nu översänd till
Kommunstyrelsen för ställningstagande.

Ett första förslag till indikatorer har tagits fram och diskuterats med
Centrala Pensionärsrådet (2016-09-13). Indikatorerna har diskuterats med
kommande chef för vård- och äldreförvaltningen och kommer att förankras
ytterligare innan de presenteras för Fritids- och folkhälsonämnden
senhösten 2016.
Kommunstyrelsen har utsett arbetsgrupper (Beredningsgrupper)2016-0530 § 283.

Pågår arbete med samtliga uppdrag. Redovisas under hösten.

Juridiska förutsättningar för genomförandet av uppdraget undersöks.
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Ärende

Uppdrag

Status
1/10
2015/2016

Kommentar

nyanlända men också invånare som är
utrikesfödda eller har vistats under långa
perioder utomlands.
§ 168 2012/KS0489 027 Svar på motion
av Joakim Malmberg (FP): Inför
traineeprogram i Borås Stad

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda
förutsättningarna för att införa ett
traineeprogram för Borås Stad.

Delvis
genomfört

Utredning har startat och redovisas till Kommunstyrelsen före årsskiftet.

§ 168 2012/KS0489 027 Svar på motion
av Joakim Malmberg (FP): Inför
traineeprogram i Borås Stad

Kommunstyrelsen får i uppdrag att efter
utredning fatta beslut om ett eventuellt
införande av traineeprogram.

Ej
genomfört

Utredning och förslag ger Kommunstyrelsen möjlighet till ställningstagande
före årsskiftet.

§ 148 2016/KS0266 020
Personalekonomisk redovisning för 2015

Arbeta aktivt med resultatet från
medarbetarenkäten. Resultatet ger en
tydlig riktning på fokusområden för en
långtidsfrisk organisation.

Genomfört

Revisorskollegiet
Enheten är för liten för att redovisas enskilt, ingår i Stadskansliets statistik
gällande medarbetarenkäten. Arbetar för en långtidsfrisk organisation.
Kommunstyrelsen
Förvaltningen arbetar med resultaten från medarbetarenkäten genom
fokus på förvaltningens prioriterade områden för 2015-2017.
Förvaltningschef har tillsammans med HR-strateg och respektive
avdelningschef specificerat avdelningarnas utvecklingsbehov för fokus på
rätt insatser och åtgärder.
Lokalförsörjningsnämnden
Samtliga grupper har satt upp mål och handlingsplan ang kränkande
särbehandling förutom de för gruppen prioriterade områdena. Arbete och
avstämningar sker regelbundet på APT.
Samhällsbyggnadsnämnden
Resultatet från medarbetarenkäten ligger till grund för olika åtgärder inom
förvaltningens avdelningar, bland annat arbetsmiljöåtgärder,
internutbildning samt aktivt utvecklingsarbete där all personal är delaktig.
En analys av friskfaktorer har sammanställts och används för dialog om
arbetsmiljö och hälsa på respektive APT.
Servicenämnden
Resultaten är analyserade (se Rapport medarbetarenkät 2015 SKT),
kommenterade och genomgångna i förvaltningens ledningsgrupp. I
rapporten finns också jämförelser med 2013 års enkät och dessa har
studerats.
Varje chef har redovisat gruppens resultat och dessa har gåtts igenom i
gruppen. I vissa fall har gruppen varit så liten att unika resultat ej gått att få
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Uppdrag
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Kommentar
fram och då har man redovisat närmast "ovanliggande" resultat.
Resultatet av enkäten har funnits med vid planeringen av aktiviteter inom
arbetsmiljö-området. Arbetet med att föra över SAM i Stratsys har pågått
under 2016 och enligt planeringen ska detta vara genomfört till 2017.
Vissa frågeställningar kommer vi att fortsätta att arbeta med kontinuerligt
och därför kan inget absolut slutdatum eller genomförandedatum anges,
men resultatet av medarbetarenkäten är genomgången och
kommunicerat.
Tekniska nämnden
Pågår enligt plan.
Handlingsplan har tagits fram för hela förvaltningen. De områden som är
prioriterade under 2016 är: Uppföljning, Utvecklingssamtal och
kompetensplan, lönesamtal samt Diskriminering och kränkande
särbehandling.
Miljö- och konsumentnämnden
Miljöförvaltningen arbetar aktivt med resultatet från medarbetarenkäten i
syfte att förebygga sjukfrånvaro, sänka personalomsättningen och öka
attraktiviteten som arbetsgivare. Förvaltningen arbetar aktivt med
ledarskap, medarbetarskap och grupputveckling samt utveckling av det
systematiska arbetsmiljöarbetet med hjälp bland annat av inhyrd HRkompetens och Medarbetarcentrum.
Fritids- och folkhälsonämnden
Tillsammans med Previa har vi utarbetat ett program med fokus på
friskfaktorer. Samtliga chefer har deltagit i ett gemensamt arbete där vi har
identifierat frisk- och riskfaktorer i förvaltningen. Våra medarbetare har fått
möjligheten till ett samtal med en hälsocoach. Arbetet har utmynnat i en
rad aktiviteter, bland annat har vi utökat vår hälsoinspiratörsgrupp till 14
personer och vidareutbildat samtliga. Vi har en plan inom varje enhet där
vi fokuserar på friskfaktorer för resp enhet samtidigt som vi arbetar med en
gemensam plan för hela förvaltningen.
Utifrån resultatet i medarbetarenkäten har förvaltningen identifierat några
olika utvecklingsområden, samtliga enheter har fått i uppdrag att aktivt
arbeta vidare med områdena.
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Kulturnämnden
Förvaltningen har arbetat aktivt med resultaten av medarbetarenkäten på
APT. Personalen har tillsammans med ledningen diskuterat vilka åtgärder
som behövs göras för att förbättra arbetsmiljön med resultaten från
enkäten som grund.
Utbildningsnämnden
Inom ramen för LSG i verksamheten, pågår uppföljning av resultatet från
enkäten. Förvaltningen har identifierat två delområden att arbeta vidare
med. Resultatet följs upp vid nästa Medarbetarenkät. Upplevd
arbetsbelastning – fortsatt arbete med Uppdragsdialogen för lärare och
implementering av ny AFS om Organisatorisk och social arbetsmiljö. Göra
arbetsplatsens mål kända samt att de följs upp, utvärderas och
återkopplas till medarbetarna - Bildningsstaden, implementering.
Arbetslivsnämnden
Arbetslivsförvaltningens arbete startade med en analys av resultatet som
resulterade i förvaltningsövergripande faktorer. Vid en gemensam träff för
chefer, skyddsombud och hälsoinspiratörer gjordes en övergripande
genomgång och uppstart av arbetet. Därefter har varje enhet arbetat med
resultatet och tittat på risk och friskfaktorer både Borås
Stadsövergripande, förvaltningsövergripande och enhetsfaktorer. Arbetet
sammanställdes i Stratsys i samband med arbetsmiljöronderna i mars.
Uppföljning av risk och friskfaktorer sker under hösten.
Sociala omsorgsnämnden
Ett aktivt arbete med resultatet från medarbetarenkäten 2016 pågår på
förvaltningen.
Stadsdelsnämnden Norr
Samtliga områden har arbetat med resultatet från medarbetarenkäten.
Resultatet från medarbetarenkäten har varit en del i analysen när man har
tagit fram planen för lika rättigheter och möjligheter. Utifrån analysen har
man sedan angett områdesspecifika indikatorer/aktiviteter, mål och
åtgärder/insatser. Samtliga planer följs upp under hösten.
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Stadsdelsnämnden Väster
På förvaltningsnivå har medarbetarenkätens resultat analyserats noggrant.
Svaren på enskilda frågor och hela frågeområden har jämförts med
tidigare års resultat och mellan verksamhetsområdena. Analysen av
resultaten har gåtts igenom i förvaltningsledningen och samverkats i FSG.
Samma process har genomförts på LSG-nivå. På enhetsnivå har cheferna
haft i uppgift att koppla handlingsplanerna till sina respektive
verksamhetsplaner.
Stadsdelsnämnden Öster
Stadsdelsförvaltningen Östers medarbetarenkät visade ett behov av att
arbeta med att hantera hög arbetsbelastning. En partssammansatt
arbetsgrupp har tagit fram metoder och material som implementerats i
förvaltningsledningen. Samtliga arbetsplatser ska under 2016 arbeta med
att ta fram en egen prioriteringsordning på APT. På individnivå ska en
dialog hållas om arbetsbelastning. När det gäller diskriminiering och
kränkande särbehandling som är ett övergripande förbättringsområde för
Borås Stad har Stadsdel Östers arbetsgrupp tagit fram ett dialogmaterial
som ska tillämpas i individuella samtal utöver det som redan tidigare finns
på APT-nivå i årshjulet för systematiskt arbetsmiljöarbete. Cheferna i
förvaltningsledningen har fått ett arbetsmaterial för hållbart och
hälsofrämjande ledarskap där de ska inleda arbete med valfritt
ämnesområde för sina enhetschefer under hösten. Syftet är att ge djupare
kunskap som på sikt ska leda till minskad arbetsbelastning och mindre risk
för kränkande särbehandling.

§ 148 2016/KS0266 020
Personalekonomisk redovisning för 2015

Arbeta aktivt med
kompetensförsörjningsplanen för att säkra
rekryterings- och
kompetensutvecklingsbehovet på kort och
lång sikt.

Borås Stad, Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, oktober 2016

Delvis
genomfört

Revisorskollegiet
Varje år följs kompetensförsörjningsplanen upp på utvecklingssamtal med
individuell kompetensplan för varje medarbetare.
Kommunstyrelsen
Förvaltningen har ingen dokumenterad kompetensförsörjningsplan, men i
samband med löneöversynen dokumenteras rekryteringsbehov på kort
och lång sikt samt utmaningar när det gäller förvaltningens
kompetensförsörjning. Dialog förs även kontinuerligt kring
generationsväxlingsfrågor.
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Uppdrag

Status
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2015/2016

Kommentar
Lokalförsörjningsnämnden
Gruppen ingenjörer (projektledare, förvaltare m fl) är oerhört
svårrekryterad p g a en överhettad byggmarknad. Borås stads löneläge,
konkurrens med privata aktörer och närheten till Göteborg försvårar
situationen ytterligare. De projekt som bedrivs på byggsidan i Borås är
dessutom avancerade vilket kräver hög kompetens i organisationen. LFF
arbetar därför kontinuerligt med att stärka Borås Stads och
Lokalförsörjningsförvaltningens varumärke som arbetsgivare.
Samhällsbyggnadsnämnden
Vid utvecklingssamtalen skapas en individuell kompetensplan för alla
medarbetare. Förvaltningen har tagit fram en intern utvecklingsplan, där
den egna personalen informerar inom olika kompetensområden. Alla
medarbetare har möjlighet att ta del av informationen för att höja den egna
kompetensen. Planen är under ständig utveckling.
Servicenämnden
Arbetet har påbörjats. Vi avvaktar också information från stadskansliets
personalavdelning om hur själva planen ska se ut, vad den ska innehålla
m.m. I väntan på det förbereder vi oss genom att ta fram en
nulägesbeskrivning över yrkeskategorier, deras konkurrensytor m.m. Vi
ser också över andra redan upprättade dokument eftersom de kan
innehålla uppgifter som ska finnas med i kompetensförsörjningsplanen.
Vår årliga lönekartläggning och chefslönekartläggning är exempel på det.
Servicenämnden
Ständigt pågående arbete i syfte att rekrytera bra medarbetare.
Miljö- och konsumentnämnden
Förvaltningen avser att ta fram en kompetensförsörjningsplan för att säkra
rekryterings- och kompetensutvecklingsbehovet på kort och lång sikt.
Fritids- och folkhälsonämnden
I vårt gemensamma arbete med Previa identifierade vi en del riskfaktorer
inom badenheten. Att arbeta i våra simhallar är ett slitsamt arbete, på de
senaste 30 åren har bara en medarbetare lyckats nå pensionsåldern, alla
andra har av olika anledningar slutat sin anställning inom
badverksamheten i förtid. Det är vanligt med en hög ljudvolym, det är ett
relativt tungt arbete, golven är hårda och luftfuktigheten är hög, detta ger
sammantaget en besvärande arbetsmiljö. Samtidigt är arbetet ett
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genomgångsarbete för unga människor med en hög personalomsättning.
Karriärmöjligheterna inom badbranschen är dåliga och lönen hör till de
lägre i en kommunal verksamhet, vilket innebär att arbetet inte får den
status som den såväl är förtjänt av. Fritids- och folkhälsoförvaltningen har
tagit initiativ till ett landsomfattande förändringsarbete för att förbättra
villkoren för de anställda. Tillsammans med Malmö, Uppsala och Umeå
har vi bildat ett nätverk och en arbetsgrupp för att senare i år kunna
presentera en rad olika förslag till förbättringar.
På utvecklingssamtalen diskuteras medarbetarens kompetens och
utvecklingsbehov på lång och kort sikt och arbetet pågår ständigt inom
förvaltningen. Vidare inväntar vi stadens centrala instruktioner och en mall
för kompetensförsörjning från personal och förhandlingsavdelningen (klart
i början av 2017).
Kulturnämnden
Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att identifiera rekryterings- och
kompetensutvecklingsbehovet på kort och lång sikt. Personal och
Förhandling arbetar med att ta fram en mall för hur
kompetensförsörjningsplan ska se ut och instruktioner kommer meddelas
förvaltningarna i början av 2017.
Utbildningsnämnden
Arbetet med att identifiera förvaltningens rekryteringsbehov på kort och
lång sikt pågår. Personal och Förhandling arbetar med
kompetensförsörjningsplan på kommunnivå och instruktioner kommer att
komma ut till förvaltningarna i början av 2017.
Arbetslivsnämnden
Inför löneöversynen tog Arbetslivsförvaltningen fram en förenklad
kompetensförsörjningsplan. Arbetslivsförvaltningens största utmaningen är
att rekrytera och behålla utbildade socionomer på Försörjningsenheten.
Arbetet pågår tillsammans med övriga Borås Stads IFO-verksamheter och
Personal och förhandling.
Sociala omsorgsnämnden
Förvaltningen arbetar aktivt med kompetensförsörjningsplanen för att
säkra förvaltningens framtida rekryterings och
kompetensutvecklingsbehov.
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Stadsdelsnämnden Norr
Kommungemensam förskola - skola har arbetat aktivt med att på olika sätt
bidra till kompetensförsörjningen. De har bla. deltagit i högskolans
proffessionsdagar, annonserat i gruppmail till lärarstudenter och skapat en
reklamsida på Borås Stads webplats. En plan för kompetensförsörjning för
Äldreomsorgen i Borås Stad har tagits fram och presenterades i juni. Det
pågår ett centralt arbete tillsammans med personal och förhandling kring
behovet av att behålla, kompetensutveckla och rekrytera socionomer.
Detta arbete fortsätter. Inom såväl IFO samt för HSV i hela kommunen
finns ett pågående arbete och förberedelse för en
kompetensförsörjningsplan. För grundskolan och förskolans
verksamhetsområde kommer det centralt i Borås Stad att starta upp ett
arbete för att ta fram en kompetensförsörjningsplan. Inom övriga områden
i stadsdelen pågår ett förberedelsearbete för att ta fram en
kompetensförsörjningsplan. Detta arbete kommer att fortsätta i de nya
förvaltningarna 2017.
Stadsdelsnämnden Väster
Nämnden har ingen övergripande kompetensförsörjningsplan. Vissa
verksamhetsområden har egna kompetensförsörjningsplaner och
förvaltningens bemanningsenhet jobbar aktivt för att säkra
rekryteringsbehovet på kort sikt.
Stadsdelsnämnden Öster
Avvaktar kompetensförsörjningsplan.
§ 148 2016/KS0266 020
Personalekonomisk redovisning för 2015

Arbeta aktivt med att utveckla
mångfaldsarbetet med inriktning på
breddad rekryteringsbas

Genomfört

Revisorskollegiet
I platsannonser finns alltid mångfald med som en del i annonsen.
Information om mångfald har skett till Revisorsgrupperna och kontoret.
Kommunstyrelsen
För att utveckla mångfaldsarbetet med inriktning på breddad
rekryteringsbas arbetar förvaltningen med kompetensbaserad rekrytering,
tar emot feriearbetare och språkpraktikant.
Lokalförsörjningsnämnden
17 procent av medarbetarna på Lokalförsörjningsförvaltningen har
utländsk bakgrund. Vid lika kompetens i rekryteringssammanhang
prioriteras underrepresenterad grupp.
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Samhällsbyggnadsnämnden
Genom kompetensbaserad rekrytering integreras jämställdhet och
mångfald i urvalet. Vid urvalet av ansökningar behandlas alla lika utifrån
kravprofil och kompetens, vilket har medfört att förvaltningen idag har
medarbetare från nio olika nationaliteter. Nämnden ser detta som en stor
tillgång dels i arbetet och dels i samband med kundbesök från olika
nationaliteter. Förvaltningens pågående utvecklingsarbete utgår från ett
mångfaldsorienterat förhållningssätt där all kompetens tas till vara.
Servicenämnden
Pågående arbete. Vid alla rekryteringar, utom för tidsbegränsade
anställningar (t.ex. säsongsanställningar och korta vikariat), använder vi
rekryteringsverktyget Garuda i alla steg (t.ex. arbetsanalys och kravprofil,
intervjufrågor och referenstagningsfrågor kopplade till arbetsanalys och
kravprofil). Verktyget är inköpt centralt i Borås stad för att säkra att
rekryteringar genomförs på ett strukturerat sätt och att de är
kompetensbaserade. Metodiken är inte bara en kvalitetssäkring för att hitta
rätt person till en aktuell anställning eller till att inte diskriminera. Den
stödjer också ett mångfaldsorienterat synsätt vid rekryteringar eftersom det
läggs fokus på att se varje individs unika talanger och också skapa
arbetsgrupper med den utgångspunkten.
Servicenämnden
Rekrytering sker alltid utifrån kompetens.
Miljö- och konsumentnämnden
Ett lyckat mångfaldsarbete stärker organisationer och skapar kreativitet,
nya idéer och tillväxt. Arbete för att nå mångfald är en process där alla
måste medverka och ta ansvar. Med utgångspunkt från nuläge, mål och
syfte med vår verksamhet i kombination med omvärldsbevakning, ser
miljöförvaltningen kontinuerligt över behov och inriktning vad gäller
mångfaldsarbetet.
Fritids- och folkhälsonämnden
Förvaltningen rekryterar förhållandevis få medarbetare varje år, men då vi
rekryterar är det viktigt för oss att det är kompetens som styr. Vi ska
anställa den som är bäst för uppdraget och vår bedömning utgår ifrån att vi
behandlar alla lika och arbetar med en tydlig krav- och kompetensbild för
uppdraget. I de fall då sökande bedöms ha samma kvalifikationer
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prioriteras den grupp/person som är underrepresenterad.
Kulturnämnden
Genom att arbeta strukturerat med kompetensbaserad rekrytering
integreras jämställdhet och mångfald i rekryteringsprocessen. Vid urvalet
av ansökningar behandlas alla lika utifrån kravprofil och kompetens. Alla
förvaltningens chefer har deltagit i utbildning gällande kompetensbaserad
rekrytering och chefsgruppen har en fortsatt diskussion om hur vi
ytterligare kan arbeta med mångfaldsarbetet gällande rekrytering.
Utbildningsnämnden
Förvaltningen arbetar med målsättningar i förvaltningens plan för lika
rättigheter och möjligheter. I verksamheten finns mångfald i elevgruppen
och förvaltningen ser gärna att den speglas hos medarbetarna. Att ha
mångkulturell erfarenhet ses som en merit. Rekryteringen präglas av
kompetensbaserat förhållningssätt vilket innebär att kompetens i
förhållande till uppdraget värderas främst.
Arbetslivsnämnden
Arbetslivsförvaltningen arbetar med målsättningar i förvaltningens plan för
lika rättigheter och möjligheter. Förvaltningen har utvecklat
värdegrundsarbetet i hela förvaltningen. Rekryteringen präglas av ett
kompetensbaserat förhållningssätt vilket innebär att kompetens i
förhållande till uppdraget värderas främst
Sociala omsorgsnämnden
Att aktivt arbeta med att utveckla mångfaldsarbetet med inriktning på
breddad rekryteringsbasis är ett ständigt pågående arbete på
förvaltningen.
Stadsdelsnämnden Norr
Finns en uttalad strävan kring mångfald i samband med rekrytering. För att
bredda rekryteringsbasen så har Kost och Lokalvård Norr,
Arbetslivsförvaltningen och Arbetsförmedlingen samarbetat med att starta
upp projekt "språkpraktikanter under våren 2016. Kommungemensam
förskola - skola har skapat en arbetsgrupp och bjudit in Högskolan,
Arbetsförmedlingen, Arbetslivsförvaltningen, Förskola, Vuxenutbildning
och Äldreomsorg för att skapa praktikplatser för nyanlända akademiker.
De första praktikanterna kommer ut nu hösten 2016.
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Stadsdelsnämnden Väster
Nämnden har påbörjat arbetet med så kallad kompetensbaserad
rekrytering där hela rekryteringsprocessen följer en modell som ska
minska risken för subjektiva bedömningar.
Stadsdelsnämnden Öster
Utöver det arbete som görs på APT pågår det ett aktivt arbete med
mångfald för att bredda rekryteringsbasen i flera av förvaltningens
verksamheter. Detta är dock inte styrt så att det går att följa upp i nuläget.
Det återstår att ta fram en plan utifrån de erfarenheter som finns för att öka
möjligheterna till uppföljning och vidare åtgärder.
§ 189 2014/KS0671 406 Svar på motion
av Mattias Karlsson (M) och Annette
Carlson (M): Tuffa tag mot regeltrotset vid
Borås sjöar

Tekniska nämnden uppmanas att se över
kontrollavgiften, samt om den kan behöva
höjas i preventivt syfte för att öka
efterlevnaden av reglerna vid stadens
sjöar.

§ 197 2016/KS0207 005 Svar på motion
av Leif Häggblom (SD); Digitalisering av
delegationsärenden

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda
de frågeställningar som väcks i motionen
samt möjligheterna att hantera
sekretesskyddad information digitalt inom
ramen för projektet Nytt
ärendehanteringssystem.
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Ej
genomfört

Kontrollavgiften bevakas. Kontrollavgiften för Borås Stad fiskesjöar är
anpassad till övriga aktörer i Sjuhärad.

Avvaktar tills upphandlingen för "Nytt ärendehanteringssystem" är klart.
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PF 1 a) anmälningsärende
Bilagorna finns på webben under rubriken Anmälningsärenden)
(Förslag: a till handlingarna)

PF 2

BESLUTSFÖRSLAG

Förslag till justering av nämndreglementen i Borås
Stad
I anledning av beslutad ny nämndorganisation beslutade kommunfullmäktige den 2016-03-17, §
85, att fastställa justerade och delvis nya reglementen fr.o.m. 2017-01-01. Härefter har ytterligare
något behov av justering upptäckts och i något fall har de tidigare berörda och tillfrågade remissinstanserna kommit med nya synpunkter som medför behov av justering av vissa reglementen för
dokumentens korrekthet. Ändringarna föreslås gälla från och med den 1 januari 2017.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta kompletteringar i följande reglementen i enlighet med upprättade förslag:
Reglemente för Kommunstyrelsen
Reglemente för Borås Stads Lokalförsörjningsnämnd
Reglemente för Borås Stads Förskolenämnd
Reglemente för Borås Stads Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd
Reglemente för Borås Stads Individ- och familjeomsorgsnämnd
Reglemente för Borås Stads Miljö- och konsumentnämnd

2016-10-13
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-10-15
Datum

Annette Carlson
Kommunalråd

Samverkan

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0657 003
Programområde: 1
Handläggare: Louise Streiby tfn 033-35 70 62, Pelle Pellby tfn 033-35 71 66
Datum/avdelningschef: 2016-10-11/ Per Olsson

Sida
1(3)
2016-10-31

Stadskansliet
Handläggare:
Louise Streiby
Pelle Pellby

Dnr 2015/KS0657

Kommunfullmäktige

Förslag till justering av nämndreglementen i Borås Stad
I anledning av beslutad ny nämndorganisation beslutade Kommunfullmäktige den
2016-03-17, § 85, att fastställa justerade och delvis nya reglementen fr.o.m. 2017-0101. Härefter har ytterligare något behov av justering upptäckts och i något fall har de
tidigare berörda och tillfrågade remissinstanserna kommit med nya synpunkter som
medför behov av justering av vissa reglementen för dokumentens korrekthet.
Ändringarna föreslås gälla från och med den 1 januari 2017.
Ändringar/justeringar föreslås i följande reglementen:
Kommunstyrelsens reglemente
Lokalförsörjningsnämndens reglemente
Förskolenämndens reglemente
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens reglemente
Individ- och Familjeomsorgsnämndens reglemente
Miljö- och konsumentnämndens reglemente
I bilagda reglementen framgår de ändringar som föreslås. Nyheter är markerade
genom understrykning och är kompletterad med en rödmarkerad text, som anger
bakgrunden till förslaget. För text som är överstruken finns beskrivet, med
rödmarkerad text, om texten ersätts av annan text eller helt utgår med hänsyn till
inaktualitet.
Kommunstyrelsens och Lokalförsörjningens reglementen
I budgeten för 2016 beslutade Kommunfullmäktige om införandet av ett
kunskapscentrum för säkerhetsfrågor och gav Kommunstyrelsen i uppdrag att införa
ett sådant center. Efter att en genomförd utredning om att skapa ett Centrum för
kunskap och säkerhet i Borås, CKS, gav Kommunstyrelsen, vid sammanträde 201601-25, § 41, kommunchefen i uppdrag att införa sådant center vid Stadskansliet.
Centret för kunskap och säkerhet har nu inrättats under år 2016 på Stadskansliet
direkt under kommunchefen. Utredningen föreslår vidare att, som en konsekvens av
inrättandet av kunskapscentrat, föra över uppgiften att ansvara för Borås Stads
säkerhetsarbete och försäkringsskydd till Kommunstyrelsens reglemente.
Kommunfullmäktige beslutade, vid sammanträde den 17 mars 2016, att de strategiska
och kommunövergripande frågorna inom kost, lokalvård- och vaktmästeri överförs
till Kommunstyrelsen den 1 januari 2017. Av Lokalförsörjningsnämndens reglemente
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§2, tredje att-satsen från slutet, framgår att denna uppgift vad gäller
kommunövergripande lokalvård inte justerats bort, vilket föreslås nu.
Förslagen till justeringar av Kommunstyrelsens reglemente framgår av bilaga 1.
Motsvarande uppgift har strukits i Lokalförsörjningsnämndens reglemente. bilaga 2
Förskolenämndens reglemente
Av reglementet för Borås Stads Förskolenämnd (antaget av KF 2016-03-17), framgår
att nämndens ansvarsområde för förskolan och pedagogisk omsorg avser barn i
åldrarna ett till fem år(reglementet§1). Av Kommunfullmäktiges antagna regler och
villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg från år 2001, framgår dock att
med förskola avses pedagogisk verksamhet för barn från 6 månaders ålder. Vid vilken
ålder ansvaret för respektive insats upphör framgår av skollagen. Remissinstans
önskar nu även komplettera den aktuella meningen med ordet ”annan” pedagogisk
omsorg. Uttrycket är hämtat från skollagen och förtydligar att omsorgen inbegriper
den omsorg som erbjuds istället för förskola, öppen fritidsverksamhet och omsorg
under den tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds. Förslag till ändringarna framgår
av bilaga 3.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens reglemente
Utbildningsnämnden har sedan lång tid tillbaka bedrivit Elevhemmet Sollundavägen
4, som utgör bostad med särskild service för ungdomar jämlikt Lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS). Boendet är avsett för personer som går på
särskolegymnasiet. LSS-handläggare inom annan nämnd beslutar om bistånd till
boendet och utbildningsnämnden bedriver verksamheten på elevhemmet.
Utbildningsnämndens reglemente har inte tidigare kompletterats med uppgiften att
driva elevhemmet och den nya nämndens reglemente föreslås nu kompletteras med
uppgiften att driva elevhem. Förslag till ändringarna framgår av bilaga 4.
Individ- och familjeomsorgsnämndens reglemente
Nämnden föreslås, vad beträffar utsatta EU-medborgare som vistas i kommunen,
fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om
socialnämndens uppgifter. Ansvaret innefattar ej uppgifter som rör ekonomiskt
bistånd, som åvilar annan nämnd. Förslag till tillägget framgår av bilaga 5.
Miljö- och konsumentnämndens reglemente
I samband med att Kommunfullmäktige under hösten 2015 antog ett för samtliga
nämnder i Borås Stad nytt gemensamt reglemente, gjordes även en smärre översyn av
samtliga nämndreglementen. Vad gäller reglementet för Miljö- och
konsumentnämnden fanns behov av en större översyn då reglementet framstod som
något ostrukturellt och otydligt. Sålunda föreslås ett justerat reglemente för Miljö- och
konsumentnämnden. Innehållet är till största delen den samma som i nuvarande
reglemente, men strukturen och tydligheten är större. När det gäller nämndens
uppdrag under § 2, har texten kring flera av uppgifterna redigerats för harmonisering
på så sätt att orden ”fullgöra kommunens uppdrag enligt…” använts i de
sammanhang där det passat.
En ny tillsynsuppgift föreslås dock tillföras Miljö- och konsumentnämndens
ansvarsområde. Lag om förordning om sprängämnesprekursorer gäller i Sverige från
den 2 december 2014. Lagstiftningen har sin grund i EU-förordningen om saluföring
och användning av sprängämnesprekursorer. Sprängämnesprekursorer är kemiska
ämnen som finns tillgängliga på marknaden och som tillsammans med andra ämnen
kan användas för tillverkning av sprängämnen. För att en privatperson ska få
förvärva, införa, inneha och använda väteperoxid, nitrometan och salpetersyra och
blandningar av sådana ämnen krävs tillstånd över vissa koncentrationer. Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap är den centrala och tillståndsgivande myndigheten
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och kommunen ska ansvara till tillsynen. Denna tillsyn bör lämpligen läggas på Miljöoch konsumentnämnden. Lagen om sprängämnesprekursorer ger kommunen rätt att
ta ut avgift för tillsynen. Kommunens beslut om kommunala taxor behöver
kompletteras med denna avgiftsrätt. Förslag om sistnämnda komplettering tas upp i
ett annat ärende. Förslag till ändringarna i nämndens reglemente framgår av bilaga 6.
Förslag på justeringar och kompletteringar i reglementen har skickats ut för
synpunkter till respektive förvaltning.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att anta kompletteringar i
följande reglementen i enlighet med upprättade förslag:
Reglemente för Kommunstyrelsen
Reglemente för Borås Stads Lokalförsörjningsnämnd
Reglemente för Borås Stads Förskolenämnd
Reglemente för Borås Stads Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd
Reglemente för Borås Stads Individ- och familjeomsorgsnämnd
Reglemente för Borås Stads Miljö- och konsumentnämnd
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Per Olsson
Personalchef

Reglemente för Kommunstyrelsen

010:11

Reglemente för Kommunstyrelsen
Antaget av Kommunfullmäktige 2015-08-20
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats.
Gäller fr. o m 2017-01-01.
Utöver det som föreskrivs kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Styrelsens uppgifter
Allmänt om styrelsens uppgifter
1§

Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för
kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.
Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt
över övriga nämnders verksamhet. (ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund.
Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen. (styrfunktion).
Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning
och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till
fullmäktige (uppföljningsfunktion).
Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts
på annan nämnd (Delegering från fullmäktige och särskilda uppgifter).

Ledningsfunktionen och styrfunktionen
Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen
2§

Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan
nämndernas kompetens. Styrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig organisation
upprätthålls.
Styrelsens övergripande uppgifter
3§
Styrelsens ska

1. leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer
och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar i
målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd,
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

utöva uppsikt över övriga nämnders beslut,
kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder,
hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs,
bereda och yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med KL.
verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat,
ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet
med vad fullmäktige särskilt beslutar,
8. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter
som utförs av privata utförare,
9. ansvara för regelbundna planerings- och uppföljningssamtal mellan styrelsen och nämndpresidierna.
Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska
handläggas ska beredas.
I Kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat;
 utveckling av den kommunala demokratin
 medborgar- och brukarinflytande
 samspel mellan politik och förvaltningar
 personal-, löne- och arbetsgivar-politik
 kommunens ekonomiska och finansiella utveckling
 övergripande fysisk planering, infrastruktur, energiplanering, trafikplanering och kollektivtrafik
 mark- och bostadsförsörjning, samhällsbyggande
 regionala, nationella och internationella frågor
 näringslivsfrågor
 informationsverksamhet
 marknadsföring av kommunen
 kommunens kommunövergripande personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och ärendesystem, e-postsystem, IT-system, kommunikationssystem, skaderapporteringssystem och förtroendemannaregister,
 frågor som är av strategisk, kommunövergripande och gemensam karaktär inom kost-,
lokalvård- och vaktmästeriorganisationen.
 att ansvara för Borås Stads säkerhetsarbete och försäkringsskydd.
Uppgiften är överflyttad från Lokalförsörjningsnämndens reglemente, § 2.
Företag och stiftelser
4§

Styrelsen ska
1. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som kommunen helt
eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse
för kommunen,
2. ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls uppdaterade,
3. löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 3 kap 17-18
b §§ KL är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen äger eller har intresse i,
4. ansvara för regelbundna planerings- och uppföljningssamtal mellan styrelsen och föreKommunal författningssamling för Borås 2017
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tagsledningarna,
5. årligen i beslut pröva om den verksamhet som bedrivs i de aktiebolag som kommunen
helt eller delvis äger, under föregående kalenderår, har varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige. Finns brister ska styrelsen samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder,
6. Styrelsen får utse ombud som äger företräda staden vid bolagsstämmor samt i övrigt tillvarata stadens intressen vid bolagsstämmor, föreningsstämmor och liknande sammanträden i de företag och organisationer som staden helt eller delvis äger eller annars har intresse i,
7. Årligen godkänna bolagens budgetar och finansiering.
Kommunalförbund
5§

Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana kommunalförbund
som kommunen är medlem i.
Avfallshantering
6§

Kommunstyrelsen är den nämnd som svarar för kommunens uppgifter i avfallsfrågor enligt 15
kap miljöbalken, förutom de myndighetsuppgifter som miljöskyddsnämnden skall ha enligt
kommunens renhållningsordning.
Ekonomi och medelsförvaltning
7§

Styrelsen ska
1. I enlighet med fullmäktiges meddelade föreskrifter ansvara för finansverksamheten.
2. ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. att:
- se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,
- ha hand om egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden,
3. upprätta förslag till budget i enlighet med KL,
4. se till att bokföring och redovisning sker samt upprätta årsredovisning och delårsrapport i
enlighet med lagen om kommunal redovisning,
5. förvalta medel som avsatts till pensionsförpliktelser,
6. ge anvisningar om attest och utanordning,
7. strategiskt styra och handlägga kommunövergripande upphandlingsverksamhet och vara
kompetenscentra för stadens upphandlings- och inköpsverksamhet.

Uppföljningsfunktionen
Styrelsens uppföljning
8§

Styrelsen ska
1. övervaka att av fullmäktige fastställda mål och riktlinjer och program för verksamheten samt
ekonomi följs upp i nämnderna.
2. Övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt,
3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna och i bolagen,
4. två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter utvecklas
mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret,
5. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata utförare
kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige fastställda program och
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direktiv,
6. varje år lämna fullmäktige en redovisning över de motioner som kommit in till fullmäktige, en
återrapportering av de uppdrag som fullmäktige lämnat till Kommunstyrelsen och till övriga
nämnder samt en redovisning av de e-petitioner som inkommit till kommunen.
Delegering från fullmäktige
9§

Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:
Ekonomi

1. ta upp lån och utföra övriga finansiella transaktioner inom den beloppsram och de riktlinjer
som fullmäktige fastställt,
2. utdela medel ur donationsfonder i enlighet med fullmäktiges föreskrifter,
3. I mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, träffa överenskommelse om betalning
eller avskrivning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta avtal,
4. Besluta om dels projekteringsuppdrag och dels anslag till projekt som upptagits i investeringsbudgeten under förutsättning att utgiften inte överstiger vad som avsatts i budgeten.
Personal och utvecklingsfrågor

Styrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och
dess arbetstagare och har därvid bland annat;
1. att vara kommunens centrala arbetsgivarpart, personalorgan och kommunens pensionsmyndighet,
2. att med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare där inte beslutanderätten
enligt fullmäktiges anvisningar ankommer på annan,
3. att på kommunens vägnar förhandla i den mån inte Kommunfullmäktige beslutat annat rörande förhandling enligt 11-14 och 38 §§ lagen om medbestämmande i arbetslivet och genom
kollektivavtal eller på annat sätt reglera frågor om förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
4. att besluta om stridsåtgärd,
5. att utöva kommunens befogenheter som arbetsgivare enligt pensionsavtal och besluta i alla
ärenden rörande pensioner där inte beslutanderätten enligt fullmäktiges anvisningar ankommer på annan,
6. att avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lagstiftning, avtal och andra bestämmelser
rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare samt utfärda
anvisningar för övriga nämnder i sådana frågor,
7. bevaka och följa frågor om de kommunala arbetstagarnas medbestämmande inom kommunen
8. utse kommunchef samt chefer för kommunens förvaltningar, med undantag av chef för revisionskontoret, samt utse vikarier för cheferna för längre tid än sex månader,
9. utforma och utveckla kommunens personal-, löne- och arbetsgivarpolitik,
10. samordna kommunens personaladministration och särskilt verka för kompetensförsörjning,
ansvara för ledarförsörjning och ledarutveckling, arbetsmiljöfrågor, företagshälsovård och
jämställdhetsfrågor,
11. leda och samordna det systematiska arbetet med kvalitetsuppföljning samt initiera och samordna det administrativa utvecklingsarbetet, bland annat vad avser organisatoriska frågor.
Informationssystem och Informationsteknologi (IS/IT)

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens IS/IT-miljö och arkitektur
samt att denna utvecklas på ett kontrollerat sätt och att gjorda investeringar utnyttjas. Detta innebär att Kommunstyrelsen bl.a.
1. samordnar, initierar upphandling av och avtalar om all tele- och datakommunikation samt
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bevakar kommunens intressen när det gäller IS/IT-frågor lokalt, regionalt och nationellt,
2. är ägare till tjänsteförvaltningsmodellen för IS/IT-tjänster och att den tillämpas, följs upp och
utvecklas.
Fastighetsfrågor

Kommunstyrelsen ska
1. se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och
samhällsbyggandet främjas,
2. ansvara för genomförandet av kommunens exploateringsverksamhet,
3. besluta om förvärv, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med stöd
av plan- och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel inom av kommunfullmäktige fastställd
anslagsram och övriga villkor,
4. vårda och förvalta kommunens fasta och lösa egendom, i den mån detta inte uppdragits åt
annan nämnd
5. handlägga ärenden om ersättning för gatukostnader
6. att med för kommunen bindande verkan avyttra tomter som fördelas genom kommunens
tomtkö och för vilka Kommunstyrelsen fastställt försäljningspris samt andra markområden
som i princip erfordras för genomförande av detaljplan, fastighetsplan eller arbetsplan för
allmän väg (med avyttring jämställs i hör aktuellt fall upplåtelse med vägrätt)
7. företräda kommunen vid lantmäteriförrättningar, medge förändring av panter i fast egendom
och sköta inskrivningsärenden, samt ingå servituts-, nyttjanderätts- och tomträttsavtal, i den
mån det inte ankommer på annan nämnd,
8. vid offentlig auktion förvärva fast egendom eller tomträtt som behövs för planerad bebyggelse eller i övrigt då ett sådant förvärv befinns vara av vikt; sådant förvärv ska anmälas till
kommunfullmäktige med förslag till täckning av kostnaden,
9. att hantera kommunens tomtkö.
Näringslivsfrågor

Kommunstyrelsen ska främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen och svara för överläggningar och förhandlingar rörande dessa frågor.
Övrigt

Styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är av principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av fullmäktige. Styrelsen ska om
möjligt samråda med berörd nämnd vid handläggning av yttrandet.

Särskilda uppgifter
Processbehörighet
10 §

Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige. Detta
gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet.
Krisledningsnämnd
11 §

Styrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt lagen
(1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap (krisledningsnämnd).
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Krisledningsnämnden har rätt att överta beslutanderätt från kommunens övriga nämnder i den
utsträckning som nämnden finner nödvändigt i den uppkomna krisen.
Uppgifter enligt speciallagstiftning
12 §

Styrelsen ska
1. vara tillstånds- och tillsynsmyndighet för lotterier enligt lotterilagen (1994:1000),
2. ge uppdrag åt sammanslutningar av kommuner att träffa avtal om anställningsvillkor för personal enligt lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.
3. besluta om tillstånd att använda kommunens vapen enligt förordning (1976:100) om vissa
officiella beteckningar
4. avge yttranden enligt kameraövervakningslagen (2013:460),
5. ansvara för kommunens anslagstavla, webbplats och författningssamling,
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i Borås Stad.
Kommunstyrelsens arbetsformer

För styrelsens arbetsformer gäller, utöver vad som sägs nedan, vad som framgår av Gemensamt
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad.
Sammansättning
13 §

Kommunstyrelsen ska bestå av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige bestämmer.
Kommunalråd
14 §

I Kommunstyrelsen ska ordföranden, de båda vice ordförandena och ytterligare de ledamöter
som fullmäktige beslutar ägna hela sin arbetstid åt kommunen och ha titeln kommunalråd.
Kommunstyrelsen fördelar ansvarsområden mellan kommunalråden för varje mandatperiod samt
beslutar om arbetsformer och beredning av ärenden. Kommunalråden är skyldiga att följa verksamheten inom respektive ansvarsområde samt tillse att förslag i ärendena föreläggs Kommunstyrelsen för beslut. Därutöver ska kommunalråden, och främst ordföranden, ta initiativ för kommunens utveckling och ekonomi, följa nämndernas förvaltning och främja samverkan mellan
Kommunstyrelsen och övriga nämnder.
Beredning
15 §

Kommunstyrelsen ska i samband med varje ny mandatperiod fatta beslut om arbetsformerna för
ärendeberedningen i Kommunstyrelsen.
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Reglemente för Kommunstyrelsen
Antaget av Kommunfullmäktige 2015-08-20
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats.
Gäller fr. o m 2017-01-01.
Utöver det som föreskrivs kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Styrelsens uppgifter
Allmänt om styrelsens uppgifter
1§

Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för
kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.
Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt
över övriga nämnders verksamhet. (ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund.
Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen. (styrfunktion).
Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning
och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till
fullmäktige (uppföljningsfunktion).
Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts
på annan nämnd (Delegering från fullmäktige och särskilda uppgifter).

Ledningsfunktionen och styrfunktionen
Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen
2§

Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan
nämndernas kompetens. Styrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig organisation
upprätthålls.
Styrelsens övergripande uppgifter
3§
Styrelsens ska

1. leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer
och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar i
målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd,
Kommunal författningssamling för Borås 2017

Reglemente för Kommunstyrelsen

010:12

2.
3.
4.
5.
6.
7.

utöva uppsikt över övriga nämnders beslut,
kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder,
hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs,
bereda och yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med KL.
verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat,
ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet
med vad fullmäktige särskilt beslutar,
8. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter
som utförs av privata utförare,
9. ansvara för regelbundna planerings- och uppföljningssamtal mellan styrelsen och nämndpresidierna.
Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska
handläggas ska beredas.
I Kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat;
 utveckling av den kommunala demokratin
 medborgar- och brukarinflytande
 samspel mellan politik och förvaltningar
 personal-, löne- och arbetsgivar-politik
 kommunens ekonomiska och finansiella utveckling
 övergripande fysisk planering, infrastruktur, energiplanering, trafikplanering och kollektivtrafik
 mark- och bostadsförsörjning, samhällsbyggande
 regionala, nationella och internationella frågor
 näringslivsfrågor
 informationsverksamhet
 marknadsföring av kommunen
 kommunens kommunövergripande personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och ärendesystem, e-postsystem, IT-system, kommunikationssystem, skaderapporteringssystem och förtroendemannaregister,
 frågor som är av strategisk, kommunövergripande och gemensam karaktär inom kost-,
lokalvård- och vaktmästeriorganisationen.
 att ansvara för Borås Stads säkerhetsarbete och försäkringsskydd.
Företag och stiftelser
4§

Styrelsen ska
1. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som kommunen helt
eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse
för kommunen,
2. ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls uppdaterade,
3. löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 3 kap 17-18
b §§ KL är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen äger eller har intresse i,
4. ansvara för regelbundna planerings- och uppföljningssamtal mellan styrelsen och företagsledningarna,
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5. årligen i beslut pröva om den verksamhet som bedrivs i de aktiebolag som kommunen
helt eller delvis äger, under föregående kalenderår, har varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige. Finns brister ska styrelsen samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder,
6. Styrelsen får utse ombud som äger företräda staden vid bolagsstämmor samt i övrigt tillvarata stadens intressen vid bolagsstämmor, föreningsstämmor och liknande sammanträden i de företag och organisationer som staden helt eller delvis äger eller annars har intresse i,
7. Årligen godkänna bolagens budgetar och finansiering.
Kommunalförbund
5§

Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana kommunalförbund
som kommunen är medlem i.
Avfallshantering
6§

Kommunstyrelsen är den nämnd som svarar för kommunens uppgifter i avfallsfrågor enligt 15
kap miljöbalken, förutom de myndighetsuppgifter som miljöskyddsnämnden skall ha enligt
kommunens renhållningsordning.
Ekonomi och medelsförvaltning
7§

Styrelsen ska
1. I enlighet med fullmäktiges meddelade föreskrifter ansvara för finansverksamheten.
2. ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. att:
- se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,
- ha hand om egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden,
3. upprätta förslag till budget i enlighet med KL,
4. se till att bokföring och redovisning sker samt upprätta årsredovisning och delårsrapport i
enlighet med lagen om kommunal redovisning,
5. förvalta medel som avsatts till pensionsförpliktelser,
6. ge anvisningar om attest och utanordning,
7. strategiskt styra och handlägga kommunövergripande upphandlingsverksamhet och vara
kompetenscentra för stadens upphandlings- och inköpsverksamhet.

Uppföljningsfunktionen
Styrelsens uppföljning
8§

Styrelsen ska
1. övervaka att av fullmäktige fastställda mål och riktlinjer och program för verksamheten samt
ekonomi följs upp i nämnderna.
2. Övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt,
3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna och i bolagen,
4. två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter utvecklas
mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret,
5. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata utförare
kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige fastställda program och
direktiv,
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6. varje år lämna fullmäktige en redovisning över de motioner som kommit in till fullmäktige, en
återrapportering av de uppdrag som fullmäktige lämnat till Kommunstyrelsen och till övriga
nämnder samt en redovisning av de e-petitioner som inkommit till kommunen.
Delegering från fullmäktige
9§

Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:
Ekonomi

1. ta upp lån och utföra övriga finansiella transaktioner inom den beloppsram och de riktlinjer
som fullmäktige fastställt,
2. utdela medel ur donationsfonder i enlighet med fullmäktiges föreskrifter,
3. I mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, träffa överenskommelse om betalning
eller avskrivning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta avtal,
4. Besluta om dels projekteringsuppdrag och dels anslag till projekt som upptagits i investeringsbudgeten under förutsättning att utgiften inte överstiger vad som avsatts i budgeten.
Personal och utvecklingsfrågor

Styrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och
dess arbetstagare och har därvid bland annat;
1. att vara kommunens centrala arbetsgivarpart, personalorgan och kommunens pensionsmyndighet,
2. att med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare där inte beslutanderätten
enligt fullmäktiges anvisningar ankommer på annan,
3. att på kommunens vägnar förhandla i den mån inte Kommunfullmäktige beslutat annat rörande förhandling enligt 11-14 och 38 §§ lagen om medbestämmande i arbetslivet och genom
kollektivavtal eller på annat sätt reglera frågor om förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
4. att besluta om stridsåtgärd,
5. att utöva kommunens befogenheter som arbetsgivare enligt pensionsavtal och besluta i alla
ärenden rörande pensioner där inte beslutanderätten enligt fullmäktiges anvisningar ankommer på annan,
6. att avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lagstiftning, avtal och andra bestämmelser
rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare samt utfärda
anvisningar för övriga nämnder i sådana frågor,
7. bevaka och följa frågor om de kommunala arbetstagarnas medbestämmande inom kommunen
8. utse kommunchef samt chefer för kommunens förvaltningar, med undantag av chef för revisionskontoret, samt utse vikarier för cheferna för längre tid än sex månader,
9. utforma och utveckla kommunens personal-, löne- och arbetsgivarpolitik,
10. samordna kommunens personaladministration och särskilt verka för kompetensförsörjning,
ansvara för ledarförsörjning och ledarutveckling, arbetsmiljöfrågor, företagshälsovård och
jämställdhetsfrågor,
11. leda och samordna det systematiska arbetet med kvalitetsuppföljning samt initiera och samordna det administrativa utvecklingsarbetet, bland annat vad avser organisatoriska frågor.
Informationssystem och Informationsteknologi (IS/IT)

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens IS/IT-miljö och arkitektur
samt att denna utvecklas på ett kontrollerat sätt och att gjorda investeringar utnyttjas. Detta innebär att Kommunstyrelsen bl.a.
1. samordnar, initierar upphandling av och avtalar om all tele- och datakommunikation samt
bevakar kommunens intressen när det gäller IS/IT-frågor lokalt, regionalt och nationellt,
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2. är ägare till tjänsteförvaltningsmodellen för IS/IT-tjänster och att den tillämpas, följs upp och
utvecklas.
Fastighetsfrågor

Kommunstyrelsen ska
1. se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och
samhällsbyggandet främjas,
2. ansvara för genomförandet av kommunens exploateringsverksamhet,
3. besluta om förvärv, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med stöd
av plan- och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel inom av kommunfullmäktige fastställd
anslagsram och övriga villkor,
4. vårda och förvalta kommunens fasta och lösa egendom, i den mån detta inte uppdragits åt
annan nämnd
5. handlägga ärenden om ersättning för gatukostnader
6. att med för kommunen bindande verkan avyttra tomter som fördelas genom kommunens
tomtkö och för vilka Kommunstyrelsen fastställt försäljningspris samt andra markområden
som i princip erfordras för genomförande av detaljplan, fastighetsplan eller arbetsplan för
allmän väg (med avyttring jämställs i hör aktuellt fall upplåtelse med vägrätt)
7. företräda kommunen vid lantmäteriförrättningar, medge förändring av panter i fast egendom
och sköta inskrivningsärenden, samt ingå servituts-, nyttjanderätts- och tomträttsavtal, i den
mån det inte ankommer på annan nämnd,
8. vid offentlig auktion förvärva fast egendom eller tomträtt som behövs för planerad bebyggelse eller i övrigt då ett sådant förvärv befinns vara av vikt; sådant förvärv ska anmälas till
kommunfullmäktige med förslag till täckning av kostnaden,
9. att hantera kommunens tomtkö.
Näringslivsfrågor

Kommunstyrelsen ska främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen och svara för överläggningar och förhandlingar rörande dessa frågor.
Övrigt

Styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är av principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av fullmäktige. Styrelsen ska om
möjligt samråda med berörd nämnd vid handläggning av yttrandet.

Särskilda uppgifter
Processbehörighet
10 §

Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige. Detta
gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet.
Krisledningsnämnd
11 §

Styrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt lagen
(1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap (krisledningsnämnd).
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Krisledningsnämnden har rätt att överta beslutanderätt från kommunens övriga nämnder i den
utsträckning som nämnden finner nödvändigt i den uppkomna krisen.
Uppgifter enligt speciallagstiftning
12 §

Styrelsen ska
1. vara tillstånds- och tillsynsmyndighet för lotterier enligt lotterilagen (1994:1000),
2. ge uppdrag åt sammanslutningar av kommuner att träffa avtal om anställningsvillkor för personal enligt lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.
3. besluta om tillstånd att använda kommunens vapen enligt förordning (1976:100) om vissa
officiella beteckningar
4. avge yttranden enligt kameraövervakningslagen (2013:460),
5. ansvara för kommunens anslagstavla, webbplats och författningssamling,
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i Borås Stad.
Kommunstyrelsens arbetsformer

För styrelsens arbetsformer gäller, utöver vad som sägs nedan, vad som framgår av Gemensamt
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad.
Sammansättning
13 §

Kommunstyrelsen ska bestå av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige bestämmer.
Kommunalråd
14 §

I Kommunstyrelsen ska ordföranden, de båda vice ordförandena och ytterligare de ledamöter
som fullmäktige beslutar ägna hela sin arbetstid åt kommunen och ha titeln kommunalråd.
Kommunstyrelsen fördelar ansvarsområden mellan kommunalråden för varje mandatperiod samt
beslutar om arbetsformer och beredning av ärenden. Kommunalråden är skyldiga att följa verksamheten inom respektive ansvarsområde samt tillse att förslag i ärendena föreläggs Kommunstyrelsen för beslut. Därutöver ska kommunalråden, och främst ordföranden, ta initiativ för kommunens utveckling och ekonomi, följa nämndernas förvaltning och främja samverkan mellan
Kommunstyrelsen och övriga nämnder.
Beredning
15 §

Kommunstyrelsen ska i samband med varje ny mandatperiod fatta beslut om arbetsformerna för
ärendeberedningen i Kommunstyrelsen.
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Reglemente för Borås Stads lokalförsörjningsnämnd
Antaget av Kommunfullmäktige den 2015-08-20
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats.
Gäller fr o m 2015-08-20
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i gemensamt
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta reglemente.

§ 1 Huvudarbetsuppgifter

Lokalförsörjningsnämnden skall med hög kvalitet, en kostnadseffektiv förvaltning och nyproduktion samt med miljöfokus se till att Borås Stad kan erbjuda invånarna sunda och effektiva
lokaler och anläggningar med god tillgänglighet.
• Där det inte särskilt ankommer på annan har Lokalförsörjningsnämnden till huvuduppgift att
svara för Borås Stads lokal- och anläggningsförsörjning. Nämnden skall ansvara för den tekniska och ekonomiska förvaltningen och vara samordnande och verkställande organ vid nyoch ombyggnationer av verksamhetsfastigheter samt anläggningar för motion, rekreation och
tävlingsverksamhet.
• Lokalförsörjningsnämnden skall på uppdrag av Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen
svara för att byggprogram och övriga handlingar upprättas, som underlag för slutligt investeringsbeslut. Nämnden skall ge förslag till beslut och i förekommande fall anhålla om anslag
för byggnationens genomförande.
• Lokalförsörjningsnämnden har beredningsansvaret till Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen rörande förvärv, försäljning och rivning av de verksamhetsfastigheter och anläggningar nämnden förvaltar.

§ 2 Speciella arbetsuppgifter

I den mån gällande författningar eller beslut av Kommunfullmäktige ej föreskriver annat åligger
det skall Lokalförsörjningsnämnden särskilt ansvara för
att pröva Borås Stads nämnder och styrelsers lokal- och anläggningsbehov ur ett kommunövergripande och totalekonomiskt perspektiv. Investeringar skall beslutas av Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige. Samma beslutsordning gäller för inhyrningar som är långsiktiga
och så omfattande att de ur ekonomisk synpunkt kan jämställas med investeringar,
att i de fall som inte avses ovan efter framställan från nämnd hyra in externa lokaler och anläggningar för kommunal verksamhet,
att evakuera och sanera verksamhetsfastigheter,
att besluta vilka lokaler som skall ligga i Lokalbanken,
att företräda Borås Stad vid hyresförhandlingar,
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att inom nämndens ansvarsområden infordra konsult, leverans- och entreprenadanbud, träffa
avtal, häva ingångna avtal och i samband med detta företräda Borås Stad och bevaka dess
rätt,
att efter framställan tillhandahålla Borås Stads övriga nämnder och andra kommunala organ
bygg- och anläggningstekniska utredningar, bygg och fastighetsekonomiska utredningar samt
hyres- och investeringsberäkningar,
att inom nämndens ansvarsområde se till att framställan och rekvisitioner görs för att erhålla
stats- och andra bidrag samt på Borås Stads vägnar ta emot beviljade bidrag,
att ansvara för samordning och rådgivning i tillgänglighetsfrågor inom Borås Stad,
att ansvara för Borås Stads säkerhetsarbete och försäkringsskydd,

uppgiften förs till Kommunstyrelsen §3

att ansvara för stadens kommunövergripande lokalvård, uppgiften är överförd till kommunstyrelsen §3
att andrahandsuthyrning av lokaler och anläggningar underställs Lokalförsörjningsnämnden för
godkännande.
att i den mån detta inte särskilt ankommer på annan - hyra ut kommunens fasta egendom
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Reglemente för Borås Stads lokalförsörjningsnämnd
Antaget av Kommunfullmäktige den 2015-08-20
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats.
Gäller fr o m 2015-08-20
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i gemensamt
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta reglemente.

§ 1 Huvudarbetsuppgifter

Lokalförsörjningsnämnden skall med hög kvalitet, en kostnadseffektiv förvaltning och nyproduktion samt med miljöfokus se till att Borås Stad kan erbjuda invånarna sunda och effektiva
lokaler och anläggningar med god tillgänglighet.
• Där det inte särskilt ankommer på annan har Lokalförsörjningsnämnden till huvuduppgift att
svara för Borås Stads lokal- och anläggningsförsörjning. Nämnden skall ansvara för den tekniska och ekonomiska förvaltningen och vara samordnande och verkställande organ vid nyoch ombyggnationer av verksamhetsfastigheter samt anläggningar för motion, rekreation och
tävlingsverksamhet.
• Lokalförsörjningsnämnden skall på uppdrag av Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen
svara för att byggprogram och övriga handlingar upprättas, som underlag för slutligt investeringsbeslut. Nämnden skall ge förslag till beslut och i förekommande fall anhålla om anslag
för byggnationens genomförande.
• Lokalförsörjningsnämnden har beredningsansvaret till Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen rörande förvärv, försäljning och rivning av de verksamhetsfastigheter och anläggningar nämnden förvaltar.

§ 2 Speciella arbetsuppgifter

I den mån gällande författningar eller beslut av Kommunfullmäktige ej föreskriver annat åligger
det skall Lokalförsörjningsnämnden särskilt ansvara för
att pröva Borås Stads nämnder och styrelsers lokal- och anläggningsbehov ur ett kommunövergripande och totalekonomiskt perspektiv. Investeringar skall beslutas av Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige. Samma beslutsordning gäller för inhyrningar som är långsiktiga
och så omfattande att de ur ekonomisk synpunkt kan jämställas med investeringar,
att i de fall som inte avses ovan efter framställan från nämnd hyra in externa lokaler och anläggningar för kommunal verksamhet,
att evakuera och sanera verksamhetsfastigheter,
att besluta vilka lokaler som skall ligga i Lokalbanken,
att företräda Borås Stad vid hyresförhandlingar,
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att inom nämndens ansvarsområden infordra konsult, leverans- och entreprenadanbud, träffa
avtal, häva ingångna avtal och i samband med detta företräda Borås Stad och bevaka dess
rätt,
att efter framställan tillhandahålla Borås Stads övriga nämnder och andra kommunala organ
bygg- och anläggningstekniska utredningar, bygg och fastighetsekonomiska utredningar samt
hyres- och investeringsberäkningar,
att inom nämndens ansvarsområde se till att framställan och rekvisitioner görs för att erhålla
stats- och andra bidrag samt på Borås Stads vägnar ta emot beviljade bidrag,
att ansvara för samordning och rådgivning i tillgänglighetsfrågor inom Borås Stad,
att ansvara för stadens kommunövergripande lokalvård,
att andrahandsuthyrning av lokaler och anläggningar underställs Lokalförsörjningsnämnden för
godkännande.
att

i den mån detta inte särskilt ankommer på annan - hyra ut kommunens fasta egendom
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Reglemente för Borås Stads förskolenämnd
Antaget av Kommunfullmäktige den 17 mars 2016.
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att en
ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats.
Gäller fr. o m 2016-09-01.
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i gemensamt
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta reglemente.
Nämndens uppdrag och verksamhet är begränsat fram till den 1 januari 2017 och utgörs av det
förberedelsearbete som bedöms som angeläget inför uppstartsåret 2017, såsom t.ex. att påbörja utarbetande
av mål- och inriktningsdokument, budget- och delegationsordning, risk- och väsentlighetsanalys samt att
stödja förvaltningschefen i dennes förberedelser. Uppdraget avslutas 2016-12-31 då föreliggande reglemente
gäller fullt ut.

§ 1 Huvudarbetsuppgifter
Förskolenämnden ansvarar för uppgifter avseende kommunal förskola och kommunal pedagogisk omsorg
som åligger kommunen enligt skollagen och andra skolförfattningar.
I detta ansvar ingår ansvaret för förskolan och annan pedagogisk omsorg avseende barn i åldrarna ett till fem
år 6 månader och längst till den ålder som gäller för respektive insats jämlikt skollagen.
Uppgifterna om de åldrar som Förskolenämnden ansvarar för är sedan tidigare överflyttade från SDNs
reglemente § 1. Kommunfullmäktige har dock sedan tidigare (år 2001) beslutat att insatserna ska erbjudas
fr. o m 6 månaders ålder. Detta har inte förts in i reglementet och bristen uppmärksammades inte heller
inför KFs beslut om reglemente för Förskolenämnden den 17 mars 2016. Vid vilken ålder ansvaret för
respektive insats upphör framgår av skollagen. Andra meningen har kompletterats med ordet ”annan”
pedagogisk omsorg. Uttrycket är hämtat från skollagen och förtydligar att omsorgen inbegriper den
omsorg som erbjuds istället för förskola, öppen förskola och omsorg under den tid då förskola eller
fritidshem inte erbjuds.

§ 2 Speciella arbetsuppgifter
Förskolenämnden beslutar om godkännande av fristående förskolor och beslut angående rätt till bidrag för
bedrivande av fristående pedagogisk omsorg samt för kommunens tillsyn av fristående förskolor och
pedagogisk omsorg.
Nämnden ansvarar, med undantag för de uppgifter som åvilar kommunstyrelsen,
för kost-, lokalvård- och vaktmästeriorganisationen inom sitt verksamhetsområde.
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Reglemente för Borås Stads Förskolenämnd
Antaget av Kommunfullmäktige den 17 mars 2016.
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att en
ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats.
Gäller fr. o m 2016-09-01.
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i gemensamt
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta reglemente.
Nämndens uppdrag och verksamhet är begränsat fram till den 1 januari 2017 och utgörs av det
förberedelsearbete som bedöms som angeläget inför uppstartsåret 2017, såsom t.ex. att påbörja utarbetande
av mål- och inriktningsdokument, budget- och delegationsordning, risk- och väsentlighetsanalys samt att
stödja förvaltningschefen i dennes förberedelser. Uppdraget avslutas 2016-12-31 då föreliggande reglemente
gäller fullt ut.

§ 1 Huvudarbetsuppgifter
Förskolenämnden ansvarar för uppgifter avseende kommunal förskola och kommunal pedagogisk omsorg
som åligger kommunen enligt skollagen och andra skolförfattningar.
I detta ansvar ingår ansvaret för förskolan och annan pedagogisk omsorg avseende barn i åldrarna 6 månader
och längst till den ålder som gäller för respektive insats jämlikt skollagen.

§ 2 Speciella arbetsuppgifter
Förskolenämnden beslutar om godkännande av fristående förskolor och beslut angående rätt till bidrag för
bedrivande av fristående pedagogisk omsorg samt för kommunens tillsyn av fristående förskolor och
pedagogisk omsorg.
Nämnden ansvarar, med undantag för de uppgifter som åvilar Kommunstyrelsen,
för kost-, lokalvård- och vaktmästeriorganisationen inom sitt verksamhetsområde.
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Reglemente för Borås Stads Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnd
Antaget av Kommunfullmäktige 2015-08-20
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats.
Gäller fr. o m 2017-01-01.
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i
gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller
bestämmelserna i detta reglemente.

§ 1 Huvudarbetsuppgifter
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är nämnd för och ansvarar i enlighet med skollagen
för den del av kommunens utbildning inom skolväsendet som omfattar skolformerna
gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial
nivå), särskild utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare samt inom
yrkeshögskolan.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för ledningen av den kommunala hälso- och
sjukvården inom elevhälsan i gymnasieskola och gymnasiesärskola.

§ 2 Speciella arbetsuppgifter
I den mån gällande författningar eller beslut av Kommunfullmäktige inte föreskriver annat, åligger det Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden särskilt att
 beakta den allmänna utvecklingen inom de delar av skolväsendets område som ligger inom
nämndens ansvarsområde,
 svara för den obligatoriska samordningen vid tillsättning av lärartjänster i kommunen och
verka för att lärare genom tjänstgöring på olika skolor bereds tillfälle till heltidstjänstgöring,
 genom samverkan med kommunala organ samt med representanter för arbetsmarknadens
lokala organisationer och Arbetsförmedlingen tillskapa en för bygden väl anpassad yrkesinriktad utbildning,
 främja skolutveckling och tillse att verksamheten vid skolorna fortgår enligt gällande föreskrifter,
 inneha det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar som har fullgjort sin skolplikt men
inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i
gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning och i samverkan med
andra kommunala aktörer utöva ansvaret,
 handlägga övriga förekommande ärenden inom nämndens förvaltningsområde samt fullgöra
de uppgifter, som Kommunfullmäktige överlämnar.
 om behov finns, driva elevhem, bostad med särskild service för barn och ungdomar, jml LSS
(lagen om särskild service till vissa funktionshindrade).
Trots att uppgiften att driva elevhem varit en uppgift för Utbildningsnämnden och denna nämnds
reglemente inte tidigare kompletterats med uppgiften. Den nya Gymnasie- och
utbildningsnämndens reglemente föreslås nu kompletteras med denna uppgift.
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Reglemente för Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden

600:1

Reglemente för Borås Stads Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnd
Antaget av Kommunfullmäktige 2015-08-20
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats.
Gäller fr. o m 2017-01-01.
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i
gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller
bestämmelserna i detta reglemente.

§ 1 Huvudarbetsuppgifter
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är nämnd för och ansvarar i enlighet med skollagen
för den del av kommunens utbildning inom skolväsendet som omfattar skolformerna
gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial
nivå), särskild utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare samt inom
yrkeshögskolan.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för ledningen av den kommunala hälso- och
sjukvården inom elevhälsan i gymnasieskola och gymnasiesärskola.

§ 2 Speciella arbetsuppgifter
I den mån gällande författningar eller beslut av Kommunfullmäktige inte föreskriver annat, åligger det Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden särskilt att
 beakta den allmänna utvecklingen inom de delar av skolväsendets område som ligger inom
nämndens ansvarsområde,
 svara för den obligatoriska samordningen vid tillsättning av lärartjänster i kommunen och
verka för att lärare genom tjänstgöring på olika skolor bereds tillfälle till heltidstjänstgöring,
 genom samverkan med kommunala organ samt med representanter för arbetsmarknadens
lokala organisationer och Arbetsförmedlingen tillskapa en för bygden väl anpassad yrkesinriktad utbildning,
 främja skolutveckling och tillse att verksamheten vid skolorna fortgår enligt gällande föreskrifter,
 inneha det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar som har fullgjort sin skolplikt men
inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i
gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning och i samverkan med
andra kommunala aktörer utöva ansvaret,
 handlägga övriga förekommande ärenden inom nämndens förvaltningsområde samt fullgöra
de uppgifter, som Kommunfullmäktige överlämnar.
 om behov finns, driva elevhem, bostad med särskild service för barn och ungdomar, jml LSS
(lagen om särskild service till vissa funktionshindrade).
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Reglemente för Individ- och Familjeomsorgsnämnden

NNN:1

Reglemente för Borås Stads Individ och
Familjeomsorgsnämnd
Antaget av Kommunfullmäktige den 17 mars 2016.
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att en
ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats.
Gäller fr. o m 2016-09-01.
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i gemensamt
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta
reglemente.
Nämndens uppdrag och verksamhet är begränsat fram till den 1 januari 2017 och utgörs av det
förberedelsearbete som bedöms som angeläget inför uppstartsåret 2017, såsom t.ex. att påbörja utarbetande
av mål- och inriktningsdokument, budget- och delegationsordning, risk- och väsentlighetsanalys samt att
stödja förvaltningschefen i dennes förberedelser. Uppdraget avslutas 2016-12-31 då föreliggande reglemente
gäller fullt ut.

§ 1 Huvudarbetsuppgifter
Individ och familjeomsorgsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i
lag sägs om socialnämnd vad avser kommunens individ- och familjeomsorg.
Ansvaret gäller med undantag av de uppgifter beträffande ekonomiskt bistånd som enligt
kommunfullmäktiges beslut åvilar annan nämnd.
Individ och familjeomsorgsnämnden utövar ledningen för den kommunala hälso- och sjukvården inom
sitt område.

§ 2 Speciella arbetsuppgifter
I nämndens ansvar ligger att ansvara för mottagande av ensamkommande barn och ungdomar.
Nämnden har ett kommunövergripande samordningsansvar för sociala boendefrågor. Det inkluderar
ansvaret för bostadsanskaffning.
I nämndens ansvar ligger också att ansvara för utsatta EU-medborgare, undantaget uppgifter rörande
ekonomiskt bistånd som åvilar annan nämnd. Stycket är nytt och markerar vilken nämnd som
ansvarar för uppgifter som rör utsatta EU-medborgare. Frågor rörande ekonomiskt bistånd till den
enskilde hanteras dock av arbetslivsnämnden.
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Reglemente för Individ- och familjeomsorgsnämnden

700:3

Reglemente för Borås Stads Individ och
familjeomsorgsnämnd
Antaget av Kommunfullmäktige den 17 mars 2016.
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att en
ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats.
Gäller fr. o m 2016-09-01.
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i gemensamt
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta
reglemente.
Nämndens uppdrag och verksamhet är begränsat fram till den 1 januari 2017 och utgörs av det
förberedelsearbete som bedöms som angeläget inför uppstartsåret 2017, såsom t.ex. att påbörja utarbetande
av mål- och inriktningsdokument, budget- och delegationsordning, risk- och väsentlighetsanalys samt att
stödja förvaltningschefen i dennes förberedelser. Uppdraget avslutas 2016-12-31 då föreliggande reglemente
gäller fullt ut.

§ 1 Huvudarbetsuppgifter
Individ och familjeomsorgsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom Socialtjänsten och vad som
i lag sägs om Socialnämnd vad avser kommunens individ- och familjeomsorg.
Ansvaret gäller med undantag av de uppgifter beträffande ekonomiskt bistånd som enligt
Kommunfullmäktiges beslut åvilar annan nämnd.
Individ och familjeomsorgsnämnden utövar ledningen för den kommunala hälso- och sjukvården inom
sitt område.

§ 2 Speciella arbetsuppgifter
I nämndens ansvar ligger att ansvara för mottagande av ensamkommande barn och ungdomar.
Nämnden har ett kommunövergripande samordningsansvar för sociala boendefrågor. Det inkluderar
ansvaret för bostadsanskaffning.
I nämndens ansvar ligger också att ansvara för utsatta EU-medborgare, undantaget uppgifter rörande
ekonomiskt bistånd som åvilar annan nämnd.
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Reglemente för Miljö- och konsumentnämnden

800:1

Reglemente för Borås Stads Miljöoch konsumentnämnd
Antaget av Kommunfullmäktige 2015-08-20. Ej nytt datum då endast smärre justeringar gjorts och endast en
ändring i sak föreslås.
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att en
ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats.
Gäller fr. o m 2017-01-01.
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i gemensamt
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta reglemente.

§ 1 Huvudarbetsuppgifter
Miljö- och konsumentnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt
de övriga uppgifter som enligt lag skall fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och
hälsoskyddsområdet med undantag för det som enligt Kommunfullmäktiges beslut skall fullgöras av
annan nämnd.
Nämndens skall också inom ramen för bestämmelserna i 1 kap 4 § kommunallagen främja och samordna
konsumentintressena inom kommunen. Otydlighet i skrivningen. Istället föreslås att nämnden får ett
tydligt uppdrag.
Miljö- och konsumentnämnden svarar också för kommunens konsumentrådgivning samt för budgetoch skuldsaneringsrådgivning.

§ 2 Speciella arbetsuppgifter
I den mån gällande författningar eller beslut av Kommunfullmäktige ej annat föreskriver, åligger det
Miljö- och konsumentnämnden att särskilt
1.

Fullgöra kommunens uppgifter inom livsmedelslagstiftningen och foderlagstiftningen, Uppgiften
är inte ny, utan förtydligar endast uppgifter som nämnden ansvarar för redan idag.

2.

svara för de arbetsuppgifter och beslut i avfalls- och renhållningsfrågor som närmare anges i
gällande kommunala renhållningsordning,

3.

ansvara för Fullgöra kommunens tillstånds- och tillsynsuppgifter enligt alkohollagen, Text som
specificerar uppgifterna struken. Ej nödvändig.

4.

svara för tillsyn enligt §§ 2 och 4 tobakslagen där försäljning av tobak inte sker, Punkt 4 och 5
läggs samman. Fullgöra kommunens uppgifter enligt tobakslagen

5.

utöva tillsyn enligt tobakslagen där försäljning av tobak och servering av alkohol sker samt
handläggning av anmälan om försäljning av tobak, Punkt 4 och 5 läggs samman.

6.

utöva Fullgöra kommunens uppgifter kontroll enligt lagen (2009:730) om handel med vissa
receptfria läkemedel, Laghänvisningen är inte nödvändig och stryks för att bli hållbar över tid.

7.

Fullgöra kommunens uppgifter enligt strålskyddslagen, enligt lagen om skyldighet att
tillhandahålla förnybara drivmedel och enligt lagen om sprängämnesprekursorer. Uppgifterna att
utöva tillsyn enligt strålskyddslagen och enligt lagen om skyldighet att tillhandahålla förnybara
drivmedel är inte nya, utan förtydligar endast uppgifter som nämnden ansvarar för redan idag.
Uppgiften att utöva tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer är ny.

8.

Fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors
hälsa. Uppgiften är inte ny, utan förtydligar endast uppgifter som nämnden ansvarar för redan
idag.

att

svara för miljövården i kommunen i den mån det inte ankommer på annan, Flyttat till § 3, p 1

att

följa utvecklingen i kommunen i miljö- och hälsoskyddshänseende och därvid utarbeta de förslag och
bereda de ärenden som är påkallade eller ankommer på kommunen, Flyttat till § 3, p3

att

medverka i planering där frågor inom nämndens ansvarsområde berörs, Flyttat till § 3, p 4

att

svara för naturvårdsfrågorna i kommunen i den mån det inte ankommer på annan, Flyttat § 3 , p 2

att

genom kontakter och samarbete med organisationer, nämnder, skolor och genom
allmän information skapa ett ökat medvetande om och kunnande i vardagsekonomi och
konsumentfrågor inom kommunen,

att

enligt skuldsaneringslagen lämna råd och anvisningar till skuldsatta personer samt vara behjälplig under hela skuldsaneringsförfarandet, Meningen stryks. Uppgiften framgår av § 1 sista
stycket.

att

lämna enskilda konsumenter vägledning i allmänna konsumentfrågor samt bistå dem vid
reklamationsförfaranden. Meningen stryks. Uppgiften framgår av § 1 sista stycket.

§ 3 Övrigt

Ny rubrik för att markera skillnad i uppgifternas art.

Det är även nämndens uppgift att
1. svara för miljövården i kommunen i den mån det inte ankommer på annan, Från § 2.
2. svara för naturvårdsfrågorna i kommunen i den mån det inte ankommer på annan,Från § 2
3. följa utvecklingen i kommunen i miljö- och hälsoskyddshänseende och därvid utarbeta de förslag och
bereda de ärenden som är påkallade eller ankommer på kommunen, Från § 2
4. medverka i planering där frågor inom nämndens ansvarsområde berörs, Från § 2
5. genom kontakter och samarbete med organisationer, nämnder, skolor och genom allmän information
skapa ett ökat medvetande om och kunnande i vardagsekonomi och konsumentfrågor inom
kommunen. Från § 2
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Reglemente för Miljö- och konsumentnämnden

800:1

Reglemente för Borås Stads Miljöoch konsumentnämnd
Antaget av Kommunfullmäktige 2015-08-20.
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att en
ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats.
Gäller fr. o m 2017-01-01.
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i gemensamt
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta reglemente.

§ 1 Huvudarbetsuppgifter
Miljö- och konsumentnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt
de övriga uppgifter som enligt lag skall fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och
hälsoskyddsområdet med undantag för det som enligt Kommunfullmäktiges beslut skall fullgöras av
annan nämnd.
Miljö- och konsumentnämnden svarar också för kommunens konsumentrådgivning samt för budget- och
skuldsaneringsrådgivning.

§ 2 Speciella arbetsuppgifter
I den mån gällande författningar eller beslut av Kommunfullmäktige ej annat föreskriver, åligger det
Miljö- och konsumentnämnden att särskilt
1.

Fullgöra kommunens uppgifter inom livsmedelslagstiftningen och foderlagstiftningen

2.

Fullgöra kommunens uppgifter enligt alkohollagen,

3.

Fullgöra kommunens uppgifter enligt tobakslagen,

4.

Fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel,

5.

Fullgöra kommunens uppgifter enligt strålskyddslagen, enligt lagen om skyldighet att
tillhandahålla förnybara drivmedel och enligt lagen om sprängämnesprekursorer,

6.

Fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors
hälsa,

7.

Svara för de arbetsuppgifter och beslut i avfalls- och renhållningsfrågor som närmare anges i
gällande kommunala renhållningsordning.

§ 3 Övrigt
Det är även nämndens uppgift att
1. svara för miljövården i kommunen i den mån det inte ankommer på annan,
2. svara för naturvårdsfrågorna i kommunen i den mån det inte ankommer på annan,
3. följa utvecklingen i kommunen i miljö- och hälsoskyddshänseende och därvid utarbeta
de förslag och bereda de ärenden som är påkallade eller ankommer på kommunen,
4. medverka i planering där frågor inom nämndens ansvarsområde berörs,
5. genom kontakter och samarbete med organisationer, nämnder, skolor och genom allmän
information skapa ett ökat medvetande om och kunnande i vardagsekonomi och konsumentfrågor
inom kommunen.
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Utredning av förutsättningarna för att återinföra familjedaghem i Borås Stad; Redovisning av uppdrag
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Ärendet läggs till handlingarna.
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Dnr 2015/KS0753

Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Eva Andreasson
Kommunfullmäktige

Utredning av förutsättningarna för att återinföra familjedaghem i Borås Stad; Redovisning
av uppdrag
Ärendet

Stadsdelsnämnden Norr fick i budget 2015 uppdraget att utreda förutsättningarna för
att återinföra familjedaghem i Borås Stad. Nämnden har lämnat redovisning enligt
bilaga1.
Kommunstyrelsen behandlade redovisningen vid sitt sammanträde 2016-04-11, § 168.
Av beslutsunderlaget framgår det att ärendet behandlas i samband med årsredovisningen. Kommunstyrelsen beslutade enligt förslaget.
Vid sammanträdet lämnade Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin
Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD) ett alternativt beslutsförslag, om att
utredningen ytterligare skulle fördjupas med att belysa föräldraperspektivet samt hur
situationen med familjedaghem ser ut i hur Västerås och hur de lyckats så väl med sin
verksamhet. Yrkandet bifölls ej av Kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-28 § 107 att "Årsredovisning 2015 justeras i följande avsnitt; 1. d) Det sjätte uppdraget på sidan 32 (SDN Norr ang familjedaghem) ska ej avslutas, eftersom utredningen ej presenterats för Kommunfullmäktige
Ärendet återremitterades därmed till Stadsdelsnämnden Norr.
Nämnden har lämnat kompletterande redovisning enligt bilaga 2. I redovisningen har
hänsyn tagits till önskemålen i det alternativa förslaget.
Kommunstyrelsens övervägande

Av Stadsdelsnämndens Norr kompletterande utredning framgår det bland annat av
intervjuerna som Stadsdelsförvaltningens utredare genomfört, att föräldrar till de
yngre barnen är de mest positiva till pedagogisk omsorg1, och att de också påtalar
vikten av pedagogisk utbildning hos den som tar hand om deras barn. Flera uttrycker
även att det är viktigt att följa förskolans läroplan. Även föräldrar med äldre förskolebarn betonar vikten av läroplanen och att personalen har adekvat utbildning. Flertalet
1

Begreppet ”familjedaghem” benämns numera ”pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola
eller fritidshem”. Begreppet ”pedagogisk omsorg” infördes i Skollagen 2010.
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intervjuade föräldrar önskar mindre barngrupper, men är inte beredda att kompromissa med den pedagogiska kvalitén.
Av utredningen, bilaga 1, framgår det att förskolans läroplan inte är styrande för den
pedagogiska omsorgen (familjedaghem), utan endast vägledande. Skollagen ställer inte
heller några krav på att personalen ska ha pedagogisk utbildning. Utredaren konstaterar också att intervjuade chefer angett att efterfrågan på pedagogisk omsorg i Borås är
liten.
Utredningen belyser även svårigheter att rekrytera dagbarnvårdare2, organisatoriska
svårigheter samt svårigheten att säkerställa den pedagogiska kvaliteten i verksamheten.
Kommunstyrelsen är medveten om att de finns föräldrar som av olika skäl efterfrågar
pedagogisk omsorg, även om efterfrågan enligt uppgift är liten. I Borås finns tre privata aktörer som bedriver enskild pedagogisk omsorg samt en kommunalt anställd
dagbarnvårdare.
Kommunstyrelsen bedömer att det utbud av dagbarnvårdare som finns idag, i enskild
och kommunal regi, tillgodoser den efterfrågan som finns.
Det finns därmed inte förutsättningar för att utöka antalet familjedaghem i Borås
Stads regi.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Ärendet läggs till handlingarna.
KOMMUNSTYRELSEN
Malin Carlsson
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Enhetschef

2

Dagbarnvårdare är den yrkeskategori som utför den pedagogiska omsorgen.

1(3)
Joakim Cannerfors
Områdeschef Kommungemensam
Förskola och Skola

2016-08-25

Dnr 2016/SDNN0154

Utredning av förutsättningarna för att
återinföra familjedaghem i Borås Stad Återremiss
Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Norr godkänner upprättad handling och översänder
densamma till Kommunstyrelsen.

Ärendet
Stadsdelsnämnden Norr fick i budget 2015 uppdraget att utreda
förutsättningarna för att återinföra familjedaghem. Skolverket använder sig
av begreppet pedagogisk omsorg och detta begrepp används därför i den
framtagna rapporten och remissvaret istället för familjedaghem.
Kommunfullmäktige har tagit del av rapporten och återremitterade
2016-04-28 (§107) frågan för att fördjupa utredningen utifrån
föräldraperspektiv, hur den i Västerås fungerande omsorgen är organiserad
samt redovisa resultat från tidigare studier.
Bilagd rapport ”Kompletterande utredning av förutsättningarna för att
återinföra pedagogisk omsorg” har tagits fram av Emma Dahl,
utvecklingsledare på Utvecklingsenheten. Av rapporten framgår att det
saknas tidigare studier av området men att Skolinspektionen just i maj 2016
utgivit en rapport om denna verksamhet, som en del i inspektionens
uppdrag att granska svenska förskolors kvalitet och måluppfyllelse. Denna
sammanfattas i rapporten där fördelar och nackdelar framgår och råd för en
väl fungerande verksamhet ges.
Två kommuner med fungerande pedagogisk omsorg har närmare granskats
och resultatet redovisas. Utöver den efterfrågande kommunen Västerås även
Sundsvall.
Kvalitativa intervjuer med 30 föräldrar till barn i olika åldersgrupper i Borås
har genomförts och analyserats.

2(3)
Joakim Cannerfors
Områdeschef Kommungemensam
Förskola och Skola

2016-08-25

Dnr 2016/SDNN0154

Sammanfattningsvis framgår att det går att bedriva pedagogisk omsorg av
god kvalitet under förutsättning att det finns tillgång till lämplig personal, att
denna arbetsleds professionellt och att verksamheten organiseras så att flera
dagbarnvårdare samarbetar delvis i gemensamma lokaler. Det finns en hel
del risker med verksamheten som måste beaktas. Föräldrar lockas av tanken
på en liten barngrupp, men framhåller att de önskar en läroplansstyrd
pedagogisk verksamhet med högskoleutbildad personal, vilket inte är
grundtanken med pedagogisk omsorg.
Det senaste året har efterfrågan på pedagogisk omsorg sjunkit i Borås. Ett
av de privata företagen lägger ner sin verksamhet till hösten och ett som
planerade att starta har inte gjort det.
Områdeschefer för Förskola och områdeschef för Kommungemensam
Förskola och Skola föreslår utifrån rapporten och det faktum att efterfrågan
sjunkit det senaste året att inte verka aktivt för att återuppbygga en
kommunal pedagogisk omsorg utan avvakta en eventuell ökning av
efterfrågan.

Borås 2025 Ekologiskt perspektiv
Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Borås.

Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv
Ärendet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Borås
Stad.

Borås 2025 Socialt perspektiv
Barn och unga

Barn ges bäst förutsättningar genom fortsatt utbyggnad av förskolan
framför återinförandet av pedagogisk omsorg.
Likabehandling

Jämställdhet, tillgänglighet och mångfald påverkas inte av ärendet.
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Omvärldsperspektiv
Två likvärdiga kommuners pedagogiska omsorg redovisas i rapporten.
Skolinspektionens rapport Skolinspektionen (2016) Barnens lärande i
pedagogisk omsorg. Den lilla gruppens möjligheter och begränsningar ligger till grund
för rapporten.
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Komplettering till utredning av förutsättningarna för ett
återinförande av dagbarnvårdare i Borås Stad
Bakgrund
Sammanfattning av den tidigare utredningen
I september 2015 gjorde Utvecklingsenheten för Kommungemensam Förskola och Skola i Borås
Stad en utredning av förutsättningarna för ett återinförande av dagbarnvårdare/pedagogisk
omsorg i kommunen. Rapporten byggde på intervjuer med områdeschefer för förskola, en
tidigare chef för dagbarnvårdare, samt en nuvarande förskolechef utifrån följande
frågeställningar:
•
•
•
•
•

Hur många dagbarnvårdare finns i kommunen i dagsläget? Hur många barn är placerade i
familjedaghem?
Hur stor är efterfrågan?
Vilka hinder och möjligheter finns för ett återinförande av dagbarnvårdare i kommunen?
Hur skulle arbetsvillkoren kunna se ut för dagbarnvårdare, t.ex. gällande arbetstider och
antal barn?
Vilka personalförutsättningar finns?

Utöver ovan nämnda intervjuer gjordes en omvärldsbevakning för att få inblick i hur andra
kommuner i Borås storlek bedriver kommunal pedagogisk omsorg. I omvärldsbevakningen
intervjuades ett antal chefer för denna typ av verksamhet i andra, storleksmässigt jämförbara,
kommuner.
Rapporten Utredning av förutsättningarna för att återinföra familjedaghem i Borås Stad1 inleddes med en
beskrivning av innebörden av pedagogisk omsorg, hur kommunens ansvar ser ut, samt en
nulägesbeskrivning. Därefter beskrevs kommunens fristående pedagogiska omsorg, följt av andra
kommuners verksamheter. På detta följde dessutom en beskrivning av arbetstidsavtal, lokalt avtal
och efterfrågan i kommunen. Rapporten avslutades sedan med slutsatser.
Den tidigare utredningen visade att samtliga intervjuade chefer i Borås var kritiska till ett
återinförande av dagbarnvårdare. Skälen till det var främst pedagogiska, men även andra aspekter
som ekonomi, risker, arbetsförhållanden och arbetstider lyftes. Cheferna påpekade också att
efterfrågan på pedagogisk omsorg är väldigt liten.
Omvärldsbevakningen visade att Västerås har 32 verksamma dagbarnvårdare, som arbetar med
barnen i hemmiljö. Arbetslagen har tillgång till gemensamma lokaler och det finns ”vikariedagbarnvårdare”. Det genomsnittliga antalet barn per dagbarnvårdare är i Västerås 4-5.
Öppettiderna för Västerås pedagogiska omsorg är kl. 6-18 och dagbarnvårdarna arbetar 40
timmar i veckan. Det faktum att de flesta barn har en vistelsetid på mer än 40 timmar per vecka
löses genom att dagbarnvårdarna har en ledig dag i veckan, då barnen vistas hos sin ”vikarie-

1

Utvecklingsenheten för kommungemensam förskola och skola, september, 2015
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dagbarnvårdare”. Under arbetsdagarna har dagbarnvårdarna oftast inte möjlighet att ta ut någon
rast.
Den intervjuade förskolechefen i Huddinge berättade om en tuff arbetssituation för
dagbarnvårdare och svårigheter att rekrytera till denna verksamhet. Eftersom arbetstidsavtalet på
40 timmar per vecka måste hållas och arbetstiden är 10 timmar om dagen fylls veckoarbetstiden
på fyra dagar, och dagbarnvårdaren behöver därmed vara ledig den femte dagen, vilket leder till
mycket arbete med att ordna med vikarie. Vikarien i sin tur behöver också vara ledig en dag i
veckan, vilket resulterar i barngrupper på 7-8 barn. Enligt verksamhetschefen i Huddinge är den
pedagogiska omsorgen en väldigt kostsam verksamhet. Dessutom berättar hon att efterfrågan har
minskat och är i nuläget väldigt liten, då föräldrar idag i stället önskar förskolor.
I Sundsvall finns sex kommunala dagbarnvårdare som arbetar i de egna hemmen tre dagar i
veckan och i en gemensam lokal två dagar; måndagar och fredagar. Beroende på antalet
arbetstimmar dagbarnvårdarna har tisdag-torsdag, och därmed hur många timmar som återstår av
arbetsveckans 40 timmar, arbetar de antingen måndag, fredag eller både och, i den gemensamma
lokalen. Enligt den intervjuade förskolechefen i Sundsvall kräver detta upplägg att det finns ett
antal dagbarnvårdare som samarbetar kring arbetstiderna. Chefen för Sundsvalls dagbarnvårdare
är även förskolechef och anordnar gemensam APT och kompetensutveckling för dagbarnvårdare
och förskollärare. Hon menar att förutsättningar för pedagogisk omsorg är ett samarbete med
förskolan, men även möjligheten att kunna stänga verksamheten ibland, exempelvis för att kunna
åka på familjedaghemskonferens. Om dagbarnvårdarna är få uppstår ett stort hinder för att få
ihop verksamheten, enligt förskolechefen i Sundsvall. Dessutom kan det finnas svårigheter i
samband med rekryteringen eftersom det är betydligt fler aspekter att ta hänsyn till vid rekrytering
av dagbarnvårdare jämfört med förskollärare, som till exempel säkerhetsaspekter, samt bostadens
utformning och placering.
I Umeå lades verksamheten med kommunala dagbarnvårdare ner för drygt tre år sedan på grund
av minskad efterfrågan från föräldrar, men även för att kommunen upplevde ett stort problem då
föräldrar önskade en speciell person, vilket av förklarliga skäl inte var möjligt. Det blev ett val av
person och om familjen inte fick den personen valde föräldrarna att ta en förskoleplats istället.
Det ledde till att en dagbarnvårdare kunde ha två barn medan en annan hade en kö på tolv barn.
Konsekvensen blev att kommunen fick säga upp personal, utifrån senast anställda. De som blev
kvar var inte de mest efterfrågade och därmed minskade efterfrågan ännu mer. Förskolechefen i
Umeå betonade i intervjun att barn är betydligt mer utelämnade hos en person som arbetar
ensam med barnen i hemmet, jämfört med på förskolor där flera personer arbetar, vilka dessutom
har en pedagogisk utbildning, till skillnad från dagbarnvårdare som ofta saknar utbildning.

Återremittering
Kommunfullmäktige har 2016-04-28 beslutat att återremittera ärendet för en fördjupad utredning
kring föräldraperspektivet, samt tidigare studier på området för att urskilja vad som har fungerat
och inte har fungerat i verksamheter för pedagogisk omsorg.
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Denna rapport bör ses som ett komplement till Utredning av förutsättningarna för att återinföra
familjedaghem i Borås Stad2 med syftet att ge en djupare bild av ovanstående delar.

Syfte, metod, frågeställningar och upplägg
Syftet med denna rapport är att utifrån Kommunstyrelsens önskemål komplettera den tidigare
utredningen av förutsättningarna för ett återinförande av pedagogisk omsorg i Borås Stad med en
fördjupning kring föräldraperspektivet, tidigare studier av pedagogisk omsorg, samt upplägget i
de kommuner som lyckas med familjedaghem.
Denna utredning strävar efter en fördjupad förståelse för föräldrars uppfattningar av pedagogisk
omsorg som ett alternativ till förskola. För att få så uttömmande svar som möjligt och för att få
syn på föräldrars uppfattningar och erfarenheter har kartläggningen genomförts i form av
kvalitativa intervjuer med 30 föräldrar. Urvalet har gjorts med utgångspunkt i att föräldrarnas syn
på barnomsorg skulle kunna variera bland annat beroende på barnets ålder och består därför av
slumpmässigt utvalda föräldrar bosatta i olika områden i Borås Stad med barn födda 2013, 2014,
2015 (10 föräldrar från varje åldersgrupp).
Syftet med denna utökade utredning är bland annat att undersöka föräldrars uppfattningar. Valet
av kvalitativa intervjuer grundas i vår uppfattning av att svaren på frågan om pedagogisk omsorg
kan vara mångdimensionella och innefatta flera olika infallsvinklar och aspekter som kan fångas
genom följdfrågor i ett samtal, men däremot skulle kunna vara svåra att få syn på genom
exempelvis enkäter. Förhoppningen har varit att i de kvalitativa intervjuerna få en så bred bild
som möjligt av föräldrarnas uppfattningar i frågan.
En nackdel med kvalitativa intervjuer skulle kunna vara att inte samtliga föräldrar tillfrågas, utan
ett mindre antal slumpmässigt utvalda. Om metoden istället skulle innefatta enkäter till alla
kommunens föräldrar skulle betydligt fler föräldrar kunna nås, men med en stor risk för en låg
andel svaranden, samt en svårighet i synliggörandet av den tänkbara komplexiteten i frågan.
Dessutom har vi bedömt att tidsaspekten utgjort ett hinder för att få in ett tillräckligt stort och
tillförlitligt underlag genom enkäter.
Kvalitativa intervjuer har sin utgångspunkt i frågeområden. Frågornas exakta utformning kan
variera mellan olika intervjuer beroende på informanternas svar och vilka aspekter som tas upp.
Intervjuerna har utgått från följande huvudfrågor:
•
•

Vilka aspekter är viktigast för dig i valet av barnomsorg?
Om det funnits kommunalt anställda dagbarnvårdare, skulle det vara ett alternativ för dig?
Varför/varför inte?

Utöver dessa huvudfrågor har följdfrågor ställts, som baserats på respondenternas svar. På det
sättet har samtalets möjligheter att registrera oväntade svar och ställa följdfrågor tagits tillvara, i
syfte att nå en djupare förståelse.
Det saknas aktuell tidigare forskning om pedagogisk omsorg. Skolinspektionen har emellertid
precis (i maj 2016) utgivit en rapport om denna verksamhet, som en del i inspektionens uppdrag
2

Utvecklingsenheten för kommungemensam förskola och skola (september 2015)
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att granska svenska förskolors kvalitet och måluppfyllelse. Den rykande färska rapporten kommer
att ligga till grund för denna utrednings fördjupning i vad som fungerar bra och mindre bra när
det gäller pedagogisk omsorg.
Rapporten inleds med en nulägesbeskrivning som följs av beskrivningar av väl fungerande och
mindre väl fungerande exempel av pedagogisk omsorg. Därefter presenteras resultaten av
föräldraintervjuerna följt av mer ingående beskrivning av Västerås och Sundsvalls pedagogiska
omsorg. Rapporten avslutas med slutsatser.

Nulägesbeskrivning
Enligt 25 kap. 2 § i Skollagen ska kommunerna, om vårdnadshavare önskar det, sträva efter att
erbjuda barn pedagogisk omsorg i stället för förskola eller fritidshem. Även om kommunen inte
har någon efterfrågan för tillfället måste de planera för ett tillhandahållande av omsorg om
situationen förändras.3
Av Sveriges 1-5-åringar är drygt två procent inskrivna i pedagogisk omsorg, vilket kan sättas i
relation till antalet barn inskrivna i förskolan, där siffran är 83 procent. Trenden är att antalet barn
i pedagogisk omsorg minskar för varje år. En annan trend är att den kommunala pedagogiska
omsorgen minskar, medan antalet barn i fristående verksamheter ökar.
Ungefär sju av tio dagbarnvårdare saknar utbildning för arbete med barn. Det ser olika ut hur och
var verksamheten för pedagogisk omsorg bedrivs. Den kan exempelvis bedrivas av en person i
sitt eget hem, eller i en särskild lokal, alternativt till största del enskilt i hemmet, men i annan lokal
tillsammans med andra personer under vissa tider. Det finns också exempel på lösningar där flera
personer eller familjer tillsammans bedriver pedagogisk omsorg i familjernas hem eller i särskilda
lokaler.4
Vidare skriver Skolinspektionen att ”Svensk förskola är internationellt känd för att hålla hög
kvalitet. Såväl forskning som rapporter från olika myndigheter vittnar om en relativt omfattande
kunskap – och ett ökande intresse för – de yngre barnens lärande i förskolan. Däremot saknas en
nationell bild av verksamheten och vardagen som dagbarnvårdares barngrupper möter inom
ramen för pedagogisk omsorg. Vilka möjligheter till lärande och utveckling erbjuds dessa barn?”.5
Pedagogisk omsorg ska ”genom pedagogisk verksamhet stimulera barns utveckling och lärande”.6

Den pedagogiska omsorgens två ansikten
Skolinspektionens nyutkomna rapport om pedagogisk omsorg bygger på en granskning av 58
verksamheter med syftet att belysa i vilken utsträckning barnen i pedagogisk omsorg får möjlighet
att lära och utvecklas. Inspektionens undersökning visar att den pedagogiska omsorgens särart
med de små barngrupperna med en enda vuxen som arbetar ensam medför ”goda förutsättningar
att ge barnen en trygg och lärorik miljö där de blir sedda och lyssnade på” samtidigt som det
3

Skolverket (2012) Allmänna råd för pedagogisk omsorg.
Skolinspektionen (2016) Barnens lärande i pedagogisk omsorg. Den lilla gruppens möjligheter och begränsningar.
5 Ibid. s. 7
6 25 kap. 2 § Skollagen (2010:800)
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innebär vissa risker och en sårbarhet ”att vara hänvisad till en enda person i en verksamhet med
begränsad insyn”.7 Inspektionens slutsats är därför att pedagogisk omsorg kan vara antingen ett
bra eller ett mindre bra alternativ till förskola. Nedan redogörs för faktorer som påverkar om den
pedagogiska omsorgen fungerar bra eller inte.

Välfungerande pedagogisk omsorg
Små grupper
Hur stor en ”lagom stor” barngrupp är beror på flera faktorer, såsom lokaler, personaltäthet,
personalens utbildning och kompetens, barn i behov av särskilt stöd, barn med annat modersmål
än svenska, samt barngruppens sammansättning av åldrar, kön, social och etnisk tillhörighet.
Dessa faktorer och samspelet mellan dem påverkar kvaliteten i verksamheten och hur många
barn gruppen kan innefatta för att fungera.8
I förhållande till förskolans barngrupper är oftast barngrupperna i pedagogisk omsorg små (i snitt
4,6 barn per grupp, enligt Skolverkets officiella statistik för pedagogisk omsorg). Enligt
Skolinspektionen har flera av de intervjuade föräldrarna i inspektionens undersökning valt bort
förskolans stora grupper till förmån för den pedagogiska omsorgens mindre grupper. En liten
grupp upplevs vara en förutsättning för att barnet ska bli sett och lyssnat på. Dessutom uttrycker
föräldrar en uppskattning över dagbarnvårdarens personliga engagemang i barnet, samt att barnet
slipper möta ”okända vikarier”. Under verksamhetsobservationer har Skolinspektionen sett att
dagbarnvårdare har möjlighet att följa och anpassa verksamheten efter de enskilda barnen, tack
vare det lilla barnantalet, eftersom ett ökat antal barn minskar möjligheten att ta hänsyn till varje
barns behov. Dagbarnvårdare är sällan beroende av yttre rutiner i tid och rum, vilket skapar en
flexibilitet och ett friutrymme i mötet med barnens frågor och intressen.9
Organisation och ledning
Förutsättningarna för organisation och ledning av pedagogisk omsorg ser väldigt olika ut i landet.
Bäst fungerar den pedagogiska omsorgen där organisationen är tydlig och det finns en ledare med
uttalat ansvar att leda och utveckla verksamheten (till exempel en förskolechef med särskilt ansvar
för pedagogisk omsorg). För att barnen ska ges goda förutsättningar att lära och utvecklas
behöver det finnas en engagerad ledare som ser till att dagbarnvårdarna får möjlighet till
planeringstid, medarbetarsamtal, personalmöten, arbetsplatsträffar och planeringsdagar.
Dessutom bör dagbarnvårdarna få stöttning, pedagogisk handledning, kompetensutveckling, samt
förutsättningar att lära tillsammans med varandra i ett kollegialt lärande.
Inom förskoleverksamhetens ram bör det finnas tillgång till olika kompetenser och funktioner,
som exempelvis specialpedagog, talpedagog och psykolog. Dessa ska fungera som stödstrukturer
i arbetet med att utmana och stimulera barnens lärande och utveckling. Förutsättningarna att ta
del av specialkompetenser ser olika ut för olika verksamheter för pedagogisk omsorg. I
välfungerande verksamheter finns barnhälsoteam kopplade till den pedagogiska omsorgen och
7

Skolinspektionen (2016, s. 9) Barnens lärande i pedagogisk omsorg. Den lilla gruppens möjligheter och begränsningar.
Skolverket (2016) Barngruppers storlek i förskolan. En kartläggning av aktuell pedagogisk, utvecklingspsykologisk och
socialpsykologisk forskning. Rapport 433, Stockholm: Fritzes.
9 Skolinspektionen (2016), Barnens lärande i pedagogisk omsorg. Den lilla gruppens möjligheter och begränsningar.
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rutiner finns för uppföljning av utvecklingen av barn i behov av särskilt stöd. Dagbarnvårdare i
dessa verksamheter beskriver dessutom hur de samverkar med barnavårdscentralen.
Bland de kommuner som lyckas med den pedagogiska omsorgen finns exempel på god
samverkan mellan förskolor och dagbarnvårdare, samt tillgång till gemensamma lokaler för
dagbarnvårdarna, vilket ger barnen möjlighet att träffa andra barn och vuxna.
I förskolans uppdrag ingår ett aktivt arbete för att främja barnens utveckling i såväl svenska
språket som modersmålet, om det är ett annat än svenska.10 För pedagogisk omsorg finns inte
samma krav att arbeta med barnets modersmål som förskolan har.11 Inom välfungerande
pedagogisk omsorg finns exempel som beskriver stöttning på båda språken för tvåspråkiga barn.
Utöver det nämns vikten av att barngrupperna får möta det svenska samhället och dess
traditioner.12

Risker och nackdelar med pedagogisk omsorg
Små gruppers sårbarhet
Den pedagogiska omsorgens små grupper innebär en sårbarhet, bland annat genom ett mindre
urval kamrater. Bristen på flera jämnåriga kamrater kan leda till understimulans i lek- och
språkutvecklingen. Eftersom dagbarnvårdare ofta arbetar ensamma måste hela barngruppen
hållas ihop hela dagen, vilket försvårar möjligheterna att dela gruppen utifrån barnens olika behov
och önskemål. Om flera av barnen är mellan ett och två år visar Skolinspektionens undersökning
att det dessutom är svårt att komma iväg på utflykter, vilket medför svårigheter att tillgodose de
äldre barnens behov av stimulans utanför dagbarnvårdarens hem.
Det faktum att dagbarnvårdarna på samma gång tar hand om både egna och andras barn kan
resultera i olika bemötande och behandling av barnen i barngruppen. Skolverket betonar därför i
sina allmänna råd för pedagogisk omsorg vikten av att, som dagbarnvårdare, inte göra skillnad på
egna och andras barn.13
Brist på insyn och uppföljning
Kommunen ska systematiskt följa upp och utvärdera verksamheten för pedagogisk omsorg. Om
brister förekommer ansvarar kommunen för att nödvändiga åtgärder vidtas. Det ska i kommunen
finnas rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot verksamheten, vilket även gäller för
enskild huvudman som av en kommun fått godkännande om rätt till bidrag för att bedriva
pedagogisk omsorg. Flertalet dagbarnvårdare i Skolinspektionens granskning vittnar om en
obefintlig insyn och uppföljning av verksamheten. I en del kommuner saknas kännedom om hur
dagbarnvårdarna arbetar. Till exempel genomförs inga verksamhetsbesök alls, utan insyn utövas
endast genom att kommunen tar del av en skriftlig kvalitetsredovisning från dagbarnvårdarna. På
andra håll saknas helt ett system för planering, uppföljning och utvärdering av verksamheten och
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ingen information alls begärs in från dagbarnvårdarna. Några av de intervjuade dagbarnvårdarna i
Skolinspektionens undersökning saknar en närvarande chef.14
Avsaknad av kollegialt samarbete, central kunskap och kompetens
Skolinspektionen har besökt verksamheter i pedagogisk omsorg där kunskap om hur barn kan
stöttas i sitt lärande saknas. En del av dagbarnvårdarna i Skolinspektionens granskning har varken
tagit del av Skolverkets allmänna råd för pedagogisk omsorg eller läroplanen för förskolan (Lpfö
98/10). En av de intervjuade, som saknar utbildning, uttrycker att ”det pedagogiska” är svårt och
anser sig inte ha fått någon respons från huvudmannen då hen påpekat detta. I flera fall saknar
dagbarnvårdare möjligheter till kompetensutveckling och kollegialt samarbete kring frågor om
barns lärande.15
Enligt Skolinspektionen har dagbarnvårdare som mest en timmes planeringstid i månaden. En
dagbarnvårdare i inspektionens studie uttrycker att ”förskolan har tid för planering. Jag har alltid
bråttom, jag ska göra allt. Jag är här från 5:00 till 17:00”.16

Vägar till en bra verksamhet
Att bli sedd och att få vistas i en språkutvecklande miljö ger förutsättningar för lärande.
Dessutom behöver barn stöttning i mötet med andra barn och vuxna, både i och utanför den
egna barngruppen. För att kunna förbereda barnen för fortsatt lärande behöver dagbarnvårdare
ha kompetens att stimulera barnens språkutveckling,17 vilket kräver att personalen behärskar det
svenska språket i tillräcklig utsträckning för att kunna stimulera barnens språkutveckling i svenska
och förbereda för fortsatt lärande.18 Skolinspektionens undersökning visar att barn i de flesta av
de granskade verksamheterna erbjuds en språkutvecklande miljö med gott samtalsklimat,
högläsning, sångstunder, samt en stöttning kring barnens förståelse av symboler, siffror och
bokstäver. Kvaliteten kan emellertid höjas genom mer samtal och reflektioner mellan
dagbarnvårdare och barn runt det som händer i vardagen, men även genom mer möten med
dans, drama och musik.
Verksamheten för pedagogisk omsorg bör vara utformad så att den främjar lek, kreativitet och
intresse att lära. Personalen har en viktig uppgift i att utmana och stimulera leken.
Skolinspektionens undersökning visar att de flesta dagbarnvårdare är närvarande och delaktiga i
leken och tillför material och frågor för vidareutveckling av leken. Genom att tillföra material och
frågor som stimulerar lek och skapande i relation till naturvetenskap, matematik och teknik skulle
kvaliteten kunna höjas ytterligare.
Uppdraget för pedagogisk omsorg innefattar att främja barns allsidiga kontakter och sociala
gemenskap. Detta kan ske bland annat genom samverkan med andra dagbarnvårdare och deras
barngrupper, besök på bibliotek, teaterföreställningar, konstutställningar och idrottsplatser. De
flesta barn hos dagbarnvårdare får ta del av närliggande lekplatser, göra skogsutflykter, gå på
bibliotek och träffa andra dagbarnvårdares barngrupper. För att höja kvaliteten behöver dock
14
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16 Ibid. s. 15
17 Ibid.
18 Skolverket (2012) Pedagogisk omsorg, Skolverkets allmänna råd med kommentarer, Stockholm: Fritzes.
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huvudmannen säkerställa att verksamheter på glesbygden ges förutsättningar att ta del av ortens
utbud och aktiviteter. Det är också viktigt att huvudmannen följer upp att utbudet utnyttjas.
Den sociala dimensionen i uppdraget innebär att främja kontakter mellan barnen och mellan barn
och vuxna. För att barnens vistelse i pedagogisk omsorg ska bli positiv spelar dagbarnvårdarens
förmåga att förstå och samspela med barnen en stor roll. Det innefattar bland annat att lyssna på
barnen och stötta dem i att förstå och följa gemensamma regler, samt uppmuntra dem att med
intresse, allvar och respekt lyssna på varandras åsikter. Enligt Skolinspektionen kan kvaliteten
höjas genom att huvudmannen säkerställer att barnen i större utsträckning ges stöttning och
vägledning i det sociala samspelet även utanför den plats där den pedagogiska omsorgen bedrivs.
För att genomföra aktiviteter som främjar lärandet är det viktigt att dagbarnvårdare utgår från
barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. För att höja kvaliteten bör dagbarnvårdare
samtala mer med barnen kring deras upplevelser av verksamheten och koppla dessa till den
fortsatta planeringen. Huvudmannen behöver säkerställa fungerande rutiner för att
uppmärksamma barn i behov av stöd i utvecklingen.19

Boråsföräldrars uppfattningar av pedagogisk omsorg som
alternativ till förskola
Närheten till bostaden viktigast
De allra flesta av de intervjuade föräldrarna i Borås anger närheten till bostaden som den
viktigaste faktorn vid val av barnomsorg. Anledningar till att närheten upplevs mycket betydande
är både vikten av kompisar i området och smidigheten vid lämning och hämtning. De som inte
nämner närheten som det viktigaste anser att pedagogiken är mest betydelsefull, tillsammans med
det faktum att personalen är utbildad och arbetar på ett väl genomtänkt sätt utifrån läroplanen för
förskolan. Andra aspekter som påverkat föräldrarna i valet av barnomsorg är inne- och utemiljön
och barngruppens storlek.
Barngruppens storlek
Av de föräldrar som är positivt inställda till pedagogisk omsorg nämner samtliga en mindre
barngrupp som främsta skälet. Av det totala antalet intervjuade föräldrar uttrycker hälften av
föräldrarna att det skulle vara bra med en mindre barngrupp, och att de ser möjligheter till det
hos en dagbarnvårdare, eftersom de upplever att barngrupperna på förskolan är stora. ”I en
mindre grupp blir det förhoppningsvis mer tid till barnen i en lugnare miljö”, säger en mamma.
En förälder som haft vårdnadsbidrag anser att ett mindre sammanhang är det viktigaste och säger
att hon hade valt dagbarnvårdare direkt om alternativet funnits, då hon är orolig över de stora
barngrupperna i förskolan och menar att ett återinförande av dagbarnvårdare är extra viktigt efter
att man tagit bort vårdnadsbidraget. Ett par föräldrar berättar att det på deras barns förskolor är
stora barngrupper, hög personalomsättning och många vikarier som barnen ska försöka knyta an
till. En mamma som är positiv till pedagogisk omsorg berättar att det hade passat hennes barn att
vara i en lugn, hemlik miljö, istället för på den stora förskoleavdelning de går på idag med ”för
många barn”. Hon berättar till exempel att hennes son inte orkar med några ljud hemma efter en
19
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dag på förskolan och uttrycker att hon anser att samhället är för stressigt idag och att vi behöver
tänka på barnens bästa genom att skapa lugnare miljöer med mer personal för barnen.
En del av de tillfrågade menar att mindre grupper och en lugnare tillvaro i hemmiljö skulle kunna
vara bra i början, när barnen är små, men att de vid ca 3-4 års ålder skulle kunna börja på förskola
för att vänja sig vid större grupper som en förberedelse inför skolstarten. En förälder tycker att
”pedagogiken kommer in när de blir äldre, men det är inte det viktigaste de 2-3 första åren, utan
då är det viktigaste gruppstorlek och personalens förhållningssätt”.
Dagbarnvårdarens personlighet, utbildning och värderingar
I flera av intervjuerna betonas betydelsen av vilken person som skulle vara dagbarnvårdare för att
alternativet skulle kunna vara aktuellt. ”Personkemin är väldigt mycket viktigare, eftersom det är
väldigt mycket skörare när det bara är en person”, säger en mamma. En annan säger att även
dagbarnvårdarens värderingar, både socialt och politiskt, samt synen på religion är viktigt
eftersom barnen kommer att vistas i personens hem, vilket medför en större utsatthet, jämfört
med att vistas på förskolan där det finns flera vuxna, som dessutom är utbildade pedagoger.
Bristen på insyn nämns i några av samtalen och en förälder betonar att ”det är extremt viktigt
vilken person det är” och att det ”måste vara stenhårda tester och noggrann kontroll”.
Många av de intervjuade föräldrarna poängterar vikten av att dagbarnvårdaren är en
högskoleutbildad pedagog som arbetar med läroplanen på ett sätt som är pedagogiskt likvärdigt
med förskolan och att de ”aldrig hade satt sitt barn där om det inte var det”. En pappa, som
anser att pedagogisk omsorg skulle kunna vara ett alternativ och ”fylla ett tomrum med tanke på
att förskoleköerna är väldigt långa”, säger att ”kravet för att man skulle kunna ha sitt barn hos en
dagbarnvårdare är att personen är högskoleutbildad, annars är det inte intressant”.
Förskolans fördelar enligt föräldrar
De som inte ser pedagogisk omsorg som ett tänkbart alternativ menar att barnen utvecklas mer
på förskolan och att förskolan innebär en bättre förberedelse inför skolan. De ser att det är bra
för barn att vara i en grupp i en organiserad verksamhet och komma nära flera olika vuxna, som
man gör på förskolan, samt att det är en fördel att barnen får möta många olika människotyper i
personalen och en större mix med barn från olika kulturer. Värdet av en inne- och utemiljö som
anpassats till barnen lyfts också av flera föräldrar.
En nackdel med pedagogisk omsorg är att barnen endast har kontakt med, och blir fästa vid, en
vuxen person, vilket skulle kunna medföra att det blir svårare att knyta an till flera, men även att
en liten grupp med barn i olika åldrar leder till en risk att barnen inte känner så många i sin egen
ålder vid skolstarten, resonerar en av de intervjuade.

Föräldrar till barn födda 2015
Endast ett av de tio barnen i intervjugruppen födda 2015 har börjat i barnomsorg och föräldrarna
till de övriga nio planerar en start på förskola inom ett halvår. I intervjuerna framkommer att
föräldrarna till de yngsta barnen är mest positivt inställda till dagbarnvårdare som ett alternativ till
förskola. Sju av tio uttrycker att det skulle kunna vara ett alternativ då en mindre barngrupp
lockar. Samtliga av dessa sju är dock noga med att betona betydelsen av vilken person det är som
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tar hand om barnen och vikten av att dagbarnvårdaren har en pedagogisk utbildning. Även om de
ser fördelar med en mindre grupp är alltså föräldrarna inte beredda att kompromissa med den
pedagogiska kvaliteten.
En förälder menar att dagbarnvårdare skulle kunna vara bra de första ca fyra åren, för att lära
barnen grundläggande värderingar och interagerande med andra och efter det ”släppa lös dem i
större grupper där de får lära sig att vara många tillsammans”.
En annan förälder tror att det är nyttigt att barnen får träffa många barn och att det därför är
bättre med förskola.

Föräldrar till barn födda 2014
Samtliga av barnen i gruppen födda 2014 går i kommunal förskola. Ungefär hälften av
föräldrarna i denna intervjugrupp uttrycker att de skulle kunnat överväga att lämna sitt barn hos
en dagbarnvårdare för att få ha barnet i en mindre barngrupp. Det skulle vara en ”fördel med
samma person och inte en massa vikarier”, säger en av de intervjuade. En annan anser att
pedagogisk omsorg ”blir mer personligt i hemmamiljö” och skulle kunna fungera som en
överslussning till förskolemiljön, framför allt under den första tiden, fram till 3-årsåldern.
Föräldern förklarar att behovet inte är likadant när de är små, men ”runt 3-årsåldern är det viktigt
med pedagogiskt utbildad personal och att de stimulerar mer” och att de lite större barnen
behöver förskolan för att ”komma in mer i kompisgäng”.
Den halva som inte skulle kunna tänka sig pedagogisk omsorg vill att barnen ska vara i en grupp i
en organiserad verksamhet som följer läroplanen och förbereder mer för skolan. Dessa föräldrar
upplever också att det skulle vara en ”mer utsatt miljö hemma” hos någon och att det ”inte är lika
sårbart och känsligt” när det är flera olika människor som arbetar i verksamheten. ”Att bara vara
hos en gör att det är tio gånger viktigare att personkemin stämmer”, säger en. ”Förskolan är så
fantastiskt bra som den är och det finns positiva aspekter med att vara många barn. Det
förbereder för skolan”, förklarar en annan. Ytterligare en av de svarande säger att förskollärare
”får ta del av massa nytt lärande och kompetensutveckling som kommer barnen till gagn”, till
skillnad från dagbarnvårdare.
”En vuxen har ju svårt att ta hand om 5-6 barn, så det är nog väldigt svårt för en person, särskilt
när de är i olika åldrar”, säger en av de tillfrågade. En annan berättar att hon har en kusin som har
arbetat som dagbarnvårdare och haft fem dagbarn i sin lägenhet. Den intervjuade förklarar att
kusinen slutade för att det blev för mycket för en person och att det var väldigt svårt komma ut
med alla barn. Båda dessa föräldrar menar att förskolor däremot ”har större ytor och säkrare
miljö, som är anpassad till barnen och deras behov”.

Föräldrar till barn födda 2013
Nio av tio barn i åldersgruppen födda 2013 går i kommunal förskola. Föräldrarna till det tionde
barnet har haft vårdnadsbidrag och väntat med förskolestarten till 3 års ålder. Barnet ska börja i
kommunal förskola till hösten och gå där ett år, för att sedan börja på friskola, där barngrupperna
är mindre. Föräldern till detta barn tänker mycket på anknytningen och känner sig orolig för att
det kommer att vara för stor grupp på den kommunala förskolan. Hon säger att hon hade valt
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dagbarnvårdare direkt om det hade funnits, då hon anser att ett mindre sammanhang är det
viktigaste.
En annan av föräldrarna som hade kunnat tänka sig pedagogisk omsorg anser att samhället idag
är väldigt stressigt och att vi inte ska ”stressa ihjäl våra barn”, utan istället minska stressen och
”bygga trygga barn” genom att skapa lugnare miljöer för barnen.
Ytterligare en förälder säger att hon hade varit intresserad av pedagogisk omsorg om det hade
funnits på kvällar och helger, eftersom båda föräldrarna arbetar på obekväma arbetstider.
Majoriteten av föräldrarna till barnen födda 2013 är något skeptiska till pedagogisk omsorg som
alternativ, då de berättar att barnen trivs på förskolan och att de anser att förskoleverksamhetens
fördelar är övervägande. En nämner att pedagogisk omsorg ”blir för litet” och att det finns en
”brist på insyn” i verksamheten. Även om det skulle kunna vara en fördel med en starkare
kontakt till en vuxen, menar föräldern att det samtidigt är nackdelar med bara en kontakt och att
det är bättre att barnen har flera vuxna att knyta kontakt med och att barnen i en större
barngrupp lär sig att ”samverka, leka, anpassa och kompromissa” i större utsträckning, vilket
anses viktigt inför skolstarten.
Flertalet föräldrar i denna intervjugrupp betonar vikten av adekvat utbildning hos personalen och
att det viktigaste är att barnen utvecklas och lär sig i stor omfattning. De ser att förskolan lär
barnen väldigt mycket och att läroplansarbetet är betydelsefullt och att den pedagogiska delen
skulle kunna bli lidande i verksamhet för pedagogisk omsorg.

Hur gör kommuner som lyckas?
I Skolinspektionens rapport som presenterats ovan lyfts framgångsfaktorer från välfungerande
verksamheter för pedagogisk omsorg. Två av de kommuner som Utvecklingsenheten varit i
kontakt med och som lyckas med verksamheten för pedagogisk omsorg är Västerås och
Sundsvall. De har olika upplägg för verksamheten. Nedan presenteras dessa båda kommuners
pedagogiska omsorg.

Västerås
Som tidigare nämnts har Västerås 32 verksamma dagbarnvårdare. Öppettiderna för Västerås
pedagogiska omsorg är kl. 6-18 och dagbarnvårdarna arbetar 40 timmar i veckan. Det faktum att
de flesta barn har en vistelsetid på mer än 40 timmar per vecka löses genom att dagbarnvårdarna
har en ledig dag i veckan, då barnen vistas hos sin ”vikarie-dagbarnvårdare”. Under arbetsdagarna
har dagbarnvårdarna oftast inte möjlighet att ta ut någon rast.
På hemsidan för familjedaghem i Västerås kommun kan man läsa att stadens pedagogiska omsorg
har engagerad och motiverad personal och att läroplanen alltid finns med vid planering av den
dagliga verksamheten. Dagbarnvårdarna i Västerås gör alltid en terminsplanering, i vilken de
bestämmer vad de ska göra och vilka teman de ska ha under terminen. Verksamhetens aktiviteter
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innefattar: utevistelse varje dag, vattenlek, fri lek, rörelse, finmotorik och grovmotorik.
Aktiviteterna genomförs både ute och inne, i både stora och små barngrupper.20
Västerås dagbarnvårdare har hand om tre till sex barn vardera. Dagbarnvårdarna är indelade i tre
områden: Norr, Väster och Öster. Alla barn och dagbarnvårdare inom grupperna känner
varandra väl och träffas så gott som dagligen. Verksamheten är förlagd till dagbarnvårdarnas hem.
Förutsättningarna ser olika ut för de olika dagbarnvårdarna, beroende på var de bor. ”En del har
lokal att tillgå, en del arbetar med mulleverksamhet, en del har tillgång till gymnastiksal och andra
gör besök på Öppna förskolan”.21 Alla tillbringar dock största delen av dagen utomhus och tar
del av natur och miljö, samt arbetar med matematik och språk i olika aktiviteter.
Intervju med chefen för pedagogisk omsorg i Västerås
Anna Åkerström som är enhetschef för den pedagogiska omsorgen i Västerås berättar i en
telefonintervju att en framgångsfaktor för verksamheten är att alla dagbarnvårdare är samlade
under en chef, vilket gör att kompetensutvecklingen riktas till den gruppen och dess behov.
Chefen menar att kraven och arbetsförhållandena är väldigt annorlunda mot i förskolan. Från
början var Åkerström enbart chef för alla dagbarnvårdare, men är numera även förskolechef på
en förskola och har en biträdande förskolechef till hjälp i sitt uppdrag.
Åkerström har regelbundet gemensam APT för alla dagbarnvårdare. På APT:n förs pedagogiska
diskussioner, vilket lett till att hon känner dagbarnvårdarna väl, har en bra insyn i deras arbete och
har koll på var de befinner sig i sitt pedagogiska tänk. Dagbarnvårdarna får besök av chefen i
hemmet ungefär en gång per år.
De flesta av de tre områdena har en lokal där de kan vara. På förmiddagarna är det gemensam
pedagogisk aktivitet utifrån ett genomtänkt syfte. Då träffas dagbarnvårdarna till exempel i en
gemensam lokal, i skogen eller på en lekplats. På eftermiddagarna är de i sina egna hem.
Åkerström berättar att de använder läroplanen för förskolan tillsammans med Lotusdiagram för
att synliggöra vilka läroplansmål de arbetar med. Enhetschefen betonar dock att man ”absolut
inte kan ställa samma krav” på dagbarnvårdare som på förskollärare som är utbildade. Hon
förklarar att hon tänker att man måste lyfta läroplansmålen i diskussioner, men att det viktigaste
för den pedagogiska omsorgen är förhållningssättet och att hon som chef kan känna sig trygg
med att dagbarnvårdarna har ett bra förhållningssätt. Åkerström är också noga med att
föräldrarna ska veta att chefen finns och att de har någonstans att vända sig om de är missnöjda
eller om något händer. Därför är hon som chef med på föräldramöten i de olika områdena.
Enligt enhetschefen tycker föräldrarna inom den pedagogiska omsorgen i Västerås att
verksamheten är jättebra och resultatet på föräldraenkäterna ligger i topp när det gäller nöjdhet.
Åkerström poängterar att föräldrarna har gjort ett medvetet val, då de valt pedagogisk omsorg för
få en lugn hemmiljö, vilket också är en anledning till att man är väldigt nöjd med verksamheten.
De som inte är nöjda söker förskola istället. Det kan vara svårt att nå ut med att alternativet finns,
så Åkerström försöker arbeta med marknadsföring. Som exempel berättar hon att
dagbarnvårdarna har jackor med texten: ”Pedagogisk omsorg, Västerås” när de vistas ute med
barnen.
20
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På frågan om Västerås har haft problem med personval berättar Åkerström att det varit ett fåtal
som önskat specifika personer, men att kommunen är tydlig med att man söker till ett område då
man söker pedagogisk omsorg och att man får den dagbarnvårdare i området som har plats.
Verksamheten marknadsförs med att det inte är någon skillnad beroende på vilken
dagbarnvårdare man får, utan att verksamheten är likvärdig.
Åkerström berättar att det finns en brytpunkt vid tre stycken dagbarnvårdare per område och
förklarar att vikariesystemet inte fungerar om de är färre. I ett par av Västerås områden finns flera
dagbarnvårdare och i ett område finns det tre stycken. Varje månad träffas dagbarnvårdarna
områdesvis i planeringsmöten där de tittar på schemat och bestämmer vilka dagar de ska vara
lediga. Barnantalet styr den lediga dagen, vilket innebär att dagbarnvårdarna får ta ledigt de dagar
de har minst antal barn, för att underlätta fördelningen av barnen på vikariedagbarnvårdarna.
Arbetstiden är 40 timmar i veckan, men eftersom de arbetar i genomsnitt 10 timmar per dag
ligger arbetstiden för det mesta på fyra dagar. Dagbarnvårdarna har fyra till fem barn var i en
barngrupp och alla dagbarnvårdare arbetar i små täta grupper, så alla barnen känner alla och har
inga problem att gå till någon annan av dagbarnvårdarna. Barnen möter alltså alltid någon av de
vuxna de känner. Det blir aldrig någon person de inte träffat tidigare, vilket är en stor skillnad
mot förskolan där det kan vara många olika vikarier som barnen aldrig tidigare mött.
I Västerås är det flera som byter från dagbarnvårdare till förskola i 3-4-årsåldern, men det varierar
beroende på hur pedagogisk dagbarnvårdaren är och i vilken utsträckning hen tillgodoser de äldre
barnens behov av stimulans och utveckling. Åkerström anser emellertid att det är bra för 4-5åringar att vara på förskolan. Flera av 4-5-åringarna stannar dock kvar hos dagbarnvårdarna ända
till skolstarten och det har visat sig gå bra för dem i skolan. Enhetschefen poängterar att
dagbarnen varje dag även har en större grupp att relatera till. ”Det blir som det bästa av två
världar, eftersom de både har en mindre och en större grupp”, säger enhetschefen och förklarar
att barnen lämnas och hämtas i ett litet sammanhang, i en mindre grupp, hemma hos
dagbarnvårdaren, men vistas i en större grupp under aktiviteterna på förmiddagen.
”Anknytningen, relationer, trygghet och miljö är A och O för den pedagogiska omsorgen.
Omsorgsbiten är större i pedagogisk omsorg än på förskolan”, säger Åkerström och berättar att
Danmark har jättemånga dagbarnvårdare och att barnen är hos dagbarnvårdare till 3 års ålder, då
de går över till förskolan. Det ekonomiska systemet för pedagogisk omsorg i Sverige är dock
uppbyggt på en blandning av olika åldrar, till exempel kan en dagbarnvårdare ha en grupp med
två små barn, en 2,5-åring och två 4-5-åringar. Det är inte praktiskt möjligt att ha mer än tre små
barn i en grupp, men den ersättningen täcker inte lön och omkostnader, utan ersättningen bygger
på att du måste ha fyra till fem barn per grupp, annars håller det inte, berättar Åkerström.
Faktorer som påverkar antalet barn i barngruppen är dagbarnvårdarens boende, erfarenhet,
kompetens och förmåga.
Ytterligare fördelar som lyfts är att barnen i pedagogisk omsorg enligt Åkerström är mycket
friskare tack vare att det är mindre virus som går runt. Hon berättar om ett barn med cancer och
hög infektionskänslighet som kunnat ha pedagogisk omsorg för att slippa utsättas för smittorisk i
lika hög grad som på förskolan.
Som tips till Borås inför ett eventuellt återinförande av pedagogisk omsorg säger Åkerström att
det måste vara minst tre dagbarnvårdare i samma område, på gångavstånd till varandra, för att de
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ska kunna träffas, jobba pedagogiskt tillsammans och ta hand om varandras barn utifrån ett
vikariesystem. Kommunen behöver få till en grupp dagbarnvårdare, gärna samlade under en och
samma ledning med gemensam APT som lyfter deras frågor och ser deras behov, menar
enhetschefen. Hon betonar dock att det är jättesvårt att rekrytera dagbarnvårdare. Som chef
upplever Åkerström en stor brist på anställningsbara dagbarnvårdare och skulle behöva många
fler än hon kan få tag på. I rekryteringen ställs krav på förhållningssätt och bostad, samt att
hemmet är djur- och rökfritt. Alla vill dock inte öppna upp sina hem. Åkerström förklarar att
dagbarnvårdare inte är ett 8-17-jobb, utan ”man lever i det”.

Sundsvall
Som beskrivits tidigare finns i Sundsvall sex kommunala dagbarnvårdare som arbetar i de egna
hemmen tre dagar i veckan och i en gemensam lokal två dagar; måndagar och fredagar. Beroende
på antalet arbetstimmar dagbarnvårdarna har tisdag-torsdag, och därmed hur många timmar som
återstår av arbetsveckans 40 timmar, arbetar de antingen måndag, fredag eller både och, i den
gemensamma lokalen. Enligt den intervjuade förskolechefen i Sundsvall kräver detta upplägg att
det finns ett antal dagbarnvårdare som samarbetar kring arbetstiderna. Om dagbarnvårdarna är få
uppstår ett stort hinder för att få ihop verksamheten, enligt chefen för den pedagogiska
omsorgen.
Enligt Sundsvalls kommun ger hemmiljön ”naturliga tillfällen till aktiviteter och inlärning, som
kompletteras med planerade verksamheter. Barnen får då ta del av vårt kulturarv som seder och
bruk genom lekar, sånger, berättelser och teaterupplevelser”.22 Barngrupperna består av fyra till
sju barn. Eftersom alla dagbarnvårdare träffas i en gemensam lokal på måndagar och fredagar, lär
alla barn känna alla dagbarnvårdare. Den gemensamma lokalen är en gammal förskola och består
av ett konstnärsrum, ett allrum, ett lekrum och ett läsrum.23 Vid dagbarnvårdares frånvaro erbjuds
barnen plats hos sina ”vikariedagbarnvårdare”.
Dagbarnvårdarna medverkar i olika satsningar för verksamhetsutveckling i förvaltningen. Chefen
för Sundsvalls dagbarnvårdare är även förskolechef och anordnar gemensam APT och
kompetensutveckling för dagbarnvårdare och förskollärare. Hon menar att förutsättningar för
pedagogisk omsorg dels är ett samarbete med förskolan och dels att möjligheten att kunna stänga
verksamheten ibland finns, exempelvis för att kunna åka på familjedaghemskonferens.
Enligt kommunens hemsida är verksamheten för pedagogisk omsorg i Sundsvalls kommun
mycket uppskattad och rankas högt av föräldrarna i föräldraenkäterna.24
Det kan vara värt att nämna att det, enligt chefen för verksamheten, kan finnas svårigheter i
samband med rekryteringen eftersom det är betydligt fler aspekter att ta hänsyn till vid rekrytering
av dagbarnvårdare jämfört med förskollärare, som till exempel säkerhetsaspekter, samt bostadens
utformning och placering.
22

http://www.sundsvall.se/Utbildning-och-forskola/Forskola-och-pedagogiskomsorg/Familjedaghem/Dagbarnvardarna/Om-forskolan/
23 http://www.sundsvall.se/Utbildning-och-forskola/Forskola-och-pedagogiskomsorg/Familjedaghem/Dagbarnvardarna/Om-forskolan/Arbetssatt1/Lokalen-Kotten/
24 http://www.sundsvall.se/Utbildning-och-forskola/Forskola-och-pedagogiskomsorg/Familjedaghem/Dagbarnvardarna/Maten/
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Intervju med en dagbarnvårdare i Sundsvall
Undertecknad utvecklingsledare lyckas få tag i en av Sundsvalls dagbarnvårdare, som berättar i en
telefonintervju att kommunens system för pedagogisk omsorg fungerar bra, mycket tack vare den
gemensamma lokalen. Dagbarnvårdarna arbetar utifrån ett fyra-veckors-schema som gör att de
kan arbeta den ordinarie arbetstiden på 40 timmar per vecka. På måndagar och fredagar, när
verksamheten är i den gemensamma lokalen kommer en fritidspedagog och en barnskötare och
arbetar med barnen. Vikariesystemet fungerar väldigt bra och alla känner varandra väl, både barn
och vuxna. Dagbarnvårdarna har en timmes planeringstid i veckan och har möte varje måndag
med en planeringsledare. Utöver det har de APT en gång i månaden.
Den tillfrågade dagbarnvårdaren, som har arbetat med pedagogisk omsorg sedan 1984 berättar att
hon först var skeptisk till att lämna hemmiljön och gå över till att vara mer i en gemensam lokal,
men att hon nu, med facit i hand, upplever att barnen får det bästa av två världar, genom att de
både får en mindre grupp i ett mindre sammanhang i hemmiljön tre dagar i veckan och en större
grupp när de är i den gemensamma lokalen.

Slutsatser
Små grupper och en ansvarig person
I Skolinspektionens rapport om pedagogisk omsorg framkommer att verksamhetens särart med
små barngrupper och en vuxen som arbetar ensam ger goda förutsättningar till en trygg och
lärorik miljö där barnen blir sedda och lyssnade på. Att vara hänvisad till en enda person i en
verksamhet med begränsad insyn innebär dock samtidigt en risk och en sårbarhet. Detta har stora
likheter med resonemanget hos föräldrarna i Borås, som å ena sidan önskar mindre barngrupper,
men å andra sidan uttrycker risker med att en person ensam tar hand om barnen i hemmet. De
föräldrar som Utvecklingsenheten har haft kontakt med menar att det är oerhört viktigt vilken
person som är dagbarnvårdare, för att alternativet skulle vara intressant. Dagbarnvårdarens
utbildning, personlighet och värderingar anses ha stor betydelse. Ett krav på utbildning uttrycks
av några föräldrar som avgörande för att pedagogisk omsorg skulle kunna vara aktuellt. Detta kan
sättas i relation till att Skolinspektionen berättar om verksamheter för pedagogisk omsorg där
kunskap om lärande saknas. Det framgår också av inspektionsrapporten att en del
dagbarnvårdare varken tagit del av Skolverkets allmänna råd för pedagogisk omsorg eller
läroplanen för förskolan.
I detta sammanhang kan det vara värt att nämna Umeå kommun, som i intervjun berättade att
verksamheten med kommunala dagbarnvårdare lades ner för drygt tre år sedan, bland annat på
grund av att kommunen upplevde ett stort problem då föräldrar önskade en speciell person,
vilket av förklarliga skäl inte var möjligt. Den intervjuade chefen förklarade att det blev ett val av
person och om familjen inte fick den önskade personen valde föräldrarna att ta en förskoleplats
istället. Det ledde till att en dagbarnvårdare kunde ha två barn medan en annan hade en kö på
tolv barn. Konsekvensen blev att kommunen fick säga upp personal, utifrån senast anställda. De
som blev kvar var inte de mest efterfrågade och därmed minskade efterfrågan ännu mer. Västerås
undviker detta problem genom att kommunen är tydlig med att man söker ett område, inte en
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person, då man söker pedagogisk omsorg. Enhetschefen där upplever att föräldrar så gott som
alltid är införstådda med att de får den dagbarnvårdare i området som har plats för tillfället.
Föräldrarna i inspektionens rapport uppskattar dagbarnvårdarens personliga engagemang i
barnet, samt det faktum att barnet slipper möta ”okända vikarier”, vilket kan kopplas till de
intervjuade föräldrarna i Borås som anser att barnen träffar för många okända vikarier på
förskolan och därför ser en fördel i att möta endast en person. Chefen för Västerås pedagogiska
omsorg bekräftar att dagbarnen slipper möta okända vikarier, tack vare dagbarnvårdarnas nära
samarbete i grupper områdesvis, där alla känner alla, vilket gör att barnen aldrig lämnas till någon
de aldrig tidigare träffat.
Skolinspektionens undersökning visar att den pedagogiska omsorgens små grupper innebär en
sårbarhet, bland annat genom ett mindre urval kamrater och att bristen på flera jämnåriga
kamrater kan leda till understimulans i lek- och språkutvecklingen. Detta kan sättas i relation till
de intervjuade föräldrarna i Borås farhågor om att pedagogisk omsorg inte skulle innebära
adekvat stimulans och tillräckliga kamratrelationer. I Västerås byter flera av 4-5-åringarna från
pedagogisk omsorg till förskolan, för att få mer stimulans och kamrater.
Det faktum att dagbarnvårdare ofta arbetar ensamma medför att hela barngruppen måste hållas
ihop hela dagen, vilket försvårar en uppdelning utifrån barnens behov och önskemål.
Skolinspektionens granskning visar dessutom att det är svårt att komma iväg på utflykter om flera
av barnen är mellan ett och två år, vilket leder till svårigheter att tillgodose de äldre barnens
behov av stimulans utanför dagbarnvårdarens hem. Detta stämmer överens med en av de
intervjuade föräldrarnas resonemang om att det är svårt att som ensam person ta hand om fem
till sex barn och komma iväg utanför hemmet. Enligt enhetschefen i Västerås bygger det
ekonomiska systemet för pedagogisk omsorg i Sverige på att dagbarnvårdare har en grupp på
runt fem barn i olika åldrar. För att kunna ta sig utanför hemmet med barnen är det inte praktiskt
möjligt att ha mer än tre små barn i en grupp, anser enhetschefen. Några av föräldrarna i Borås
hade kunnat tänka sig pedagogisk omsorg under de första åren. Frågan är om det, med grund i
ovanstående resonemang, hade varit genomförbart att ha grupper endast med små barn, med
tanke på att det behöver vara ett antal barn i gruppen för att det ska vara ekonomiskt hållbart,
samtidigt som det inte vore praktiskt möjligt för en dagbarnvårdare att ha en grupp bestående
enbart av små barn.
Organisation och ledning
Enligt Skolinspektionen fungerar den pedagogiska omsorgen som bäst där organisationen är
tydlig och det finns en ledare med uttalat ansvar att leda och utveckla verksamheten. Ledaren
behöver säkerställa att dagbarnvårdarna får planeringstid, medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar
och planeringsdagar, för att barnen ska få goda förutsättningar att lära och utvecklas. Dessutom
behöver dagbarnvårdarna erbjudas stöttning, pedagogisk handledning, kompetensutveckling och
förutsättningar till kollegialt lärande tillsammans med varandra. I välfungerande pedagogisk
omsorg finns god samverkan mellan förskolor och dagbarnvårdare, samt tillgång till
gemensamma lokaler för dagbarnvårdarna, vilket ger barnen möjlighet att träffa andra barn och
vuxna. Detta stämmer väl överens med de framgångsfaktorer som chefen för den pedagogiska
omsorgen i Sundsvall nämner. Förutom att vara chef för dagbarnvårdarna är hon även
förskolechef och anordnar gemensam APT och kompetensutveckling för både dagbarnvårdare
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och förskollärare. Hon menar att förutsättningar för pedagogisk omsorg är ett samarbete med
förskolan och möjligheten att kunna stänga verksamheten ibland för att delta i
kompetensutveckling. Dagbarnvårdarna i Sundsvall medverkar i olika
verksamhetsutvecklingssatsningar i förvaltningen. Västerås chef för den pedagogiska omsorgen
berättar att en framgångsfaktor i deras verksamhet är att alla dagbarnvårdarna är samlade under
samma chef, vilket gör att kompetensutvecklingen riktas till gruppen och dess behov.
Dagbarnvårdarna har egen APT med pedagogiska diskussioner som passar dem. Åkerström anser
att det är en stor vinst i att ha olika APT för dagbarnvårdare och förskollärare, eftersom
utbildningsnivåerna och därmed de pedagogiska diskussionerna, men även behoven skiljer sig åt i
stor utsträckning.
Bland Skolinspektionens exempel på mindre väl fungerande pedagogisk omsorg finns
dagbarnvårdare som endast har en timmes planeringstid i månaden, som mest. Västerås och
Sundsvalls dagbarnvårdare har däremot en timmes planeringstid i veckan.
För att verksamheten för pedagogisk omsorg ska fungera behöver kommunen vid ett eventuellt
återinförande av kommunal pedagogisk omsorg få till en grupp dagbarnvårdare under en och
samma ledning med gemensam APT med fokus på deras frågor och behov, menar den
intervjuade chefen i Västerås. Detta resonemang stämmer väl överens med framgångsfaktorerna
som lyfts i Skolinspektionens rapport. För att få till ett vikariesystem och för att dagbarnvårdarna
ska kunna träffas och samarbeta behöver det dessutom finnas minst tre dagbarnvårdare i samma
område, på gångavstånd till varandra. Inför ett eventuellt återinförande av dagbarnvårdare bör
man, enligt Åkerström i Västerås, vara medveten om de stora svårigheterna att rekrytera
dagbarnvårdare, då det är en stor brist på anställningsbara dagbarnvårdare i dagsläget.
Skillnader mellan uppfattningar hos föräldrar till barn födda 2013, 2014 och 2015
Denna utredning visar att det finns skillnader i föräldrarnas svar, beroende på barnets ålder.
Föräldrar till de yngsta barnen, födda 2015, som ännu inte har börjat i barnomsorg, är de mest
positiva till pedagogisk omsorg som alternativ till förskola. Det skulle kunna bero på att deras
barn fortfarande är små och att föräldrarna därför ser omsorgsbiten som den viktigaste och av
den anledningen önskar en mindre grupp i större utsträckning. Det skulle också kunna bero på att
de ännu inte har någon erfarenhet av förskoleverksamhet. Flera av de intervjuade är inte
medvetna om skillnaderna mellan pedagogisk omsorg och förskola. De är däremot noga med att
påtala vikten av pedagogisk utbildning hos den som tar hand om deras barn.
I gruppen föräldrar med barn födda 2014, som alla har erfarenhet av kommunal förskola, anser
hälften att pedagogisk omsorg skulle kunna vara ett alternativ för att få en mindre barngrupp.
Andra halvan anser att förskolan som en organiserad verksamhet som följer läroplanen är viktig
som en förberedelse inför skolan.
Majoriteten av föräldrarna med barn födda 2013 berättar att barnen trivs på förskolan och att de
själva som föräldrar ser hur mycket barnen stimuleras och utvecklas. Det är något som värdesätts,
vilket märks genom att flertalet föräldrar i denna grupp betonar betydelsen av läroplansarbetet
och vikten av adekvat utbildning hos personalen. Dessa föräldrar anser att den pedagogiska biten
skulle kunna bli lidande i verksamhet för pedagogisk omsorg. Även om flertalet föräldrar önskar
mindre grupper är de inte beredda att kompromissa med den pedagogiska kvaliteten.
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Utredning av förutsättningarna för att
återinföra familjedaghem i Borås Stad
Ur Borås Stads budget 2015:
”Stadsdelsnämnden Norr uppdras att utreda förutsättningarna för att återinföra
familjedaghem i Borås Stad.” (s 115)

Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Norr godkänner upprättad handling och översänder
densamma till Kommunstyrelsen.

Ärendet
Förutsättningarna för att återinföra pedagogisk omsorg i Borås Stad har
utretts av Emma Dahl, utvecklingsledare på Utvecklingsenheten.
Utredningen presenteras i bilagd rapport.
Utredningen bygger på intervjuer med ett antal tjänstemän inom
barnomsorgen i Borås Stad, samt i fyra kommuner i ungefär samma storlek
som Borås.
Av rapporten framgår att tjänstemännen anser att pedagogisk omsorg
kommit att spela ut sin roll, eftersom alla numera kan erbjudas plats i
förskola, vilket i stort sett alla föräldrar efterfrågar. Tjänstemännen
framhåller att den pedagogiska kvalitén samt arbetsmiljön för både barn och
personal inte kan garanteras i pedagogisk omsorg. Dessutom har
utvecklingen inom arbetstidslagstiftningen gjort det omöjligt för en
dagbarnvårdare att ta hand om sina dagbarn hela veckan. Minst en dag i
veckan måste barnen gå till någon annan och därmed vara i grupp med
andra barn. Därmed faller lite av tanken med den pedagogiska omsorgen.
Efterfrågan från föräldrar är mycket liten och intresset för att verka som
dagbarnvårdare har minskat. Detta sedan möjligheten att tjäna stora pengar
genom att ta hand om många barn stoppats genom lokalt avtal.
Borås Stad har idag en kommunalt anställd dagbarnvårdare och det finns
ytterligare tre privata aktörer i kommunen. Detta täcker den efterfrågan som
finns idag.

2(3)
Joakim Cannerfors
Områdeschef Kommungemensam
Förskola och Skola

2015-11-05

Dnr 2015/SDNN0154

Utredarens förslag till beslut är att inte verka aktivt för att åter bygga upp en
kommunal pedagogisk omsorg, utan avvakta en eventuell ökning av
efterfrågan.

Borås 2025 Ekologiskt perspektiv
Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Borås.

Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv
Ärendet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Borås
Stad.

Borås 2025 Socialt perspektiv
Barn och unga

Barn ges bäst förutsättningar genom fortsatt utbyggnad av förskolan
framför återinförandet av pedagogisk omsorg.
Likabehandling

Jämställdhet, tillgänglighet och mångfald påverkas inte av ärendet.

Omvärldsperspektiv
Fyra andra likvärdiga kommuner redovisas i rapporten.

Facklig samverkan
Information vil Kommungemensamt LSG 2015-10-23
Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 2015-11-02

Remissinstans
Ungdomsrådet har fått möjlighet att yttra sig om rapporten, men väljer att
avstå på grund av många ärenden att hantera.

Reservation
Marie Fridén (M), Annacarin Martinsson (M), Amanda Wiktorsson (M),
Monica Johansson (C) och Leif Häggblom (SD) reserverar sig till förmån
för Marie Fridéns förslag till beslut, se här nedan.
Marie Fridén (M) föreslår att Stadsdelsnämnden Norr redigerar
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beslutstexten enligt följande:
”I Borås ska det finnas goda komplement till förskolan, så som
vårdnadsbidrag, pedagogisk omsorg samt kooperativa familjenätverk. Dessa
har en viktig roll att fylla för att erbjuda ett större utbud av
barnomsorgsinriktningar i vår stad. Borås ska erbjuda möjligheter till
barnomsorg av varierande slag. Därför ser vi det positivt att staden verkar
för att åter bygga upp en kommunal pedagogisk omsorg.”

STADSDELSNÄMNDEN NORR

Malin Carlsson (S)
Ordförande

Bo Drysén
Stadsdelschef

Utredning av förutsättningarna för ett återinförande av
dagbarnvårdare i Borås Stad

Utvecklingsenheten
150921
Emma Dahl

Syfte, metod, frågeställningar och upplägg
Syftet med denna rapport är att utreda förutsättningarna för ett återinförande av
dagbarnvårdare/pedagogisk omsorg i Borås Stad. Undersökningen genomförs i form av
intervjuer med en tidigare chef för dagbarnvårdare, en nuvarande förskolechef, samt
områdeschefer utifrån följande frågeställningar:
•
•
•
•
•

Hur många dagbarnvårdare finns i kommunen i dagsläget? Hur många barn är placerade i
familjedaghem?
Hur stor är efterfrågan?
Vilka hinder och möjligheter finns för ett återinförande av dagbarnvårdare i kommunen?
Hur skulle arbetsvillkoren kunna se ut för dagbarnvårdare, t.ex. gällande arbetstider och antal
barn?
Vilka personalförutsättningar finns?

Utöver detta görs en omvärldsbevakning för att få inblick i hur andra kommuner i Borås storlek
bedriver kommunal pedagogisk omsorg. I denna omvärldsbevakning intervjuas ett antal chefer
för denna typ av verksamhet i andra, storleksmässigt jämförbara, kommuner.
Rapportens inleds med en beskrivning av innebörden av pedagogisk omsorg, hur kommunens
ansvar ser ut, samt en nulägesbeskrivning. Därefter beskrivs kommunens fristående pedagogiska
omsorg, följt av andra kommuners verksamheter. På detta följer en beskrivning av arbetstidsavtal,
lokalt avtal och efterfrågan i kommunen. Rapporten avslutas sedan med slutsatser.

Pedagogisk omsorg
”Den 1 juli 2009 ersattes begreppet familjedaghem med pedagogisk omsorg i skollagen.
Pedagogisk omsorg kan till exempel vara verksamhet där barn tas omhand i personalens eget hem
(traditionellt familjedaghem) eller olika flerfamiljslösningar. Pedagogisk omsorg kan även bedrivas
i en särskild lokal” (Skolverket, hämtad 2015-08-14 från
http://www.skolverket.se/skolformer/annan-pedagogisk-verksamhet/pedagogiskomsorg).
Pedagogisk omsorg ska stimulera barns utveckling, samt förbereda för fortsatt lärande. Det är ett
alternativ till förskola eller fritidshem och riktar sig således till barn i åldrarna 1-12 år.
Skillnader jämfört med förskola eller fritidshem
• ”Förskolan är en skolform, fritidshem är en verksamhetsform som är ett komplement till
skolan. Pedagogisk omsorg är däremot ingen skolform.
• Förskolan och fritidshemmet styrs av läroplaner, det gör inte pedagogisk omsorg.
• I förskola och fritidshem bedrivs undervisning och utbildning, det gör man inte i
pedagogisk omsorg.
• I förskola och fritidshem ska det finnas högskoleutbildad personal, det finns det inga krav
på för pedagogisk omsorg
Pedagogisk omsorg kan bedrivas i kommunal eller enskild regi. Kommunen ska sträva efter att
istället för förskola eller fritidshem erbjuda ett barn pedagogisk omsorg om barnets
vårdnadshavare önskar det” (Ibid.)

Till skillnad från för förskolan och fritidshemmen är läroplanen inte styrande för den pedagogiska
omsorgen, utan endast vägledande. Däremot styrs den pedagogiska omsorgen av Skollagen
(främst kapitel 25), liksom som de två övriga.
I Skollagen framgår att personalen ska ha sådan utbildning eller erfarenhet att barnens
omsorgsbehov och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. Lokalerna för den
pedagogiska omsorgen ska vara ändamålsenliga, barngrupperna ska ha en lämplig
sammansättning och storlek och verksamheten ska utgå från barnets bästa.
Den pedagogiska omsorgen ska systematiskt följas upp och utvärderas av huvudmannen
(kommun eller enskild huvudman).

Kommunens ansvar
Enligt 25 kap. 2 § i Skollagen ska kommunerna, om vårdnadshavare önskar det, sträva efter att
erbjuda barn pedagogisk omsorg i stället för förskola eller fritidshem. Även om kommunen inte
har någon efterfrågan för tillfället måste de planera för ett tillhandahållande av omsorg om
situationen förändras (Allmänna råd för pedagogisk omsorg, Skolverket, 2012).

Nulägesbeskrivning
Hur många dagbarnvårdare finns det i dagsläget? Hur många barn är placerade i
familjedaghem? Hur stor är efterfrågan? Vilka möjligheter och hinder finns för
kommunal pedagogisk omsorg?
Väster: Pedagogisk omsorg i stadsdel Väster innefattar två fristående företag. Västers
områdeschef Marie Gerdin menar att det finns flera skäl till att det inte finns kommunalt
anställda dagbarnvårdare. Ett är att det inte skulle vara ekonomiskt försvarbart, men det främsta
skälet är det pedagogiska perspektivet genom att det, enligt områdeschefen, inte går att säkerställa
verksamhetens kvalitet inom den pedagogiska omsorgen. Det faktum att det saknas krav på
pedagogisk utbildning för dagbarnvårdarna medför en risk att det kan komma att handla om
barnpassning snarare än pedagogiskt genomtänkt verksamhet, vilket i sin tur skulle kunna leda till
större risker med mer omfattande insatser i skolan i framtiden. Vidare anser områdeschefen att
pedagogisk omsorg inte är bra, varken sett till barnens sociala utveckling, eller till
dagbarnvårdarnas arbetsförhållanden. Områdeschefen anger arbetstidsavtalen som ett stort
hinder för kommunalt anställda dagbarnvårdare, eftersom kommunen inte kan gå emot de avtal
som finns.
Efterfrågan på pedagogisk omsorg i Väster är väldigt liten. Områdeschefen berättar att det rör sig
om maximalt en handfull av drygt 2000 placerade barn som önskar pedagogisk omsorg.
På frågan om hur de fristående lyckas lösa arbetstidsavtalen svarar områdeschefen att de
dagbarnvårdarna inte har en 40 timmars anställning, utan arbetar de timmar som barnen är där.
Norr: Områdeschefen Håkan Anving i stadsdel Norr berättar att han bygger sin uppfattning på
förskoleuppdraget och framhåller att han ser stora svårigheter med kommunala dagbarnvårdare
utifrån läroplanens uppdrag. Han menar att det uppdraget innefattar ett stort pedagogiskt ansvar

och betonar att dagbarnvårdare också behöver vara utbildade förskollärare. Det är många olika
kompetenser som krävs, till exempel inom matematik och språkutveckling och att
undervisningsdelen därför är svår att uppfylla. På förskolorna däremot finns en annan
kompetensbredd.
Förskolans uppdrag innefattar både undervisning och omsorg. Som dagbarnvårdare ska man
klara allt det på en person, samtidigt som man ska laga mat, städa och sköta toalettbestyren.
Håkan ser inte att det skulle vara möjligt, sett till professionen och utifrån pedagogisk kompetens.
Områdeschefen uttrycker att dagbarnvårdare var bra för 20 år sedan, när det handlade om
omsorgsbiten. Idag har vi däremot undervisningskraven och dessa kan man inte klara på en
person, menar Håkan. Vidare betonar han att läroplanen är väldigt tydlig med
undervisningskravet, så vi kommer inte ifrån det. Det pedagogiska uppdraget innefattar även
kartläggning, analys och planering och det kan man inte få in i dagbarnvårdares uppdrag.
Möjligtvis skulle det kunna uppstå behov i enskilda fall, exempelvis i de lägen då barn i behov av
särskilt stöd behöver vara i en liten grupp, säger Håkan. Men sedan säger han att det inte är
någon lösning, eftersom det innebär en exkludering. Han betonar också att det för den typen av
barngrupp hade varit än viktigare med utbildad personal och att det i så fall hade varit bättre att
ha en specialavdelning med hög kompetens.
Öster: Områdeschefen Malin Molid-Svenningsson i stadsdel Öster berättar att det i stadsdelen
finns en kommunal dagbarnvårdare som har 5 dagbarn. Vid behov, exempelvis vid frånvaro, får
dagbarnen vistas på förskolan i området. Förskolechefen har kontakt med dagbarnvårdaren som
arbetar ensam utan någon kollega. Detta medför att fortbildning är svårt att tillgodose. Enligt
områdeschefen löser det sig med arbetstidsavtalet. Det är ingen kö till dagbarnvårdaren, men
ibland placeras något barn där utifrån familjens önskemål.
I område Öster finns även pedagogisk omsorg i enskild regi i form av en dagbarnvårdare. För
den fristående verksamheten görs en regelbunden tillsyn, där man granskar verksamheten både
utifrån miljön och pedagogiken, utifrån tillsynsprotokollet som används för fristående
verksamheter. Tillsynen görs gentemot företaget, som är ansvariga för de anställda. Kommunen
har önskemål om pedagogisk utbildning för dagbarnvårdarna.
På frågan om hinder och möjligheter svarar Malin att hon inte tror på ett återinförande av
dagbarnvårdare och uttrycker att det är bättre ur pedagogisk synpunkt att vi har förskolor,
eftersom man då får det kollegiala samarbetet och att kvaliteten kan säkerställas i större
utsträckning, och även för att det då går att följa arbetstidsavtalen. Områdeschefen betonar också
flera gånger under samtalet att det saknas efterfrågan. Hon ställer sig också frågan om
kommunala dagbarnvårdare skulle vara ekonomiskt hållbart. Flera av de barn som har pedagogisk
omsorg slutar vid 4 års ålder, för att många barn då behöver andra utmaningar. De första tre åren
däremot väljer några pedagogisk omsorg.
Malin framhåller också att det är många krav på dagbarnvårdare, som förutom pedagogiken
handlar om krav på matlagning, hemmet, aktiviteter, föräldrakontakter m.m.

Vilka möjligheter och hinder ser en f.d. chef för dagbarnvårdare på ett återinförande av
familjedaghem i Borås?
Ingalill Stensson som tidigare varit arbetsledare för dagbarnvårdarna i Sandhult, då antalet
dagbarnvårdare var stort, får frågan om vilka hinder och möjligheter hon ser kring ett
återinförande av dagbarnvårdare i Borås. I samtalet framkommer att det finns stora svårigheter
kring förutsättningarna för dagbarnvårdare. Hon vittnar om en skillnad mellan synen på
förskolan och synen på dagbarnvårdare och berättar att det även tidigare var lång kö till
barnomsorgen, framför allt till förskolorna, eftersom föräldrar helst ville ha en förskoleplats.
Vidare berättar hon att många av de tidigare kommunala dagbarnvårdarna var fantastiskt duktiga,
men att det krävdes mycket, exempelvis i form av olika material såsom vagnar. På den tiden hade
förskolorna bara öppet till ca 17.30, vilket gjorde att ’dagmammorna’ fick ta barn med andra tider.
Det fanns inga vikarier för dagbarnvårdarna. Man började därför bygga upp system med
gemensam lokal och ett vikariesystem, samt ett materialförråd som fungerade som ett bibliotek
med saker man kunde låna.
I början av 90-talet fanns det en möjlighet att tjäna mycket pengar som dagbarnvårdare. Eftersom
det inte fanns något arbetstidsavtal kunde man arbeta från 5.00 till 19.00. Dessutom kunde man
ha många barn i barngruppen. 1996 kom ett dagbarnvårdaravtal som begränsade antalet
arbetstimmar. Genom det nya avtalet fick dagbarnvårdarna en normal veckoarbetstid. Som
exempel berättar Ingalill att man i Fristad löste veckoarbetstiden med en öppen förskola, där
barnen vistades resten av tiden när veckans 40 timmar var uppfyllda. Det är enligt Ingalill mycket
svårt att administrera den pedagogiska omsorgen eftersom hänsyn måste tas till arbetstidsavtalet
och hon anser att verksamheten i mångt och mycket har fallit på detta. Om det endast finns 1-2
dagbarnvårdare i samma område, hur löser man då 40-timmarsavtalet frågar hon sig. Det måste
finnas någonstans, till exempel en gemensam lokal där någon annan personal kan komma in och
täcka upp. Ingalill undrar var man får tag i den personalen. Om systemet ska ha möjlighet att gå
runt måste dagbarnvårdarna ha ett ställe att samlas på. En gemensam lokal och flera inblandade
personer är jätteviktigt.
I samtalet kommer vi sedan in på frågan om utbildad personal. Hur ska man tänka kring detta?
Hur ska verksamheten kunna kvalitetssäkras?
Ingalill menar att dagbarnvårdare låg i tiden för ett par decennier sedan, men att det är andra tider
nu. Hon uttrycker att man måste se hur samhället har ändrat sig och ställer sig frågan om
pedagoger idag verkligen vill arbeta på det sättet och poängterar att efterfrågan är väldigt liten, då
de allra flesta föräldrar hellre vill ha en plats på förskolan till sina barn. Det finns en risk att
stimulansen från andra blir för liten inom den pedagogiska omsorgen, eftersom ett större antal
andra barn tillför stimulans. Enligt Ingalill tog det ofta längre tid för barnen från den pedagogiska
omsorgen att komma in i en större grupp, än för förskolebarnen.
Sammanfattningsvis framhåller Ingalill att hon inte ser några möjligheter för kommunalt anställda
dagbarnvårdare. Hon tror inte att behovet är stort och kan heller inte tänka sig att det är
ekonomiskt försvarbart. För att det ska gå ihop måste det vara minst 4-5 pedagoger i en grupp
och dessa måste ha tillgång till en lokal.

Vilka hinder och möjligheter ser en nuvarande förskolechef på ett återinförande av
familjedaghem i Borås?
Thomas Johansson, förskolechef i Borås, tror inte heller på ett återinförande av
familjedaghem/dagbarnvårdare sett ur kvalitetsaspekten. Han menar att det inte håller samma
pedagogiska kvalitet som förskolan gör idag. Åtminstone är det svårt att upprätthålla den
kvaliteten, menar han. Thomas anser att det visserligen kan finnas kvalitet kring andra aspekter,
såsom närheten till hemmet. Samtidigt uttrycker han en erfarenhet av att de barn som varit hos
dagbarnvårdare inte varit rustade för skolan på samma sätt då det varit dags för skolstart. På
frågan om han ser någon möjlighet för ett återinförande av dagbarnvårdare svarar han att den
enda möjligheten han ser är för de barn som behöver en liten grupp, men då endast under
förutsättning att man har en riktigt bra dagbarnvårdare och säger att om det istället är en ordinär
dagbarnvårdare, då kan resultatet istället bli det motsatta.
På frågan om hur arbetsveckan skulle kunna organiseras för dagbarnvårdare svarar
förskolechefen att två måste dela och förklarar att man måste ha två dagbarnvårdare på ett
normalt omsorgsbehov p.g.a. avtalet om 40 timmars arbetsvecka. Thomas betonar att om man
istället organiserar den pedagogiska omsorgen på annat sätt, med gemensam lokal, blir det som en
förskola men med outbildad personal och utan krav på läroplansstyrd verksamhet.
På frågan om hur många dagbarn en dagbarnvårdare kan ha svarar Thomas att denna aspekt
också innebär ett bekymmer, eftersom små barn har behov av omsorg, vilket utgör en
begränsning då man inte kan ha ensamt ansvar för många små barn. Han berättar att när
kommunen hade dagbarnvårdare var barnen små och många och att de stora barnen ofta
”tappades” till förskolan, p.g.a. att man ändå ville tillhöra förskola, med allt vad det innebär.
Thomas poängterar att föräldrar idag är så medvetna om vad förskolan står för och att
efterfrågan på pedagogisk omsorg därför är begränsad.

Fristående pedagogisk omsorg inom kommunen
I de olika intervjuerna framkommer diverse hinder för en kommunal pedagogisk omsorg. I Borås
Stad bedrivs ett par fristående familjedaghem. När jag kontaktar en av dessa dagbarnvårdare
berättar hon att hon inte upplever några hinder för den pedagogiska omsorgen. Hon har inte
upplevt några svårigheter kring arbetstiderna och inte heller kring det faktum att hon aldrig kan ta
ut en rast under arbetsdagen. Något behov av rast säger hon sig aldrig ha upplevt under sina
arbetsdagar. Istället beskriver dagbarnvårdaren att hon har möjlighet till lugnare stunder
tillsammans med barnen och att hon även planerar in lugnare stunder där barnen är själva och
gör saker på egen hand, vilket enligt dagbarnvårdaren tränar deras fantasi. Eftersom hon lagar
maten hemma ser hon även den stunden som någon form av rast, även om barnen får delta i
vardagsysslorna om de vill. Dagbarnvårdaren betonar också att de har en lugnare rytm hemma
jämfört med tempot på förskolor.
Den intervjuade dagbarnvårdaren har en liten grupp bestående av tre barn; sin egen 5-åring, samt
ett syskonpar på 4 och 6 år. På förmiddagarna går dock syskonparet på Montessoriförskolan.

Snart kommer gruppen utökas med en 1,5-åring på halvtid. Maximalt kan dagbarnvårdaren tänka
sig att ta emot fem barn.
I motsats till de som tillfrågats tidigare upplever dagbarnvårdaren att det finns en efterfrågan,
men att det är svårt att nå ut till föräldrar.
I Borås finns några fristående aktörer inom den pedagogiska omsorgen; Aran, Christella och
Ströms slott. Det sistnämnda har precis fått tillstånd att starta upp i Borås. Den intervjuade
dagbarnvårdaren har varit anställd av Christella, men har valt att gå över till Ströms slott, p.g.a.
bättre villkor och lön. Av nyfikenhet frågar jag om hon hade kunnat tänka sig att arbeta som
dagbarnvårdare i kommunen och får svaret att hon hade kunnat tänka sig det om det hade varit
små barngrupper och att en kommunal anställning innebar ett större stöd från kommunen, till
exempel i form av marknadsföring och beskrivning av verksamheten, samt ett större kollegialt
stöd.
Dagbarnvårdaren har ingen pedagogisk utbildning och inga kollegor att samarbeta med. Däremot
berättar hon att hon har kontakt med en annan dagbarnvårdare, anställd av samma företag. Än så
länge har det varit aktuellt med vikarie en gång och då tog föräldrarna ledigt, men
dagbarnvårdaren berättar att Ströms slott erbjuder vikariedagbarnvårdare vid behov.
Att vistas i ett hem är det viktigaste för den tillfrågade dagbarnvårdaren, eftersom hon anser att
ett hem är tryggare och ger en hemkänsla till skillnad från en lokal. En stor fördel med en liten
grupp i en hemmiljö är att hon menar att man kan hålla lite mer ”högt i tak” och hinner se
barnen och hinner låta dem släppa fram och hantera känslor i större utsträckning än på en
förskola. Hon menar att man inte behöver vara lika strikt med ljudnivå och annat som på en
förskola. Dagbarnvårdaren har tidigare arbetat på förskola, men tyckte inte om det.
Sammanfattningsvis säger dagbarnvårdaren att man måste brinna för det jättemycket och hon
berättar att hon gillar sitt jobb och drivs av att få se sitt eget barn ha det bra.

Dagbarnvårdare i andra kommuner i Borås storlek
Efter flera internetsökningar står det klart att många kommuner erbjuder fristående pedagogisk
omsorg, vilket innebär att det är fristående företag som erbjuder barnomsorg hos dagbarnvårdare.
Den pedagogiska omsorgen i fristående regi ska godkännas av kommunen utifrån de kvalitetskrav
som finns. Kommunen ansvarar för att verksamheten drivs enligt uppsatta mål och
bestämmelser. Det finns emellertid ett mindre antal kommuner som dessutom erbjuder
pedagogisk omsorg i kommunal regi. Verksamheten i några av dessa kommuner beskrivs nedan.

Västerås
I Västerås finns 32 verksamma dagbarnvårdare som arbetar med barnen i hemmiljö. Dessa
arbetar i arbetslag områdesvis. Antalet dagbarnvårdare i arbetslagen varierar mellan två och åtta
personer per område. I det område där det endast finns två dagbarnvårdare finns ett par
pensionerade dagbarnvårdare att tillgå, som rycker in vid behov. Inom arbetslaget har barnen en
”vikarie-dagbarnvårdare” som de går till vid frånvaro av den ordinarie dagbarnvårdaren.

Arbetslagen har tillgång till en gemensam lokal på området. En till två dagar i veckan är områdets
dagbarnvårdare med alla barnen i lokalen hela dagen. Även övriga dagar brukar dagbarnvårdarna
träffas, framför allt på förmiddagarna och ofta utomhus.
Barngrupperna består av 3-6 barn, bland annat beroende på barnens ålder. Det genomsnittliga
antalet barn per dagbarnvårdare är 4-5.
Öppettiderna för Västerås pedagogiska omsorg är 6-18. Dagbarnvårdarna arbetar 40 timmar i
veckan. Det faktum att de flesta barn har en vistelsetid på mer än 40 timmar per vecka löses
genom att dagbarnvårdarna har en ledig dag i veckan, då barnen vistas hos sin ”vikariedagbarnvårdare”. Den dag i veckan man har färre schemalagda barn får man som dagbarnvårdare
ha som sin lediga dag. Under arbetsdagarna har dagbarnvårdarna oftast inte möjlighet att ta ut
någon rast.
Huddinge
I Huddinge kommun minskar antalet dagbarnvårdare. Förskolechefen Ann-Christin Ehrengart
berättar att det i dagsläget endast finns sex kommunanställda dagbarnvårdare kvar. I egenskap av
chef för verksamheten berättar Ehrengart att det är jättesvårt att rekrytera nya. Det är en tuff
arbetssituation för dagbarnvårdare och många slutar på grund av att de inte orkar med. Varje
dagbarnvårdare måste ha minst 5-6 barn. Öppettiderna anpassas till barnens vistelsetid, inom
ramen 6.30-18.00. Man håller arbetstidsavtalet på 40 timmar i veckan, men eftersom arbetstiden
är ca 10 timmar om dagen innebär detta att veckoarbetstiden fylls upp på fyra dagar, vilket leder
till att dagbarnvårdarna måste vara lediga en dag i veckan. För denna dagen behöver det ordnas
med vikarie. Vikarien i sin tur måste ju också vara ledig en dag i veckan, vilket leder till
barngrupper på 7-8 barn. Verksamhetschefen berättar att det inte riktigt blir hållbart och att
dagbarnvårdarna upplever att det går åt enorm energi till frågor kring vem som ska ha hand om
barnen när man ska vara ledig. Vidare menar hon att arbetstidsavtalet har ”tagit knäcken på hela
verksamheten”.
Enligt verksamhetschefen i Huddinge är den pedagogiska omsorgen en väldigt kostsam
verksamhet. Dessutom har efterfrågan minskat och är i nuläget väldigt liten. Föräldrar idag
önskar istället förskolor.
Sundsvall
Även Sundsvalls kommun har kommunanställda dagbarnvårdare. Dessa arbetar i sitt eget hem tre
dagar i veckan. På måndagar och fredagar träffas dagbarnvårdarna i en gemensam lokal, vilket gör
att alla barnen lär känna alla dagbarnvårdare. Vid dagbarnvårdares frånvaro, erbjuds barnen
omsorg hos sin ”vikarie-dagbarnvårdare”. Barngrupperna består av 4-6 barn i åldrarna 1-5 år.
De kommunala dagbarnvårdarna är sex stycken till antalet. Utöver dessa finns även några
fristående dagbarnvårdare i kommunen. Förskolechefen Susanne Berggren berättar i en
telefonintervju att en viktig förutsättning är att dagbarnvårdarna är några stycken. Två dagar i
veckan träffas de sex dagbarnvårdarna i den gemensamma lokalen, som motsvarar en
förskoleavdelning. På denna kan det bli upp till 30 barn. På tisdagar, onsdagar och torsdagar
arbetar dagbarnvårdarna de tider som barnen har behov av omsorg. Beroende på hur många

timmar de arbetar dessa dagar och därmed hur många timmar som återstår av arbetsveckans 40
timmar arbetar de antingen måndag, fredag, eller både och. Verksamheten har ett vikariesystem
där barnen vid dagbarnvårdares frånvaro delas upp på olika dagbarnvårdare. Redan vid
inskolningen är man hos sin vikariedagbarnvårdare, så att barnet känner sig hemma även där.
Susanne Berggren berättar att den pedagogiska omsorgen är en väldigt populär verksamhet, till
vilken det är stor efterfrågan. Hon tror att det är bra med olika sorters barnomsorg och
poängterar att de som har sina barn inom den pedagogiska omsorgen är väldigt nöjda och känner
sig trygga med verksamheten.
På frågan om vilka hinder och möjligheter hon ser för den pedagogiska omsorgen betonar chefen
för Sundsvalls pedagogiska omsorg att en förutsättning för att det ska gå ihop är att
dagbarnvårdarna är några stycken som kan samarbeta för att få ihop arbetstiderna. I Sundsvall
finns sex kommunala dagbarnvårdare, som har 4-7 barn var, beroende på ålder och
förutsättningar hos dagbarnvårdarna. Eftersom Berggren även är chef för ett par förskolor
anordnar hon gemensam APT för förskollärarna och dagbarnvårdarna. Dessutom är
dagbarnvårdarna med på kompetensutvecklingsdagar och deltar på olika sätt i förskolans arbete.
En förutsättning för en bra pedagogisk omsorg är ett samarbete med förskolan, samt att kunna
ha egna utvecklingsdagar då verksamheten stänger, för att exempelvis kunna åka på
familjedaghemskonferens. Om man får till dessa bitar finns det många möjligheter, enligt Susanne
Berggren. Ett stort hinder uppstår dock om dagbarnvårdarna är för få. Dessutom anser Berggren
att det kan finnas svårigheter i samband med rekrytering eftersom det är betydligt fler aspekter att
ta hänsyn till i samband med rekrytering av dagbarnvårdare jämfört med förskollärare. Några
sådana exempel är säkerhetsaspekter i form av säkerhet i hemmet och säkerhet i området runt
omkring, på exempelvis lekplatser, men också aspekter som var och hur de bor och tillgänglighet
för lämning och hämtning.
Umeå
I ett samtal med Mari Larsson, förskolechef i Umeå framkommer att verksamheten med
kommunala dagbarnvårdare lades ner för tre år sedan. De såg en tydlig minskad efterfrågan från
föräldrar. Ett stort problem var att man önskade en speciell person, vilket av förklarliga skäl inte
var möjligt. Detta ledde till att en dagbarnvårdare kunde ha två barn och en annan en kö på tolv
barn. Det blev ett val av person och om man inte fick den personen tog man en förskoleplats
istället. Föräldrar resonerade att: ”Väljer jag henne så vill jag ha henne och ingen annan”.
Föräldrar tackade därför nej gång på gång p.g.a. att de inte fick den person de önskade. Detta
medförde att kommunen blev tvungna att säga upp personal, utifrån senast anställda. De som
blev kvar var inte de mest efterfrågade och därmed minskade efterfrågan ännu mer. Mari Larsson
förklarar att trots att verksamheten sker i hemmen är den även synlig i samhället. Förskolechefen
har fått många samtal från föräldrar kring sådant de sett på lekplatser och andra offentliga platser
angående exempelvis dagbarnvårdares språkbruk, förhållningssätt, bemötande och hur man tar i
barn. Många samtal har handlat om att det varit mycket stort fokus på uppfostrande, snarare än
varma famnar.
Av Umeå kommuns dagbarnvårdare hade en person en barnskötarutbildning. I övrigt hade ingen
någon form av pedagogisk utbildning. Mari Larsson såg ibland brister hos vissa anställda och
poängterar att en brist på insikt kan leda till svårigheter i olika situationer. Hon betonar också att

man kan man dölja mycket när man jobbar ensam och att man som barn är väldigt utelämnad
hos en dagbarnvårdare jämfört med på förskolor där flera personer arbetar, och dessutom har en
pedagogisk utbildning. Inom skolan och förskolan värderas arbetslagsarbetet högt. Mari säger att
många pedagoger uttrycker: ”Åh, vilken tur att jag har någon annan än mig själv”.
Även i denna intervju kommer frågan om arbetstidsavtal upp. Förskolechefen Mari säger att de
bitarna hade kunnat lösas på olika sätt, till skillnad från frågan om personval, som inte har en
lösning.
Sammanfattningsvis säger Mari Larsson att det här med dagbarnvårdare bör ”ligga på historiens
soptipp. Det var bra utifrån de förutsättningarna som var då, på 60-70-talet. Idag är det helt andra
krav. Man måste därför tänka väldigt noga innan man inför detta”.

Arbetstidsavtal
Flera av de intervjuade nämner arbetstiden som ett hinder för pedagogisk omsorg. Det torde
därför vara på sin plats att klargöra vad arbetstidslagarna säger.
I arbetstidslagens femte paragraf står att:
”Den ordinarie arbetstiden får uppgå till högst 40 timmar i veckan.
När det behövs med hänsyn till arbetets natur eller arbetsförhållanden i övrigt, får arbetstiden
uppgå till 40 timmar i veckan i genomsnitt för en tid av högst 4 veckor” (Arbetstidslagen,
http://www.av.se/lagochratt/atl/).
Utöver arbetstidslagen finns en EU-lagstiftning kring arbetstider som uttrycker att ”anställda
måste få minst 11 timmars sammanhängande vila per dygn. Var sjunde dag måste de dessutom få
minst 24 timmars sammanhängande ledighet.
Om de anställda arbetar mer än sex timmar per dag måste de få en rast”
(http://europa.eu/youreurope/business/staff/employment/index_sv.htm ).

Lokala avtal och riktlinjer
Joakim Cannerfors, som tidigare varit chef för dagbarnvårdare berättar att det i slutet av 80-talet
fanns ca 400 dagbarnvårdare i kommunen. Vid denna tid fanns inte tillräckligt med
förskoleplatser och fritidsplatser till kommunens barn, utan dagbarnvårdarna hade hand om både
barn i förskoleåldern och fritidsbarn. De flesta hade 5-6 dagbarn, men man kunde ha hand om
upp till 10 barn (inkluderat fritidsbarn). Dagbarnvårdarna kunde under denna tid tjäna väldigt
mycket (upp till dubbla månadslöner) eftersom lönen baserades på antal dagbarn och
arbetstimmar.
Ett par av de intervjuade cheferna refererar till dagbarnvårdaravtalet som slöts 1996 (daterat
1996-04-15), med syftet att ”så långt som möjligt likställa dagbarnvårdares lön- och
anställningsvillkor med övriga arbetstagare” (Förhandlingsprotokoll 82/96). Detta avtal gav
dagbarnvårdarna en normal veckoarbetstid. Det begränsade antalet arbetstimmar medförde att

dagbarnvårdarna inte kunde tjäna lika mycket som tidigare, vilket ledde till att attraktiviteten för
yrket sjönk. I samma veva byggdes förskolor och fritidshem ut och många föräldrar valde istället
denna typ av omsorg före familjedaghem.
Enligt dagbarnvårdaravtalet från 1996 gällde inte arbetstidslagen, utan en heltidstjänst motsvarade
en ordinarie arbetstid på i genomsnitt 50 timmar i veckan. Man räknade volymtimmar, vilket
innebar att fyra barn, gånger 50 volymtimmar betydde 200 volymtimmar och motsvarade en
heltidstjänst.
Enligt Ann Kalnins, bitr. förhandlingschef, kom runt år 2007 AB, allmänna bestämmelser, som
bl.a. uttryckte att ordinarie arbetstid för en heltidstjänst skulle motsvara 40 timmar per vecka.
Med dessa allmänna bestämmelser som grund tog Borås Stad fram riktlinjer avseende
dagbarnvårdare i Borås Stad. I dessa står att ”den ordinarie schemalagda arbetstiden för
dagbarnvårdare är i genomsnitt 40 timmar per helgfri vecka enligt AB (…). Den schemalagda
arbetstiden bör högst uppgå till 10 timmar/dag. Arbetstagaren ska tillförsäkras 36 timmars
sammanhängande veckovila per 7dagarsperiod” (Tillämpningsanvisningar, Riktlinjer avseende
dagbarnvårdare i Borås Stad, senast ändrad 2008-03-31). I samma dokument står också att ”rast
utbytes mot måltidsuppehåll”.

Efterfrågan
Med tanke på att flera av de intervjuade uttrycker att efterfrågan är liten har kommunens
placeringssamordnare fått frågan om hur den faktiska efterfrågan på pedagogisk omsorg ser ut.
Placeringssamordnare Linda Lundquist i Öster berättar att många föräldrar ringer och efterfrågar
mindre barngrupper och av den anledningen ibland frågar efter dagbarnvårdare men att det inte
verkar vara verksamhetsformen i sig som lockar. I stadsdel Öster finns i dagsläget en kommunal
dagbarnvårdare i Målsryd, vilket innebär att föräldrar på till exempel
Hässleholmen/Brämhult/Trandared på grund av avståndet väljer att inte registrera sina barn i kö
dit. Utöver den kommunala dagbarnvårdaren finns en i fristående regi. Den kommunala har fyra
barn inskrivna och den fristående aktören har nio inskrivna barn.
I stadsdel Norr är efterfrågan i stort sett obefintlig, enligt placeringssamordnare Marie Ivarsson. I
stadsdelen finns ingen dagbarnvårdare i dagsläget.
Västers placeringssamordnare Mona Hedin väljer att enbart hänvisa till det svar områdeschef
Marie Gerdin tidigare gett (”maximalt en handfull på 2000 placerade barn”).

Slutsats
De flesta av de tillfrågade cheferna, både i och utanför Borås, uttrycker att ett införande av
kommunalt anställda dagbarnvårdare innebär svårigheter gällande bristen på utbildningskrav för
dagbarnvårdare, eftersom man anser att kvaliteten, och kvalitetssäkringen, inom den pedagogiska
verksamheten blir lidande i jämförelse med förskolan. I styrdokumenten uttrycks dock ingen
intention om att den pedagogiska omsorgen ska vara likvärdig förskoleverksamheten. Läroplanen
ska inte heller styra den pedagogiska omsorgen, utan endast fungera vägledande. Trots detta finns

i skollagen ett krav på utbildning eller erfarenhet hos dagbarnvårdarna, så att en god pedagogisk
verksamhet bedrivs samtidigt som barnens omsorgsbehov tillgodoses. Cheferna menar att
dagbarnvårdaruppdraget är komplext och att det är mycket svårt för en person att täcka alla bitar
i det.
Ett annat hinder som framkommer i intervjuerna handlar om arbetstiderna. De två kommuner
som lyckats få till en fungerande kommunal pedagogisk omsorg berättar att en viktig
förutsättning för att kunna följa arbetstidsavtalet är att det finns flera dagbarnvårdare i samma
område, som kan samarbeta. Dessa behöver ha tillgång till en gemensam lokal att bedriva
verksamheten i tillsammans någon eller några dagar i veckan. Flera av de intervjuade cheferna
ställer sig dock kritiska till detta, eftersom det skulle bli ”som en förskola, fast utan utbildad
personal”.
En av cheferna från en annan kommun säger att arbetstidsavtalet ”tagit knäcken på” den
pedagogiska omsorgen, eftersom dagbarnvårdarna nu upplever att de lägger oerhört mycket tid
och energi på att ordna vikarie för den dagen i veckan de behöver vara lediga, p.g.a. att
arbetstiden fyllts på fyra dagar. Systemet leder dessutom till att grupperna inte längre blir små,
eftersom dagbarnvårdarna även måste ha varandras barn för att alla ska kunna hålla
arbetstidsavtalet.
Även om två kommuner har lyckats få till en fungerande pedagogisk omsorg svarar de flesta
tillfrågade dels att efterfrågan på pedagogisk omsorg idag är väldigt liten och dels att barnomsorg
med dagbarnvårdare var bra för några decennier sedan, men att vi måste utgå från dagens höga
krav på pedagogisk kvalitet; i form av kompetensbredd, kvalitetsarbete, analyser, planeringar,
samt kollegialt samarbete.
Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till är arbetsmiljörisken, då den pedagogiska omsorgen sker i
ett hem. Kommunen kan därmed inte garantera säkerheten i arbetsmiljön, varken för barnen eller
dagbarnvårdaren.
Utifrån det faktum att verksamheten bedrivs av en enskild person, innanför hemmets väggar (och
stängda dörrar) bör man även ta den ökade utsattheten och därmed potentiella risken för
övergrepp på barnen i beaktande.
Sammanfattningsvis kan det konstateras att det redan idag finns åtminstone en kommunalt
anställd dagbarnvårdare och att det finns tre privata aktörer som verkar i kommunen. Det finns
ingen större efterfrågan på pedagogisk omsorg idag. Samtliga av våra kommunala tjänstemän som
yttrat sig anser att verksamhetsformen inte är att föredra ur ett pedagogiskt perspektiv och de
framhåller de organisatoriska svårigheterna som arbetstidslagstiftningen medfört. Dessutom
pekar flera på att det finns en del risker förenat med ensamarbetande dagbarnvårdare.

Förslag till beslut
Utredarens förslag till beslut är att inte aktivt verka för att åter bygga upp en kommunal
pedagogisk omsorg utan avvakta en eventuell ökning av efterfrågan.
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Remissvar: Promemorian En stadieindelad
timplan i grundskolan och närliggande frågor
Kommunstyrelsen tillstyrker remissen ”En stadieindelad timplan för grundskolan och
närliggande frågor” med undantag för den del som gäller att göra moderna språk
obligatoriskt i åk 4-6, samt översänder svaret till Utbildningsdepartementet.

Nämndens yttrande i sin helhet
Stadsdelsnämnden har ombetts att yttra sig över Utbildningsdepartementets
promemoria ”En stadieindelad timplan för grundskolan och närliggande frågor”.
Följande förändringar föreslår Utbildningsdepartementet träda i kraft successivt från
2017 till 2020.
•

Timplanen stadieindelas så att timmar garanteras i ämnena knutet till varje
stadium. Begreppen Lågstadium (L), Mellanstadium (M) och, Högstadium (H)
återinförs och förtydligas i lagstiftningen. Timplanen flyttas från skollag till
skolförordning för grundskolan. (Grundsärskolan ligger redan där)

Kommunstyrelsen tillstyrker promemorian i detta avseende. En stadieindelad timplan
ökar likvärdigheten och underlättar övergångar mellan olika skolor och huvudmän då
eleverna inte kommer att löpa samma risk som idag att gå miste om undervisningstid i
något ämne.
•

Matematikämnet i grundskolan ökas med 105 h på Högstadiet. Tiden skall tas
från ämnet elevens val.

Kommunstyrelsen tillstyrker promemorian i detta avseende. 2013 och 2016 utökades
den garanterade undervisningstiden i matematik för de lägre stadierna med först 120 h
och därefter 105 h. Dessa 225 h har lagts till i timplanen och därmed utökat den totala
undervisningstiden för elever i grundskolan. I föreliggande förslag skall tiden istället
växlas mot ämnet elevens val som då minskas från 382 h till 277 h. Det är positivt att
ytterligare utöka tiden i matematik och att växla tiden mot elevens val istället för att
ytterligare utöka elevers och lärares totala tid.
•

Matematikämnet ökas även med 105 i grundsärskolans högstadium. 45 h tas
av elevens val och återstående 60 h av slöjd. Elevens val har betydligt färre
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timmar i grundsärskolan och går då från 195 h till 150 h. Slöjden går från 730
h till 670 h.
Kommunstyrelsen tillstyrker promemorian i detta avseende. Då tiden för elevens val
är betydligt mindre i grundsärskolan bör denna fredas något och det är rimligt att
istället ta tiden från slöjden som har mycket stort utrymme i grundsärskolans timplan,
730 h jämfört med grundskolans 330h.
•

Moderna språk föreslås bli obligatoriskt med 48 h på mellanstadiet och krav
om betyg i ämnet från åk 6 införs.

Kommunstyrelsen avstyrker promemorian i detta avseende. Det finns stora
organisatoriska svårigheter, särskilt i ljuset av behörighetsreformen, att i Borås Stad
återinföra moderna språk i mellanstadiet.
Det skulle resultera i att mycket tid kommer att gå åt för språklärarna att åka runt till
mellanstadieskolorna. Om man tänker sig att det ska vara språklärarna i högstadiet
som ska utföra detta, för att garantera god kvalitet och kontinuitet, kommer det att
låsa schemana på högstadieskolorna där språkvalen måste parallelläggas vilket i
praktiken skulle bli omöjligt att hantera på ett bra sätt.
Detta skulle innebära att undervisningen i moderna språk på mellanstadiet som, om
den förläggs till åk 6 skulle vara 80 minuter per vecka, i de flesta fall skulle behöva
skötas av lärare som ambulerar runt på många skolor på samma sätt som
modersmålslärarna idag. Det skulle bli otydligt med både personalansvar och
rektorsansvar för den personalen och risken är stor att behöriga språklärare inte
kommer att söka den typen av tjänst, vilket kan få till följd att kvaliteten på
undervisningen sjunker i förhållande till den nu rådande.
Kommunstyrelsen föreslår därför att moderna språk helt förläggs till högstadiet.
•

Teknikämnet garanteras 200 h. Idag finns ingen garanterad tid utan det ingår i
blocket av timmar till NO-ämnen. Timmarna föreslås, fördelas 47 h på L, 65
h på M, och 88 h på H.

Kommunstyrelsen tillstyrker promemorian i detta avseende. Det är önskvärt att
ämnet teknik får en garanterad undervisningstid i alla stadier. Ämnet har sedan
införandet av Lpo94 på många skolor inte haft en tydlig ställning bland övriga ämnen.
•

Skolans val, de 20 % av ett ämne (dock ej kärnämnena) som får tas i anspråk
fördelas stadievis. Reformen rör endast grundskolan då skolans val inte finns
som ämne på grundsärskolan.

Kommunstyrelsen tillstyrker promemorian i detta avseende. Idag kan man ta ut all tid
t.ex. från SO/NO i lågstadiet och lägga som skolans val i högstadiet. Det är önskvärt
rektorer för alla stadier har möjlighet att profilera skolan och välja att lägga mer tid i
ett visst, eller vissa ämnen.
•

Anpassning av studiegång i grundskolan skall utformas så att eleverna så långt
det är möjligt får förutsättningar att nå gymnasiebehörighet. I klartext innebär
det att man så långt det är möjligt ska undvika att ta bort kärnämnena vilka
krävs för att bli behörig i gymnasiet, samt att det åtminstone behövs
ytterligare fem betyg. Förslaget omfattar inte grundsärskolan då det inte finns
betygskrav för behörighet till gymnasiesärskolan.
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Kommunstyrelsen tillstyrker promemorian i detta avseende. Det är önskvärt att öka
andelen elever som når gymnasiebehörighet.
Reformen beräknas vara kostnadsneutral då tid byts mot tid mellan ämnena.

KOMMUNSTYRELSEN
Malin Carlsson
Kommunalråd

Ingegerd Eriksson
Enhetschef
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Svar på remiss: Promemorian ”En
stadieindelad timplan för grundskolan
och närliggande frågor”
Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker remissen ”En stadieindelad timplan för
grundskolan och närliggande frågor” med undantag för den del som gäller
att göra moderna språk obligatoriskt i åk 4-6, samt översänder svaret till
Kommunstyrelsen.

Nämndens yttrande i sammanfattning
Stadsdelsnämndet har att ta ställning till flera förslag om förändring i
timplan och andra närliggande frågor.
Förslagen är följande. Timplanen stadieindelas. Matematikämnet utökas med
105 h och tiden tas av elevens val. Moderna språk garanteras 45 h på
mellanstadiet. Teknikämnet garanteras 200 h fördelat på de olika stadierna.
Ämnet Skolans val fördelas stadievis. Anpassning av studiegång skall så
långt som det är möjligt göras så att gymnasiebehörighet uppnås.
Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker remissen ”En stadieindelad timplan för
grundskolan och närliggande frågor” med undantag för den del som gäller
att göra moderna språk obligatoriskt i åk 4-6.

Nämndens yttrande i sin helhet
Stadsdelsnämnden har ombetts att yttra sig över Utbildningsdepartementets
promemoria ”En stadieindelad timplan för grundskolan och närliggande
frågor”.
Följande förändringar föreslår Utbildningsdepartementet träda i kraft
successivt från 2017 till 2020.
•

Timplanen stadieindelas så att timmar garanteras i ämnena knutet till
varje stadium. Begreppen Lågstadium (L), Mellanstadium (M) och,
Högstadium (H) återinförs och förtydligas i lagstiftningen.
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Timplanen flyttas från skollag till skolförordning för grundskolan.
(Grundsärskolan ligger redan där)
Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker promemorian i detta avseende. En
stadieindelad timplan ökar likvärdigheten och underlättar övergångar mellan
olika skolor och huvudmän då eleverna inte kommer att löpa samma risk
som idag att gå miste om undervisningstid i något ämne.
•

Matematikämnet i grundskolan ökas med 105 h på Högstadiet.
Tiden skall tas från ämnet elevens val.

Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker promemorian i detta avseende. 2013 och
2016 utökades den garanterade undervisningstiden i matematik för de lägre
stadierna med först 120 h och därefter 105 h. Dessa 225 h har lagts till i
timplanen och därmed utökat den totala undervisningstiden för elever i
grundskolan. I föreliggande förslag skall tiden istället växlas mot ämnet
elevens val som då minskas från 382 h till 277 h. Det är positivt att
ytterligare utöka tiden i matematik och att växla tiden mot elevens val istället
för att ytterligare utöka elevers och lärares totala tid.
•

Matematikämnet ökas även med 105 i grundsärskolans högstadium.
45 h tas av elevens val och återstående 60 h av slöjd. Elevens val har
betydligt färre timmar i grundsärskolan och går då från 195 h till 150
h. Slöjden går från 730 h till 670 h.

Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker promemorian i detta avseende. Då tiden
för elevens val är betydligt mindre i grundsärskolan bör denna fredas något
och det är rimligt att istället ta tiden från slöjden som har mycket stort
utrymme i grundsärskolans timplan, 730 h jämfört med grundskolans 330h.
•

Moderna språk föreslås bli obligatoriskt med 48 h på mellanstadiet
och krav om betyg i ämnet från åk 6 införs.

Stadsdelsnämnden Norr avstyrker promemorian i detta avseende. Det finns
stora organisatoriska svårigheter, särskilt i ljuset av behörighetsreformen, att
i Borås Stad återinföra moderna språk i mellanstadiet.
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Det skulle resultera i att mycket tid kommer att gå åt för språklärarna att åka
runt till mellanstadieskolorna. Om man tänker sig att det ska vara
språklärarna i högstadiet som ska utföra detta, för att garantera god kvalitet
och kontinuitet, kommer det att låsa schemana på högstadieskolorna där
språkvalen måste parallelläggas vilket i praktiken skulle bli omöjligt att
hantera på ett bra sätt.
Detta skulle innebära att undervisningen i moderna språk på mellanstadiet
som, om den förläggs till åk 6 skulle vara 80 minuter per vecka, i de flesta
fall skulle behöva skötas av lärare som ambulerar runt på många skolor på
samma sätt som modersmålslärarna idag. Det skulle bli otydligt med både
personalansvar och rektorsansvar för den personalen och risken är stor att
behöriga språklärare inte kommer att söka den typen av tjänst, vilket kan få
till följd att kvaliteten på undervisningen sjunker i förhållande till den nu
rådande.
Stadsdelsnämnden Norr föreslår därför att moderna språk helt förläggs till
högstadiet.
•

Teknikämnet garanteras 200 h. Idag finns ingen garanterad tid utan
det ingår i blocket av timmar till NO-ämnen. Timmarna föreslås
fördelas 47 h på L, 65 h på M, och 88 h på H.

Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker promemorian i detta avseende. Det är
önskvärt att ämnet teknik får en garanterad undervisningstid i alla stadier.
Ämnet har sedan införandet av Lpo94 på många skolor inte haft en tydlig
ställning bland övriga ämnen.
•

Skolans val, de 20 % av ett ämne (dock ej kärnämnena) som får tas i
anspråk fördelas stadievis. Reformen rör endast grundskolan då
skolans val inte finns som ämne på grundsärskolan.

Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker promemorian i detta avseende. Idag kan
man ta ut all tid t.ex. från SO/NO i lågstadiet och lägga som skolans val i
högstadiet. Det är önskvärt rektorer för alla stadier har möjlighet att
profilera skolan och välja att lägga mer tid i ett visst, eller vissa ämnen.
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Anpassning av studiegång i grundskolan skall utformas så att
eleverna så långt det är möjligt får förutsättningar att nå
gymnasiebehörighet. I klartext innebär det att man så långt det är
möjligt ska undvika att ta bort kärnämnena vilka krävs för att bli
behörig i gymnasiet, samt att det åtminstone behövs ytterligare fem
betyg. Förslaget omfattar inte grundsärskolan då det inte finns
betygskrav för behörighet till gymnasiesärskolan.

Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker promemorian i detta avseende. Det är
önskvärt att öka andelen elever som når gymnasiebehörighet.
Reformen beräknas vara kostnadsneutral då tid byts mot tid mellan ämnena.
Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker remiss ”En stadieindelad timplan för
grundskolan och närliggande frågor” med undantag för den del som gäller
att göra moderna språk obligatoriskt i åk 4-6, och översänder svaret till
Kommunstyrelsen.

Borås 2025 Ekologiskt perspektiv
Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Borås.

Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv
Ärendet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Borås
Stad.

Borås 2025 Socialt perspektiv
Barn och unga

Barn och ungdomar påverkas positivt om förslagen införs då det bl.a. leder
till ökat likvärdighet mellan skolor och ökande kunskaper i matematik vilket
också leder till ökad gymnasiebehörighet.
Likabehandling

Jämställdhet, tillgänglighet och mångfald påverkas inte av ärendet.

Omvärldsperspektiv
Omvärldsperspektivet har inte beaktats i ärendet.
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Facklig samverkan
Samverkat via e-post i Kommungemensamt LSG. Inga avvikande
synpunkter har inkommit från områdeschefer eller fackliga företrädare.
Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 2016-09-19.

Remissinstans
Ungdomsrådet har getts tillfälla att yttra sig och anför följande:
”Borås Stads ungdomsråd har fått möjlighet att tycka till kring förslagen
kring en stadieindelad timplan i grundskolan och andra närliggande frågor.
Nedan lyfts våra tankar i punktform:
• Bra i grunden, bra att det blir mer lika mellan skolorna eftersom när
elever byter skola blir det enklare att tillgodose deras behov. Vi
upplever att förslaget är positivt i stora drag och vill lyfta några
områden extra.
• Bra att det leder till en mer likvärdig skola, idag finns stora
skillnader.
• Tycker det är jättebra att man minskar tid från elevens val och ökar
tid till matematik, det behövs. Vi upplever att det är stora skillnader i
hur skolor arbetar med elevens val och ofta blir tiden inte utnyttjad
effektivt.
• Bra att undervisningstiden i matematik ökas. Idag känns det som att
lärarna inte hinner med och det ger dem bättre förutsättningar att
hjälpa alla elever.
• Ämnet teknik får egen tid, positivt tycker vi, bra att det får det
utrymmet som ämnet förtjänar, väljs bort till förmån mot annat idag.
• Bra att benämningarna låg-, mellan-, hög- stadiet föreslås användas
igen, begreppen har använts av elever ändå hela tiden upplever vi.
• Bra att moderna språk börjas med tidigare, några skolor gör redan
detta. Påverkar språkutveckling.
Ungdomsrådets remissvar skiljer ut sig genom att de är positiva till att läsa
moderna språk i mellanstadiet. Handläggaren av denna remiss anser att de
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organisatoriska svårigheterna dock väger tungt och förespråkar därför att
detta inte införs.
STADSDELSNÄMNDEN NORR

Mats Tolfsson (S)
Ordförande

Anna Stenström
Tf Stadsdelschef
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Sammanfattning
En stadieindelad timplan införs

För de obligatoriska skolformerna (grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan) finns s.k. timplaner enligt vilka eleverna är
garanterade en minsta undervisningstid i varje ämne. I timplanerna anges
den totala undervisningstid som eleven ska få i ett visst ämne under hela
sin tid i skolan. Fördelningen av undervisningstiden är däremot inte
närmare reglerad exempelvis över olika stadier eller årskurser. I promemorian lämnas ett förslag som innebär att grundskolans timplan ska
stadieindelas. En sådan förändring bedöms bl.a. kunna underlätta för
huvudmännen att garantera att eleverna får den undervisningstid de har
rätt till. Den stadieindelade timplanen bedöms även leda till en mer
likvärdig skola och underlättar för enskilda elever om de vill byta skola.
Förslaget till en stadieindelad timplan i grundskolan bygger till stora
delar på ett förslag som tagits fram av Statens skolverk på uppdrag av
regeringen. Förslaget innebär att i den nya timplanen fördelas den minsta
garanterade undervisningstiden mellan tre stadier (låg-, mellan- och
högstadiet). I promemorian görs bedömningen att Skolverket bör ges i
uppdrag att ta fram förslag till stadieindelade timplaner även för övriga
obligatoriska skolformer.
I dag finns det möjlighet för Statens skolinspektion att besluta att en
huvudman får bedriva utbildning i grundskolan utan att tillämpa timplanen. I promemorian konstateras att det i vissa undantagsfall kan
finnas huvudmän som bedriver en utbildning med ett pedagogiskt innehåll som inte låter sig förenas med timplanen. För att dessa huvudmän
även fortsättningsvis ska ges goda förutsättningar att bedriva utbildning,
lämnas inte något förslag om att ta bort möjligheten till undantag från att
tillämpa timplanen. Utgångspunkten måste emellertid vara att den
stadieindelade timplanen ska tillämpas i grundskolan och att tillstånd att
få bedriva utbildning utan timplan enbart ska lämnas i undantagsfall. För
att så ska kunna ske krävs att huvudmannen har godtagbara pedagogiska
eller organisatoriska skäl för sin begäran och eleverna ges förutsättningar
att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i samtliga ämnen och i
övrigt utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.
Undervisningstiden i elevens val minskas

I grundskolans nuvarande timplan uppgår den minsta garanterade undervisningstiden i elevens val till 382 timmar. Motsvarande undervisningstid
i specialskolan uppgår till 380 timmar. Inom ramen för elevens val har
eleven utifrån sina intressen möjlighet att välja att läsa ett eller flera ämnen. Huvudmannen ska erbjuda eleverna ett allsidigt urval av ämnen som
elevens val. I promemorian lämnas ett förslag som innebär att undervisningstiden i elevens val i grundskolan och specialskolan ska minskas
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till förmån för annan undervisning. Skälen är bl.a. att det finns brister i
skolornas hantering av elevens val och att en stor majoritet av rektorer
och huvudmän framfört önskemål om att undervisningstiden för elevens
val ska minskas. Det har från huvudmän och rektorer även framförts
synpunkter om att elevens val bör avskaffas helt. I promemorian görs
emellertid bedömningen att det är positivt att eleven även i fortsättningen ges möjlighet till självständiga val och att det därför inte finns
skäl att helt avskaffa elevens val. Tanken med elevens val är att eleven ska
ges möjlighet att bredda och fördjupa sina kunskaper. På så sätt kan
skolan ta till vara elevernas speciella intressen och ge dem möjligheter att
under en del av skoltiden ägna sig åt studier som de själva har önskat och
valt. Härigenom kan elevernas intressen, initiativ och engagemang stimuleras, vilket bör öka elevernas studiemotivation. Ett väl fungerande
elevens val kan därmed utgöra en viktig förutsättning för att eleven ska
prestera väl i andra ämnen.
Trots att det alltså i grunden är positivt att eleverna ges möjlighet att
påverka inriktningen på sin utbildning bör antalet timmar för elevens val
minskas till förmån för annan undervisning. Vid avgörandet av hur stor
en sådan minskning bör vara måste hänsyn tas till att huvudmannen som
elevens val får erbjuda eleverna i grundskolan och specialskolan att läsa
ett nybörjarspråk och, för de elever som har rätt till det, modersmål. För
att eleverna ska kunna nå upp till kunskapskraven i modersmål inom
ramen för elevens val bör den minsta garanterade undervisningstiden i
elevens val inte understiga 260 timmar. I promemorian föreslås därför att
undervisningstiden i elevens val ska minskas med 105 timmar i grundskolan och specialskolan, till 277 timmar respektive 275 timmar. Vidare
görs bedömningen att en undervisningstid om 277 timmar i elevens val i
grundskolan gör att det även fortsättningsvis är möjligt för skolorna att
profilera sig mot t.ex. en idrottsinriktning.
Undervisningstiden i matematik utökas

Under senare år har det skett förstärkningar av undervisningstiden i
ämnet matematik. De två senaste förändringarna innebär att undervisningstiden har utökats med totalt 225 timmar. I förslaget till den stadieindelade timplanen i grundskolan föreslås att dessa timmar ska fördelas
mellan låg- och mellanstadiet. De undersökningar som legat till grund
för de senaste besluten om att utöka undervisningstiden i ämnet
matematik talar för att det behövs ytterligare förstärkningar. Skälen är
bl.a. att svenska elever enligt Programme for International Student
Assessment (PISA) presterar under genomsnittet i OECD i matematik
och att svenska elever i ett internationellt perspektiv har ett relativt lågt
antal undervisningstimmar i matematik. Av dessa anledningar föreslås i
promemorian att den minskade undervisningstiden i grundskolan och i
specialskolan i elevens val förs över till ämnet matematik. Med hänsyn
tagen till de två senaste utökningarna av undervisningstiden görs
bedömningen att en rimlig förstärkning uppgår till 105 timmar. I den
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stadieindelade timplanen i grundskolan bör denna tid förläggas i
högstadiet.
På motsvarande sätt är det viktigt att eleverna i grundsärskolan får
utökad undervisningstid i matematik. Undervisningstiden i elevens val i
grundsärskolan uppgår till 195 timmar. För att det ska vara möjligt att
fylla denna tid med ett meningsfullt innehåll görs bedömningen att det
inte är möjligt att göra en lika stor minskning av undervisningstiden som
föreslås i grundskolan och specialskolan. En rimlig avvägning bedöms
vara att undervisningstiden i elevens val i grundsärskolan minskas med
45 timmar till 150 undervisningstimmar. För att möjliggöra en lika stor
utökning av undervisningstiden i matematik i grundsärskolan som i
grundskolan och specialskolan, föreslås att den resterande tiden
(60 undervisningstimmar) förs över från ämnet slöjd till ämnet matematik. I dag uppgår undervisningstiden i ämnet slöjd i grundsärskolan till
730 timmar. En minskning av 60 timmar utgör en relativt liten förändring och grundsärskolans elever har även i övrigt ett förhållandevis stort
inslag av praktiska ämnen. Skälen för att förstärka undervisningen i
matematik väger så pass tungt att det framstår som rimligt att göra denna
förändring.
Ämnet teknik får egen tid

I dag är ämnet teknik inkluderat i den tid som har avsats för de naturorienterande ämnena. Såväl Skolverket som Skolinspektionen har framhållit att denna lösning medför att ämnet teknik inte utnyttjas till sin
fulla kapacitet och att ämnet behöver synliggöras. I syfte att synliggöra
och på så sätt stärka ämnet teknik lämnas det i promemorian ett förslag
som innebär att ämnet teknik ska få en egen minsta garanterad undervisningstid i grundskolans stadieindelade timplan. Den minsta garanterade undervisningstiden i ämnet föreslås uppgå till totalt 200 timmar
fördelad på 47, 65 respektive 88 timmar i låg-, mellan- respektive
högstadiet.
Grundskolans timplan ska finnas i skolförordningen

I dag regleras grundskolans timplan i bilaga 1 till skollagen (2010:800)
medan grundsärskolans-, specialskolans- och sameskolans timplaner
regleras i bilagor till skolförordningen (2011:185). I promemorian
lämnas ett förslag om att skapa en mer enhetlig styrning för de olika
skolformerna dels genom att det i skollagen införs ett bemyndigande för
regeringen att meddela föreskrifter om fördelning av undervisningstiden
(timplan), dels genom att den nuvarande timplanen för grundskolan i
bilaga 1 till skollagen upphävs och den nya stadieindelade timplanen
införs som en bilaga till skolförordningen.
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Begreppen låg-, mellan- och högstadiet återinförs i skollagen

Benämningarna låg-, mellan- och högstadiet föreslås återinföras i
skollagen. Uttrycken är väl inarbetade och används dagligen vid
beskrivandet av verksamheterna. Även regeringen använder numera terminologin i olika typer av texter. Kunskapskrav och nationella prov har
införts i årskurs 3 och 6, dvs. vid tidpunkter som motsvarar den äldre
stadieindelningen. Behörighetskraven för bl.a. grund- och ämneslärare i
grundskolan utgår från indelningen av årskurserna 1–3, 4–6 och 7–9.
Detsamma gäller för lärarutbildningens utformning. Ytterligare ett skäl
är att det nu föreslås att en stadieindelad timplan ska införas.
Enligt förslaget ska i grundskolan och grundsärskolan låg-, mellan- och
högstadiet bestå av årskurserna 1–3, 4–6 och 7–9. Sameskolan, som omfattar årskurs 1–6, föreslås delas upp i låg- och mellanstadium (årskurserna 1–3 respektive 4–6). I specialskolan ska låg-, mellan- och högstadiet
bestå av årskurserna 1–4, 5–7 och 8–10.
Moderna språk är ett ämne

Moderna språk erbjuds som alternativ inom språkvalet men är inte
betecknat som ämne i skollagen. Moderna språk har en kursplan och är
därmed att betrakta som ett ämne i den mening som avses i 10 kap. 8 §
skollagen. I syfte att uppnå en ökad tydlighet föreslås att moderna språk
ska anges som ett ämne i skollagen. I den stadieindelade timplanen i
grundskolan föreslås att eleverna ska vara garanterade 48 timmar språkval
i mellanstadiet. I timplanen för sameskolan ingår inte någon tid för
språkval. Sameskolan består av låg- och mellanstadiet och efter avslutad
årskurs 6 fullgör sameskolans elever de resterande tre åren i grundskolan.
Om eleverna i sameskolan inte ges samma möjligheter till språkval som
eleverna i grundskolan, riskerar det att medföra att sameskolans elever
inte ges möjlighet till språkval i årskurs 7 eftersom de – till skillnad från
eleverna i grundskolan – inte har getts möjlighet att göra språkval i
årskurs 6. I promemorian görs bedömningen att detta är otillfredsställande och att timplanen i sameskolan bör utökas till att omfatta
språkval om 48 timmar. Samtidigt ska den totala undervisningstiden i
sameskolan utökas med samma antal timmar och uppgår efter
förändringen till 4 473 timmar.
Betygssättning bör ske från årskurs 6 i alla ämnen

I dag får huvudmannen själv bedöma när det utifrån lokala förhållanden
är lämpligt att påbörja undervisningen i språkval. Det är vanligt att
undervisningen påbörjas antingen i årskurs 6 eller i årskurs 7. Det första
terminsbetyget i ämnen inom språkvalet sätts från och med höstterminen i årskurs 7 i grundskolan och från och med höstterminen i
årskurs 8 i specialskolan. Eftersom eleverna enligt den nya stadieindelade
timplanen i grundskolan ska erbjudas språkval senast i årskurs 6, föreslås
att betygsbestämmelserna ändras och att betygssättning ska ske för
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samtliga ämnen från och med årskurs 6. Liknande förändringar föreslås
beträffande betygsbestämmelserna för grundsärskolan, specialskolan och
sameskolan.
Ett ämne eller en ämnesgrupp får minskas med högst 20 procent per stadium till
förmån för skolans val

Det lämnas även förslag om att den nya stadieindelade timplanen i
grundskolan ska innehålla en begränsning i fråga om möjligheten att
minska antalet timmar i samband med skolans val. Skolans val utgörs av
ett lokalt tillval som skolan – efter godkännande av Skolverket – får
erbjuda eleverna och omfattar i grundskolan 600 undervisningstimmar. I
den nu gällande timplanen för grundskolan anges att antalet timmar i
timplanen för ett ämne eller en ämnesgrupp får minskas med högst 20
procent vid skolans val. Huvudmannen behöver inte ta hänsyn till stadier
vid minskningen av undervisningstiden, vilket kan leda till relativt stora
skillnader mellan den utbildning som erbjuds i olika skolor.
En av de centrala målsättningarna med förslaget om en stadieindelad timplan är att det ska leda till en mer likvärdig skola. I linje med de skäl som
angetts för att införa en stadieindelad timplan bör huvudmännens möjlighet att minska undervisningstiden i skolans val begränsas. Genom att
antalet timmar för ett ämne eller en ämnesgrupp föreslås minskas med
högst 20 procent per stadium (låg-, mellan- respektive högstadium) i
stället för en total minskning med högst 20 procent i årskurserna 1–9,
säkerställs att den omfattningen av den utbildning som erbjuds blir mer
likvärdig. Samtidigt görs bedömningen att den föreslagna förändringen
inte påverkar skolornas möjlighet till lokal profilering. Motsvarande
ändring bör göras om stadieindelade timplaner införs i specialskolan och
sameskolan. I grundsärskolans timplan finns inte någon reglering i fråga
om möjligheten att minska antalet timmar i samband med skolans val,
varför förslaget inte är aktuellt för denna skolform.
Bestämmelsen om anpassad studiegång förtydligas med avseende på elevens
möjlighet att nå behörighet till gymnasieskolan.

I promemorian föreslås att skollagens bestämmelse om anpassad studiegång ska justeras. Enligt den nuvarande bestämmelsen i skollagen ska
elever i vissa situationer ges särskilt stöd i stället för den undervisning
eleven annars skulle ha deltagit i eller som komplement till denna. Det
särskilda stödet ska enligt huvudregeln ges inom den elevgrupp som
eleven tillhör. Om det särskilda stödet inte i rimlig grad kan anpassas
efter elevens behov och förutsättningar får ett beslut om särskilt stöd
innebära avvikelser från den timplan samt de ämnen och mål som annars
gäller för utbildningen (anpassad studiegång). Ett beslut om anpassad
studiegång kan innebära att eleven lämnar skolan utan fullständig utbildning och utan behörighet till något eller flera av gymnasieskolans nationella program. Eftersom studier i gymnasieskolan i dag utgör i det närmaste en förutsättning för att en ungdom i ett senare skede ska kunna
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etablera sig på arbetsmarknaden, föreslås att bestämmelsen om anpassad
studiegång får ett tillägg som innebär att i grundskolan, specialskolan
och sameskolan ska den anpassade studiegången utformas så att eleven så
långt det är möjligt får förutsättningar att nå behörighet till gymnasieskolan. I gymnasiesärskolan finns inte några speciella behörighetskrav
och därför behövs inte någon justering vad gäller skollagens bestämmelse
om anpassad studiegång när det gäller denna skolform.
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1

Författningsförslag

1.1 Förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800)

Härigenom föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)
dels att 10 kap. 16 §, 12 kap. 16 § och bilaga 1 ska upphöra att gälla,
dels att nuvarande bilaga 2–5 ska betecknas bilaga 1–4, och
dels att 3 kap. 12 §, 7 kap. 7 §, 10 kap. 3–5 och 15 §§, 11 kap. 4, 7 och
19 §§, 12 kap. 3–5 och 15 §§, 13 kap. 3–5 och 16 §§ samt rubrikerna
närmast före 10 kap. 3 §, 11 kap. 4 §, 12 kap. 3 § och 13 kap. 3 § ska ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 kap.
12 §
Om det särskilda stödet för en
Om det särskilda stödet för en
elev i grundskolan, grundsärskolan, elev i grundskolan, grundsärskolan,
specialskolan eller sameskolan inte specialskolan eller sameskolan inte
i rimlig grad kan anpassas efter i rimlig grad kan anpassas efter
elevens behov och förutsättningar, elevens behov och förutsättningar,
får ett beslut enligt 7 § innebära av- får ett beslut enligt 7 § innebära avvikelser från den timplan samt de vikelser från den timplan samt de
ämnen och mål som annars gäller ämnen och mål som annars gäller
för utbildningen (anpassad studie- för utbildningen (anpassad studiegång).
gång). I grundskolan, specialskolan
och sameskolan ska den anpassade
studiegången utformas så att eleven
så långt som möjligt får förutsättningar att nå behörighet till gymnasieskolan.
Rektorn ansvarar för att en elev med anpassad studiegång får en utbildning som så långt det är möjligt är likvärdig med övrig utbildning i
den aktuella skolformen.
7 kap.
7§
Barn till samer får fullgöra sin
Barn till samer får fullgöra sin
skolplikt i sameskolan i stället för i skolplikt i sameskolan i stället för i
årskurs 1–6 i grundskolan. Även an- grundskolans låg- och mellandra barn får fullgöra den delen av stadium. Även andra barn får fullsin skolplikt i sameskolan, om det göra den delen av sin skolplikt i
finns särskilda skäl.
sameskolan, om det finns särskilda
skäl.
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Frågan om ett barn ska få fullgöra sin skolplikt i sameskolan prövas av
Sameskolstyrelsen.
10 kap.
Årskurser, läsår och terminer

Årskurser, stadier, läsår och terminer
3§

Grundskolan ska ha nio årsGrundskolan ska ha nio årskurser. Utbildningen i varje årskurs kurser. Årskurs 1–3 utgör lågska bedrivas under ett läsår, som stadium, årskurs 4–6 mellanstadium
består av en hösttermin och en och årskurs 7–9 högstadium.
vårtermin.
Utbildningen i varje årskurs ska
bedrivas under ett läsår, som består
av en hösttermin och en vårtermin.
Regeringen får meddela föreskrifter om läsårets längd och om när läsåret ska börja och sluta.
4§
Undervisningen ska omfatta följande ämnen:
– bild,
– engelska,
– hem- och konsumentkunskap,
– idrott och hälsa,
– matematik,
– musik,
– naturorienterande ämnen: biologi, fysik och kemi,
– samhällsorienterande ämnen: geografi, historia, religionskunskap
och samhällskunskap,
– slöjd,
– svenska eller svenska som andraspråk, och
– teknik.
Härutöver ska det som ämnen
Härutöver ska det som ämnen
finnas språkval och, för elever som finnas moderna språk som ska erska erbjudas modersmålsunder- bjudas varje elev inom ramen för
visning, modersmål.
språkval och, för elever som ska
erbjudas modersmålsundervisning,
modersmål.
Vidare ska det finnas elevens val och skolans val. Undervisningen i
elevens val ska syfta till att fördjupa och bredda elevens kunskaper i ett
eller flera ämnen. Skolans val får omfatta ett lokalt tillval, om Statens
skolverk har godkänt en plan för undervisningen.
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5 §1
Den totala undervisningstiden för varje elev i grundskolan ska vara
minst 6 890 timmar.
För en nyanländ elev och för en elev som avses i 3 kap. 12 c § andra
stycket 2 ska den totala undervisningstiden efter ett beslut om placering i
årskurs enligt 3 kap. 12 e § motsvara minst den tid som återstår för
övriga elever i den årskursen under den kvarvarande skoltiden.
Bestämmelser om fördelning av
Regeringen får meddela föreskrifundervisningstiden (timplan) finns ter om fördelning av undervisningsi bilaga 1.
tiden (timplan).
15 §2
Betyg ska sättas i grundskolans
ämnen.

Betyg ska sättas i grundskolans
ämnen i slutet av varje termin från
och med årskurs 6 i de ämnen som
eleven har fått undervisning i under
terminen.
Om undervisningen i naturorienterande ämnen och samhällsorienterande ämnen i huvudsak varit ämnesövergripande fram till och med slutet
av årskurs 6, får rektorn dock besluta att ett sammanfattande betyg ska
sättas för dessa respektive ämnen i årskurs 6.
11 kap.
Årskurser, läsår och terminer

Årskurser, stadier, läsår och terminer
4§

Grundsärskolan ska ha nio årsGrundsärskolan ska ha nio årskurser. Utbildningen i varje årskurs kurser. Årskurs 1–3 utgör lågska bedrivas under ett läsår, som stadium, årskurs 4–6 mellanstadium
består av en hösttermin och en och årskurs 7–9 högstadium.
vårtermin.
Utbildningen i varje årskurs ska
bedrivas under ett läsår, som består
av en hösttermin och en vårtermin.
Regeringen får meddela föreskrifter om läsårets längd och om när
läsåret ska börja och sluta.

1
2

Senaste lydelse 2016:553.
Senaste lydelse 2010:2022.
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7 §3
Den totala undervisningstiden för varje elev i grundsärskolan ska vara
minst 6 890 timmar. För en elev i inriktningen träningsskolan ska den
totala undervisningstiden dock vara minst 6 665 timmar.
För en nyanländ elev och för en elev som avses i 3 kap. 12 c § andra
stycket 2 ska den totala undervisningstiden efter ett beslut om placering i
årskurs enligt 3 kap. 12 e § motsvara minst den tid som återstår för
övriga elever i den årskursen under den kvarvarande skoltiden.
Regeringen eller den myndighet
Regeringen får meddela föresom regeringen bestämmer får med- skrifter om fördelning av undervisdela föreskrifter om fördelning av ningstiden (timplan).
undervisningstiden (timplan).
19 §4
Om en elev eller elevens vårdnadshavare begär det, ska betyg sättas i
grundsärskolans ämnen.
Betyg ska sättas
Betyg ska sättas i slutet av varje
1. i slutet av varje termin från termin från och med årskurs 6 i de
och med årskurs 6 till och med höst- ämnen som eleven har fått underterminen i årskurs 9 i de ämnen som visning i under terminen.
eleven har fått undervisning i under
terminen och som inte har avslutats,
och
2. när ett ämne har avslutats.
12 kap.
Årskurser, läsår och terminer

Årskurser, stadier, läsår och terminer
3§

Specialskolan ska ha tio årskursSpecialskolan ska ha tio årskurser. Utbildningen i varje årskurs ska er. Årskurs 1–4 utgör lågstadium,
bedrivas under ett läsår, som består årskurs 5–7 mellanstadium och årsav en hösttermin och en vårtermin. kurs 8–10 högstadium. Utbildningen i varje årskurs ska bedrivas under ett läsår, som består av en hösttermin och en vårtermin.
Utbildningen i varje årskurs ska
bedrivas under ett läsår, som består
av en hösttermin och en vårtermin.
3
4

Senast lydelse 2016:553.
Senaste lydelse 2014:458.
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4 §5
Undervisningen ska omfatta följande ämnen:
– bild,
– engelska,
– hem- och konsumentkunskap,
– idrott och hälsa,
– matematik,
– naturorienterande ämnen: biologi, fysik och kemi,
– rörelse och drama eller musik,
– samhällsorienterande ämnen: geografi, historia, religionskunskap
och samhällskunskap,
– slöjd,
– svenska eller svenska som andraspråk,
– teckenspråk, och
– teknik.
För hörande elever gäller att ämnet musik ersätter ämnet rörelse och
drama. För elever som tagits emot enligt 7 kap. 6 § första stycket 1 och 3
gäller att ämnet svenska ersätter ämnet teckenspråk, om dessa elever inte
har behov av teckenspråk.
Härutöver ska det som ämnen
Härutöver ska det som ämnen
finnas språkval och, för de elever finnas moderna språk som ska ersom ska erbjudas modersmåls- bjudas varje elev inom ramen för
undervisning, modersmål.
språkval och, för de elever som ska
erbjudas modersmålsundervisning,
modersmål.
Vidare ska det finnas elevens val och skolans val. Undervisningen i
elevens val ska syfta till att fördjupa och bredda elevens kunskaper i ett
eller flera ämnen.
5 §6
Den totala undervisningstiden för varje elev i specialskolan ska vara
minst 8 070 timmar.
För en nyanländ elev och för en elev som avses i 3 kap. 12 c § tredje
stycket ska den totala undervisningstiden efter ett beslut om placering i
årskurs enligt 3 kap. 12 e § motsvara minst den tid som återstår för
övriga elever i den årskursen under den kvarvarande skoltiden.
Regeringen eller den myndighet
Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer med- som regeringen bestämmer kan
delar föreskrifter om fördelning av med stöd av 8 kap. 7 § regeringsundervisningstiden (timplan).
formen meddela föreskrifter om
5
6

Senaste lydelse 2011:876.
Senaste lydelse 2016:553
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fördelning av undervisningstiden
(timplan).
15 §7
Betyg ska sättas i specialskolans
ämnen.

Betyg ska sättas i specialskolans
ämnen i slutet av varje termin från
och med årskurs 7 i de ämnen som
eleven har fått undervisning i under
terminen.

Om undervisningen i naturorienterande ämnen och samhällsorienterande ämnen i huvudsak varit ämnesövergripande fram till och med
slutet av årskurs 7, får rektorn dock besluta att ett sammanfattande betyg
ska sättas för dessa respektive ämnen i årskurs 7.
13 kap.
Årskurser, läsår och terminer

Årskurser, stadier, läsår och terminer
3§

Sameskolan ska ha sex årskursSameskolan ska ha sex årskurser. Utbildningen i varje årskurs ska er. Årskurs 1–3 utgör lågstadium och
bedrivas under ett läsår, som består årskurs 4–6 mellanstadium.
av en hösttermin och en vårtermin.
Utbildningen i varje årskurs ska
bedrivas under ett läsår, som består
av en hösttermin och en vårtermin.
4§
Undervisningen ska omfatta följande ämnen:
– bild,
– engelska,
– hem- och konsumentkunskap,
– idrott och hälsa,
– matematik,
– musik,
– naturorienterande ämnen: biologi, fysik och kemi,
– samhällsorienterande ämnen: geografi, historia, religionskunskap
och samhällskunskap,
– samiska,
– slöjd,
7

Senaste lydelse 2010:2022.
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– svenska eller svenska som andraspråk, och
– teknik.
Härutöver ska det som ämnen
Härutöver ska det som ämnen
finnas språkval och, för elever som finnas moderna språk som ska erska erbjudas modersmålsunder- bjudas varje elev inom ramen för
visning, modersmål.
språkval och, för de elever som ska
erbjudas modersmålsundervisning,
modersmål.
Vidare ska det finnas elevens val och skolans val. Undervisningen i
elevens val ska syfta till att fördjupa och bredda elevens kunskaper i ett
eller flera ämnen.
5 §8
Den totala undervisningstiden
Den totala undervisningstiden
för varje elev i sameskolan ska vara för varje elev i sameskolan ska vara
minst 4 425 timmar.
minst 4 473 timmar.
För en nyanländ elev och för en elev som avses i 3 kap. 12 c § andra
stycket 2 ska den totala undervisningstiden efter ett beslut om placering i
årskurs enligt 3 kap. 12 e § motsvara minst den tid som återstår för
övriga elever i den årskursen under den kvarvarande skoltiden.
Regeringen eller den myndighet Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer med- som regeringen bestämmer kan
delar föreskrifter om fördelning av med stöd av 8 kap. 7 § regeringsundervisningstiden (timplan).
formen meddela föreskrifter om
fördelning av undervisningstiden
(timplan).
16 §9
Betyg ska sättas i sameskolans
Betyg ska sättas i sameskolans
ämnen utom språkval.
ämnen.
Om undervisningen i naturorienterande ämnen och samhällsorienterande ämnen i huvudsak varit ämnesövergripande fram till och
med slutet av årskurs 6, får rektorn dock besluta att ett sammanfattande
betyg ska sättas för dessa respektive ämnen.
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.
2. Bilaga 1 tillämpas fortfarande för elever som höstterminen 2017 påbörjar årskurs 7 eller en högre årskurs i grundskolan.

8
9

Senaste lydelse 2016:553.
Senaste lydelse 2010:2022.
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1.2 Förslag till förordning om ändring i skolförordningen (2011:185)

Härigenom föreskrivs i fråga om skolförordningen (2011:185)
dels att 9 kap. 2 och 5 §§, 10 kap. 2 §, 11 kap. 2 och 4 §§ och 12 kap.
2 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas tre nya paragrafer, 12 kap. 6 a–6 c §§, och en
rubrik närmast före 12 kap. 6 a § med följande lydelse,
dels att bilaga 1–3 ska benämnas bilaga 2–4 och att bilaga 4 ska ha
följande lydelse, och
dels att det ska införas en ny bilaga 1 med följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
9 kap.
2 §1

Kunskapskrav ska finnas för
– läsförståelse i årskurs 1,
– matematik, svenska och sven– matematik, svenska och svenska som andraspråk samt gemen- ska som andraspråk samt gemensamt för samhällsorienterande äm- samt för samhällsorienterande ämnen och för naturorienterande äm- nen och för naturorienterande ämnen i årskurs 3,
nen i årskurs 3, och
– samtliga ämnen utom moderna
– samtliga ämnen i årskurs 6 och
språk i årskurs 6, och
9.
– samtliga ämnen i årskurs 9.
Kunskapskraven i årskurs 1 och 3 anger den lägsta godtagbara kunskapsnivån för en elev vid slutet av årskursen. Kunskapskraven i årskurs
6 anger den kunskapsnivå som krävs för ett visst betyg när betyg sätt
sista gången före slutet av årskurs 6. Kunskapskraven i årskurs 9 anger
den kunskapsnivå som krävs för ett visst betyg när ett ämne avslutas.
3§
I bilaga 1 till skollagen
Bestämmelser om fördelning av
(2010:800) finns bestämmelser om den garanterade undervisningsfördelning av den garanterade tiden (timplan) finns i bilaga 1.
undervisningstiden (timplan).
Huvudmannen får besluta om ytterligare undervisningstid utöver den
garanterade undervisningstiden.

1

Senaste lydelse 2016:336.

20

5§
Enligt 10 kap. 4 § skollagen (2010:800) ska det finnas språkval.
Huvudmannen ska som språkval
Huvudmannen ska inom ämnet
erbjuda minst två av språken moderna språk erbjuda minst två av
franska, spanska och tyska.
språken franska, spanska och
tyska.
Huvudmannen ska sträva efter
Huvudmannen ska sträva efter
att därutöver erbjuda andra språk att därutöver erbjuda andra språk
som språkval.
inom ämnet moderna språk.
10 kap.
2§
Bestämmelser om fördelning av
Bestämmelser om fördelning av
den garanterade undervisnings- den garanterade undervisningstiden på ämnen och ämnesom- tiden på ämnen och ämnesområden (timplaner) finns i bilaga 1.
råden (timplaner) finns i bilaga 2.
Huvudmannen får besluta om ytterligare undervisningstid utöver den
garanterade undervisningstiden.
11 kap.
2 §2
Bestämmelser om fördelning av
Bestämmelser om fördelning av
den garanterade undervisnings- den garanterade undervisningstiden (timplan) finns i bilaga 2.
tiden (timplan) finns i bilaga 3.
Specialpedagogiska skolmyndigheten får meddela föreskrifter om
fördelning av den garanterade undervisningstiden för elever som läser
ämnet svenska i stället för ämnet teckenspråk enligt 12 kap. 4 § andra
stycket skollagen (2010:800).
4§
Enligt 12 kap. 4 § skollagen (2010:800) ska det finnas språkval.
Huvudmannen ska erbjuda
Huvudmannen ska inom ämnet
minst två av språken franska, tyska moderna språk erbjuda minst två av
och spanska som språkval.
språken franska, tyska och
spanska.
Huvudmannen ska sträva efter
Huvudmannen ska sträva efter
att därutöver erbjuda andra språk att därutöver erbjuda andra språk
som språkval.
inom ämnet moderna språk.

2
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12 kap.
2§
Bestämmelser om fördelning av
Bestämmelser om fördelning av
den garanterade undervisnings- den garanterade undervisningstiden (timplan) finns i bilaga 3.
tiden (timplan) finns i bilaga 4.
Språkval
6a§
Enligt 13 kap. 4 § skollagen
(2010:800) ska det finnas språkval.
Huvudmannen ska inom ämnet
moderna språk erbjuda minst två av
språken franska, spanska och tyska.
Huvudmannen ska sträva efter
att därutöver erbjuda andra språk
inom moderna språk.
6b§
En elev får i stället för ett språk
som erbjudits enligt 6 a § välja något
av följande språk som språkval
1. det språk som eleven ska
erbjudas modersmålsundervisning i,
2. svenska eller svenska som
andraspråk under förutsättning att
eleven i övrigt får undervisning i
svenska eller svenska som andraspråk,
3. engelska, eller
4. teckenspråk.
6c§
Huvudmannen är inte skyldig att
anordna undervisning i ett språk
som erbjudits inom moderna språk
enligt 6 a § andra stycket eller som
språkval enligt 6 b § om färre än fem
elever väljer språket. Detta gäller
dock inte om det språk som avses i
6 b § 1 är ett nationellt minoritetsspråk.
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1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.
2. Bilaga 1 tillämpas
– höstterminen 2017 för årskurserna 1–6,
– höstterminen 2018 för årskurserna 1–7,
– höstterminen 2019 för årskurserna 1–8, och
– höstterminen 2020 och därefter för årskurserna 1–9.
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Föreslagen lydelse
Bilaga 1
Timplan för grundskolan
Ämnen

Bild
Engelska
Hem- och konsumentkunskap
Idrott och hälsa
Matematik
Musik

Undervisningstid i timmar
Lågstadiet

Mellanstadiet

50
60

80
220

Låg- och
mellanstadiet

Högstadiet

Totalt

230
480
118
500
1 125
230

140
420
70

160
410
80

100
200
82
200
295
80

Naturorienterande ämnen
Biologi
Fysik
Kemi

143

193
55
55
55

264
75
75
75

600

Samhällsorienterande ämnen
Geografi
Historia
Religionskunskap
Samhällskunskap

200

333
70
70
70
70

352
75
75
75
75

885

Slöjd
Svenska eller svenska som
andraspråk
Teknik

50
680

140
520

140
290

330
1 490

47

65

88

200

48

272

320

36

Språkval
Elevens val
Totalt garanterat antal
timmar
Därav skolans val

382
1 860

2 249

36

2 468

När det gäller de naturorienterande ämnena är eleverna i mellanstadiet
garanterade en minsta undervisningstid om 55 timmar i respektive ämne.
Resterande 28 timmar får fördelas fritt mellan de tre ämnena i mellan-

6 890
600
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stadiet. I högstadiet är eleverna i de naturorienterande ämnena garanterade
en minsta undervisningstid om 75 timmar i respektive ämne. Resterande
39 timmar får fördelas fritt mellan de tre ämnena i högstadiet.
När det gäller de samhällsorienterande ämnena är eleverna i mellanstadiet
garanterade en minsta undervisningstid om 70 timmar i respektive ämne.
Resterande 53 timmar får fördelas fritt mellan de fyra ämnena i mellanstadiet. I högstadiet är eleverna i de samhällsorienterande ämnena garanterade en minsta undervisningstid om 75 timmar i respektive ämne. Resterande 52 timmar får fördelas fritt mellan de fyra ämnena i högstadiet.
Vid skolans val får antalet timmar i timplanen per stadium för ett ämne
eller en ämnesgrupp minskas med högst 20 procent. Antalet timmar för
svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik får dock inte
minskas.
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Nuvarande lydelse
Bilaga 33
Timplan för sameskolan
Undervisningstid i timmar för ämnen och ämnesgrupper samt totalt
Ämnen
Bild
Hem- och konsumentkunskap
Idrott och hälsa
Musik
Slöjd

140
40
310
120
180

Svenska
Engelska
Matematik

910
280
885

Geografi
Historia
Religionskunskap
Samhällskunskap
Biologi
Fysik
Kemi
Teknik

700

Samiska
Elevens val

800
60

Totalt garanterat antal timmar
Därav skolans val

4 425
210

Vid skolans val får antalet timmar i timplanen för ett ämne eller en
ämnesgrupp minskas med högst 15 procent. Antalet timmar för svenska,
engelska, matematik, samiska och elevens val får dock inte minskas.

3

Senaste lydelse 2016:652.
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Föreslagen lydelse
Bilaga 4
Timplan för sameskolan
Undervisningstid i timmar för ämnen och ämnesgrupper samt totalt
Ämnen
Bild
Hem- och konsumentkunskap
Idrott och hälsa
Musik
Slöjd

140
40
310
120
180

Svenska
Engelska
Matematik

910
280
885

Geografi
Historia
Religionskunskap
Samhällskunskap
Biologi
Fysik
Kemi
Teknik

700

Samiska
Språkval
Elevens val

800
48
60

Totalt garanterat antal timmar
Därav skolans val

4 473
210

Vid skolans val får antalet timmar i timplanen för ett ämne eller en
ämnesgrupp minskas med högst 15 procent. Antalet timmar för svenska,
engelska, matematik, samiska, språkval och elevens val får dock inte
minska.
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1.3 Förslag till förordning om ändring i skolförordningen (2011:185)

Härigenom föreskrivs att bilaga 1–3 till skolförordningen (2011:185)
ska ha följande lydelse.
1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019.
2. För elever i grundskolan som höstterminen 2019 påbörjar årskurs 8
eller en högre årskurs ska i stället för vad som anges i bilaga 1 den totala
garanterade undervisningstiden i ämnet matematik och elevens val till
och med årskurs 9 minst uppgå till följande:
– för elever i årskurs 8 ska ämnet matematik uppgå till totalt minst
1 195 timmar och elevens val till totalt minst 312 timmar, och
– för elever i årskurs 9 ska ämnet matematik uppgå till totalt minst
1 160 timmar och elevens val till totalt minst 347 timmar.
3. För elever i grundsärskolan som höstterminen 2019 påbörjars
årskurs 8 eller en högre årskurs ska i stället för vad som anges i bilaga 2
den totala garanterade undervisningstiden i ämnena slöjd och matematik
och elevens val till och med årskurs 9 minst uppgå till följande:
– för elever i årskurs 8 ska ämnet slöjd uppgå till totalt minst 690
timmar, ämnet matematik till totalt minst 1 180 timmar och elevens val
till totalt minst 165 timmar, och
– för elever i årskurs 9 ska ämnet slöjd uppgå till totalt minst 710
timmar, ämnet matematik till totalt minst 1 145 timmar och elevens val
till totalt minst 180 timmar.
4. För elever i specialskolan som höstterminen 2019 påbörjar årskurs 9
eller en högre årskurs ska i stället för vad som anges i bilaga 3 den totala
garanterade undervisningstiden i ämnet matematik och elevens val till
och med årskurs 10 minst uppgå till följande:
– för elever i årskurs 9 ska ämnet matematik uppgå till totalt minst
1 335 timmar och elevens val till totalt minst 310 timmar, och
– för elever i årskurs 10 ska ämnet matematik uppgå till totalt minst
1 300 timmar och elevens val till totalt minst 345 timmar.
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Lydelse enligt promemorian En stadieindelad timplan i grundskolan och
närliggande frågor
Bilaga 1
Timplan för grundskolan
Ämnen

Bild
Engelska
Hem- och konsumentkunskap
Idrott och hälsa
Matematik
Musik

Undervisningstid i timmar
Lågstadiet

Mellanstadiet

50
60

80
220

Låg- och
mellanstadiet

Högstadiet

Totalt

36

100
200
82

230
480
118

140
420
70

160
410
80

200
295
80

500
1 125
230

Naturorienterande ämnen
Biologi
Fysik
Kemi

143

193
55
55
55

264
75
75
75

600

Samhällsorienterande ämnen
Geografi
Historia
Religionskunskap
Samhällskunskap

200

333
70
70
70
70

352
75
75
75
75

885

Slöjd
Svenska eller svenska som
andraspråk
Teknik

50
680

140
520

140
290

330
1 490

47

65

88

200

48

272

320

Språkval
Elevens val
Totalt garanterat antal
timmar
Därav skolans val

382
1 860

2 249

36

2 468

6 890
600
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När det gäller de naturorienterande ämnena är eleverna i mellanstadiet
garanterade en minsta undervisningstid om 55 timmar i respektive ämne.
Resterande 28 timmar får fördelas fritt mellan de tre ämnena i mellanstadiet. I högstadiet är eleverna i de naturorienterande ämnena
garanterade en minsta undervisningstid om 75 timmar i respektive ämne.
Resterande 39 timmar får fördelas fritt mellan de tre ämnena i
högstadiet.
När det gäller de samhällsorienterande ämnena är eleverna i mellanstadiet
garanterade en minsta undervisningstid om 70 timmar i respektive ämne.
Resterande 53 timmar får fördelas fritt mellan de fyra ämnena i mellanstadiet. I högstadiet är eleverna i de samhällsorienterande ämnena garanterade en minsta undervisningstid om 75 timmar i respektive ämne.
Resterande 52 timmar får fördelas fritt mellan de fyra ämnena i
högstadiet.
Vid skolans val får antalet timmar i timplanen per stadium för ett ämne
eller en ämnesgrupp minskas med högst 20 procent. Antalet timmar för
svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik får dock
inte minskas.
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Föreslagen lydelse
Bilaga 1
Timplan för grundskolan
Ämnen

Bild
Engelska
Hem- och konsumentkunskap
Idrott och hälsa
Matematik
Musik

Undervisningstid i timmar
Lågstadiet

Mellanstadiet

50
60

80
220

Låg- och
mellanstadiet

Högstadiet

Totalt

36

100
200
82

230
480
118

140
420
70

160
410
80

200
400
80

500
1 230
230

Naturorienterande ämnen
Biologi
Fysik
Kemi

143

193
55
55
55

264
75
75
75

600

Samhällsorienterande ämnen
Geografi
Historia
Religionskunskap
Samhällskunskap

200

333
70
70
70
70

352
75
75
75
75

885

Slöjd
Svenska eller svenska som
andraspråk
Teknik

50
680

140
520

140
290

330
1 490

47

65

88

200

48

272

320

Språkval
Elevens val
Totalt garanterat antal
timmar
Därav skolans val

277
1 860

2 249

36

2 468

6 890
600
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När det gäller de naturorienterande ämnena är eleverna i mellanstadiet
garanterade en minsta undervisningstid om 55 timmar i respektive ämne.
Resterande 28 timmar får fördelas fritt mellan de tre ämnena i mellanstadiet. I högstadiet är eleverna i de naturorienterande ämnena
garanterade en minsta undervisningstid om 75 timmar i respektive ämne.
Resterande 39 timmar får fördelas fritt mellan de tre ämnena i
högstadiet.
När det gäller de samhällsorienterande ämnena är eleverna i mellanstadiet
garanterade en minsta undervisningstid om 70 timmar i respektive ämne.
Resterande 53 timmar får fördelas fritt mellan de fyra ämnena i mellanstadiet. I högstadiet är eleverna i de samhällsorienterande ämnena garanterade en minsta undervisningstid om 75 timmar i respektive ämne.
Resterande 52 timmar får fördelas fritt mellan de fyra ämnena i
högstadiet.
Vid skolans val får antalet timmar i timplanen per stadium för ett ämne
eller en ämnesgrupp minskas med högst 20 procent. Antalet timmar för
svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik får dock
inte minskas.
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Lydelse enligt promemorian En stadieindelad timplan i grundskolan och
närliggande frågor
Bilaga 21
Timplaner för grundsärskolan
Timplan för elever som läser ämnen
Undervisningstid i timmar för ämnen och ämnesgrupper samt totalt
Ämnen
Bild
225
Hem- och konsumentkunskap
525
Idrott och hälsa
750
Musik
395
Slöjd
730
Svenska eller svenska som andraspråk
Engelska
Matematik

1 300
180
1 110

Naturorienterande ämnen och teknik

785

Samhällsorienterande ämnen

695

Elevens val

195

Totalt garanterat antal timmar
Därav skolans val

6 890
1 800

Timplan för elever som läser ämnesområden (träningsskolan)
Undervisningstid i timmar för ämnesområden och totalt
Ämnesområden
Estetisk verksamhet
Kommunikation
Motorik
Vardagsaktiviteter
Verklighetsuppfattning

995
995
995
995
995

Elevens val

190

Fördelningsbar undervisningstid

1 500

Totalt garanterat antal timmar

6 665

1

Senaste lydelse 2016:652.
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Föreslagen lydelse
Bilaga 2
Timplaner för grundsärskolan
Timplan för elever som läser ämnen
Undervisningstid i timmar för ämnen och ämnesgrupper samt totalt
Ämnen
Bild
225
Hem- och konsumentkunskap
525
Idrott och hälsa
750
Musik
395
Slöjd
670
Svenska eller svenska som andraspråk
Engelska
Matematik

1 300
180
1 215

Naturorienterande ämnen och teknik

785

Samhällsorienterande ämnen

695

Elevens val

150

Totalt garanterat antal timmar
Därav skolans val

6 890
1 800

Timplan för elever som läser ämnesområden (träningsskolan)
Undervisningstid i timmar för ämnesområden och totalt
Ämnesområden
Estetisk verksamhet
Kommunikation
Motorik
Vardagsaktiviteter
Verklighetsuppfattning

995
995
995
995
995

Elevens val

190

Fördelningsbar undervisningstid

1 500

Totalt garanterat antal timmar

6 665
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Lydelse enligt promemorian En stadieindelad timplan i grundskolan och
närliggande frågor
Bilaga 32
Timplan för specialskolan
Undervisningstid i timmar för ämnen och ämnesgrupper samt totalt
Ämnen
Bild
Hem- och konsumentkunskap
Idrott och hälsa
Rörelse och drama
Slöjd
Teckenspråk
Svenska
Engelska
Matematik

250
130
540
245
350
725
1 560
515
1 265

Geografi
Historia
Religionskunskap
Samhällskunskap

940

Biologi
Fysik
Kemi
Teknik

850

Språkval

320

Elevens val

380

Totalt garanterat antal timmar
Därav skolans val

8 070
600

Vid skolans val får antalet timmar i timplanen för ett ämne eller en
ämnesgrupp minskas med högst 20 procent. Antalet timmar för svenska,
engelska, matematik, språkval och elevens val får dock inte minskas.

2

Senaste lydelse 2016:652.

35

Föreslagen lydelse
Bilaga 3
Timplan för specialskolan
Undervisningstid i timmar för ämnen och ämnesgrupper samt totalt
Ämnen
Bild
Hem- och konsumentkunskap
Idrott och hälsa
Rörelse och drama
Slöjd
Teckenspråk
Svenska
Engelska
Matematik

250
130
540
245
350
725
1 560
515
1 370

Geografi
Historia
Religionskunskap
Samhällskunskap

940

Biologi
Fysik
Kemi
Teknik

850

Språkval

320

Elevens val

275

Totalt garanterat antal timmar
Därav skolans val

8 070
600

Vid skolans val får antalet timmar i timplanen för ett ämne eller en
ämnesgrupp minskas med högst 20 procent. Antalet timmar för svenska,
engelska, matematik, språkval och elevens val får dock inte minskas.
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2 Skolverkets uppdrag om en stadieindelad timplan

Statens skolverk fick den 15 maj 2014 i uppdrag av regeringen att ta fram
ett förslag till en stadieindelad timplan för grundskolan (U2014/3489/S).
Förslagen i den här promemorian bygger bl.a. på Skolverkets redovisning
av uppdraget (Skolverket, 2014b1). Av regeringens uppdrag till Skolverket framgår att timplanen även fortsättningsvis ska reglera den minsta
garanterade undervisningstid som ska erbjudas eleverna. Antalet timmar
för de olika ämnena skulle enligt uppdraget fördelas på låg-, mellan- och
högstadiet (årskurserna 1–3, 4–6 respektive 7–9) , i stället för som i dag
anges enbart totalt för hela grundskoletiden.
Vid fördelningen av undervisningstiden skulle Skolverket enligt uppdraget ta hänsyn till skillnaden mellan olika ämnen när det gäller för vilka
årskurser det finns angivna kunskapskrav. Likaså skulle hänsyn tas till de
olika inriktningarna för årskurs 1–3, 4–6 och 7–9 i grund- och ämneslärarutbildningen. Skolverket skulle vid fördelning av undervisningstiden
även beakta frågan om lämplig längd på skoldagen för elever i olika
åldrar. Vidare skulle myndigheten ta hänsyn till de antaganden om
undervisningstidens fördelning för olika ämnen mellan de tre stadierna
som redovisats av Skolverket (2013).
I Skolverkets uppdrag ingick dessutom att i arbetet med den stadieindelade timplanen förlägga den utökning av undervisningstiden i matematik med 120 timmar som infördes hösten 2013 till årskurs 1–3 samt att
beakta den i budgetpropositionen för 2014 (2013/14:1) aviserade utökningen av undervisningstiden i matematik som planerades att införas från
och med höstterminen 2016 i grundskolans årskurs 4–6.2 Skolverket
skulle även beakta den i 2014 års ekonomiska vårproposition
(2013/14:100) aviserade utökningen av undervisningstiden i matematik
årskurs 7–9 med motsvarande en timme per vecka som planerades införas
från och med höstterminen 2016.3
I övrigt skulle Skolverket utgå från och fördela grundskolans dåvarande
timplans 6 785 undervisningstimmar över låg-, mellan- och högstadiet.
Antalet undervisningstimmar per ämne, liksom dagens regler för skolans
val, skulle kvarstå oförändrade.

1

Referenser av en viss författare från samma utgivningsår särskiljs genom att suffixen
a, b, c och så vidare läggs till efter årtalet. Suffixen följer verkens placering i referenslistan.
2
Denna utökning av undervisningstiden har beslutats av riksdagen och trädde i kraft
den 1 juli 2016.
3
Denna utökning av undervisningstiden har inte skett utan föreslås i denna promemoria.
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För de naturorienterande ämnena (kemi, fysik och biologi) och de samhällsorienterande ämnena (geografi, historia, samhällskunskap och
religionskunskap) skulle undervisningstiden fördelas mellan de naturorienterande och samhällsorienterande områdena för låg- respektive
mellanstadiet och per ämne för högstadiet. Undervisningstiden för ämnet teknik skulle förläggas inom ramen för de naturorienterande ämnena
i låg- respektive mellanstadiet.
2.1 Skolverkets arbete med att ta fram en stadieindelad timplan

I arbetet med att ta fram en stadieindelad timplan för grundskolan har
Skolverket utgått från de antaganden om undervisningstid som ligger till
grund för konstruktionen av kunskapskraven (Skolverket, 2009). Det
betyder att myndigheten så långt som möjligt har utgått från praxis,
vilket innebär att myndigheten har genomfört en inventering av officiell
statistik, utredningar och forskning. Vidare har Skolverket utgått från
statistik över fördelningen av planerad undervisningstid mellan årskurser
och per ämne insamlad på skolenhetsnivå 2011–2013 (Skolverket,
2015a). Myndigheten har även tagit hänsyn till skoldagens längd för
elever i olika åldrar samt beaktat lärarutbildningarnas utformning samt
statistik över lärarbehörighet för olika ämnen och årskurser.
Som en del av arbetet med regeringsuppdraget genomförde Skolverket en
webbaserad enkätundersökning där huvudmän och rektorer fick möjlighet att lämna synpunkter på ett utkast till en stadieindelad timplan.
Enkäten skickades till alla 290 kommunala huvudmän och till de fristående huvudmän som har ansvar för minst fyra grundskolor där det
bedrivs undervisning i årskurs 1–9 (totalt 7 stycken). Av dessa besvarade
182 huvudmän enkäten, varav 2 fristående huvudmän. Enkäten skickades
även till samtliga rektorer som har ansvar för en eller flera skolenheter
där det bedrivs undervisning i årskurs 1–9 i grundskola och/eller grundsärskola (totalt 794 stycken). Av dessa svarade 415 stycken.
Förslaget diskuterades även med ett antal rektorer för att pröva rimligheten vid schemaläggning av undervisningen och tjänstefördelning för
lärarna. Vidare genomförde Skolverket ett externt samråd med andra
skolmyndigheter, Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas
riksförbund samt lärares och skolledares fackliga organisationer. Dessa
erbjöds att lämna synpunkter på det slutgiltiga förslaget i ett remissförfarande.
Skolverket lämnade sin redovisning till regeringen den 26 november 2014
(Skolverket, 2014b). Redovisningen innehåller ett förslag till en timplan
som anger den minsta garanterade undervisningstiden för varje ämne och
stadium.
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2.2 Skolverket har lämnat ytterligare förslag till förändringar

Skolverket har lämnat förslag till förändringar som enligt myndigheten
behöver göras med anledning av den nya stadieindelade timplanen. Skolverket föreslår att det ska ske en översyn av kursplanen i ämnet moderna
språk (se vidare avsnitt 8.2). Vidare föreslår myndigheten att det ska ske
en regleringsändring av hur tiden för ett ämne eller en ämnesgrupp kan
minskas till förmån för tid till skolans val (se vidare avsnitt 5.4). Slutligen
förordar Skolverket att begreppen lågstadium, mellanstadium och högstadium återinförs i skollagen (2010:800) (se vidare avsnitt 7).
Skolverket föreslår även att det ska ske en specifik reglering av den
garanterade undervisningstiden i ämnet teknik för samtliga stadier.
Enligt myndigheten krävs ytterligare utredning innan ett förslag kan
presenteras på hur en stadieindelad timplan för låg- och mellanstadiet i
sådant fall kan utformas (se vidare avsnitt 5.2.12). Skolverket förordar
även att det bör ske en utredning av möjligheterna att minska undervisningstiden i elevens val till förmån för utökad tid i svenska eller svenska
som andraspråk eller något annat ämne. Om undervisningstiden i elevens
val minskas bör enligt myndigheten konsekvenserna för regleringen av
modersmål och språkval ses över som en följd av detta (se vidare avsnitt
5.3).
Slutligen föreslår Skolverket att det ska ske en reglering av den garanterad undervisningstiden för ämnet modersmål. I dag är undervisningstiden oreglerad och det leder enligt myndigheten till problem med
likvärdigheten. Det medför vidare svårigheter vid bedömning och oklara
förutsättningar vid utarbetandet av kursplaner och kunskapskrav för
minoritetsspråk. Denna fråga behandlas inte i denna promemoria.

3 I dag har vi en stadielös timplan

Eleverna i de obligatoriska skolformerna (grundskolan, grundsärskolan,
specialskolan och sameskolan) är i skollagen garanterade ett minsta antal
undervisningstimmar. Hur denna tid ska fördelas över olika ämnen framgår av så kallade timplaner. När det gäller grundskolan är timplanen reglerad i en bilaga till skollagen. För övriga obligatoriska skolformer, dvs.
grundsärskolan, specialskolan och sameskolan, är timplanerna reglerade i
bilagor till skolförordningen. Dagens timplaner är inte uppdelade efter
stadier utan anger minsta garanterade undervisningstid per ämne eller
ämnesgrupp för årskurs 1–9. Det innebär att huvudmännen relativt fritt
kan fördela timplanens undervisningstimmar mellan årskurserna.
Genom att huvudmännen har fått frihet att fördela undervisningstimmarna har det skapats ett flexibelt system för undervisningen. Som
senare kommer att utvecklas är dock detta inte helt oproblematiskt. Det

39

finns relativt stora skillnader i hur huvudmännen fördelar undervisningstiden och det leder till svårigheter för elever vid skolbyten. Huvudmännen har även svårt att garantera att eleverna får den undervisningstid de
har rätt till. Dessutom finns det en önskan från huvudmän och rektorer
att den stadielösa timplanen ersätts med en stadieindelad timplan.
3.1 En tidigare stadieindelad timplan togs bort för att öka flexibiliteten

Det har tidigare funnits en stadieindelad timplan som vid grundskolans
tillkomst i huvudsak motiverades av lärarkårens sammansättning (SOU
1992:94, s. 262). Som skäl för att avskaffa denna framfördes att utvecklingen hade gått mot en ökad frihet att lokalt bestämma hur undervisningen skulle ordnas och hur den tillgängliga undervisningstiden skulle
fördelas mellan olika ämnen/kunskapsområden och stadier (prop.
1992/93:220, s. 27 f.).
Genom att anta en ny timplan avsåg den dåvarande regeringen fortsätta
på den inslagna vägen med en ökad lokal frihet att planera undervisningen. Därmed skulle kommunerna och skolorna få ”en mycket stor
frihet att lägga ut ämnen och timmar under skoldagen, skolveckan och
läsåret, och med den begränsning som ligger i kursplanen, över hela skoltiden”. I samband med införandet av den stadielösa timplanen, men också mot bakgrund av den dåvarande lärarutbildningens utformning och
ansvarsfördelning mellan stat och skolhuvudman, togs även stadiebegreppen (låg-, mellan- och högstadiet) bort från skollagen
(prop. 1992/93:220 s. 63 ff.; SOU 1992:94).
3.2 Det har även bedrivits försök med timplanslösa grundskolor

I tiden efter avskaffandet av den stadieindelade timplanen genomfördes
även en försöksverksamhet med timplanslösa grundskolor. Försöket inleddes 2000 och 2005 föreslog Timplanedelegationen i ett betänkande att
timplanerna helt skulle avskaffas (SOU 2005:101). Förslaget blev
emellertid inte verklighet. I samband med införandet av den nu gällande
skollagen framhölls att en nationell timplan även i fortsättningen skulle
vara norm för att alla elever ska få sin lagstadgade rätt till en likvärdig utbildning (prop. 2009/10:165 s. 368).
3.3 Det finns i dag en begränsad möjlighet att bedriva utbildning utan att
tillämpa timplanen

Vid införandet av den nu gällande skollagen avslutades försöksverksamheten med timplanslösa grundskolor. Det infördes dock ett bemyndigande i skollagen enligt vilket regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från skyldigheten
att tillämpa timplanen. Huvudmän som vill bedriva utbildning i grundskolan utan att tillämpa timplanen kan ansöka om detta hos Statens skol-

40

inspektion. En förutsättning för att Skolinspektionen ska kunna lämna
ett sådant tillstånd är att huvudmannen har godtagbara pedagogiska eller
organisatoriska skäl för att bedriva sådan utbildning. Vidare ska eleverna
ges förutsättningar att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i samtliga ämnen och i övrigt utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Skolinspektionens medgivande ska avse en eller flera
bestämda skolenheter och det får förenas med villkor (10 kap. 6 § 4
skollagen och 9 kap. 23 § skolförordningen). Det finns inte några
motsvarande bestämmelser för de övriga obligatoriska skolformerna.
3.4 Det finns synpunkter på dagens stadielösa timplan

Lärarnas Riksförbund har utvärderat vad den nuvarande timplanen har
fått för betydelse för fördelningen av undervisningstimmarna i matematik i grundskolan (Lärarnas Riksförbund, 2012). I denna utvärdering
och andra rapporter, om vilka effekter timplanerna har fått i skolan,
kritiseras de stadielösa timplanerna.
3.4.1 Undervisningstiden varierar mycket över landet

Kriktik har riktats mot att undervisningstiden varierar mycket över
landet. Den tidigare omnämnda studien från Lärarnas Riksförbund kan
tas som exempel på dessa variationer (Lärarnas Riksförbund, 2012). När
studien genomfördes var eleverna garanterade 900 timmar i matematik
under de nio år de gick i grundskolan. Förbundets granskning visar att
den stadielösa timplanen i grundskolan har gett upphov till relativt stora
variationer runtom i landet. I årskurs 8 fick vissa elever 71 timmar matematik under läsåret, medan andra elever kunde få upp till 125 timmar.
Enligt förbundet spelar det därmed stor roll i vilken skola en elev går i
och denna skillnad kan påverka måluppfyllelsen för den enskilda eleven.
Ett annat exempel på de lokala variationer som kan uppstå är ämnet
moderna språk. Enligt Statens skolverks redovisning finns det tecken på
att det under de senaste åren skett en förskjutning av undervisningstiden
från årskurs 6 till årskurs 7. Myndighetens statistik från läsåret 2013/14
visar att av de som läser moderna språk är det cirka två tredjedelar som
börjar i årskurs 6 och en tredjedel som börjar i årskurs 7. Enligt Skolverket är statistiken dock svårtolkad. Myndigheten har fått signaler om
att elever vid skolbyten inte fått möjlighet att läsa språk i årskurs 7 för
att de inte har börjat med språkvalet i årskurs 6 vid sin tidigare skola
(Skolverket, 2014b).
Slutligen kan skolans val användas för att illustrera vilka lokala olikheter
som kan uppstå med dagens timplan. Skolans val utgörs av ett lokalt tillval som skolan – efter godkännande av Skolverket – får erbjuda eleverna
och omfattar i grundskolan 600 undervisningstimmar. Enligt den nuvarande timplanen får antalet timmar för ett ämne eller en ämnesgrupp
vid skolans val minskas med högst 20 procent. Emellertid får antalet
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timmar för svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik inte tas i anspråk (bilaga 1 till skollagen).
Eftersom det inte är reglerat hur undervisningstiden ska fördelas mellan
årskurserna kan huvudmannen minska undervisningstiden i exempelvis
historia eller något annat ämne i årskurserna 7–9 med mer än 20 procent.
Denna bristande likvärdighet kan i sin tur leda till att elever vid skolbyten riskerar att gå miste om undervisningstid i ett visst ämne.
3.4.2 Skolorna har svårt att garantera undervisningstiden

Dagens stadielösa timplan kräver att det finns ordentliga rutiner för uppföljning som säkerställer att eleverna verkligen får den undervisningstid
som de har rätt till. Om det inte görs ordentliga uppföljningar riskerar
eleverna nämligen att gå miste om undervisningstid och i förlängningen
inte nå kunskapskraven. Eftersom det inte finns några naturliga avstämningspunkter i den stadielösa timplanen, ökar kraven på huvudmännen
eftersom de måste se till att eleverna får de undervisningstimmar som de
har rätt till i alla nio årskurserna, i stället för tre årskurser åt gången.
Systemet medför även att det ställs krav på de huvudmän som inte
erbjuder alla nio årskurser att kunna rapportera till den nya skolan om
hur många undervisningstimmar som eleven fått i de olika ämnena.
Samma sak gäller om en elev byter från en skola till en annan.
En enkätstudie som presenteras i en rapport från Skolverket visar att det
finns brister i fråga om huvudmännens uppföljning av undervisningstiden. Av 250 huvudmän som besvarade enkäten uppgav 64 procent att
kommunen eller den enskilda huvudmannen saknade riktlinjer för hur
den garanterade undervisningstiden i skolorna ska följas upp (Skolverket,
2013).
I samma rapport framkommer att den garanterade undervisningstiden
spelar en undanskymd roll för de intervjuade rektorernas och lärarnas
vardag. I studien genomförde Skolverket intervjuer med rektorer och
lärare och enligt myndigheten tycks i den dagliga verksamheten målen
och elevernas resultat vara i fokus snarare än den garanterade undervisningstiden.
I en sammanställning från Skolinspektionen framgår att av 722 grundskolor som myndigheten efter tillsyn fattade beslut om under 2011
gjordes bedömningen att det i fler än 70 skolor behövdes åtgärder för att
eleverna skulle kunna erbjudas utbildning i den omfattning de har rätt till
(Skolinspektionen, 2012).
En viktig del för att det ska kunna göras ordentliga uppföljningar är att
huvudmännen vet hur undervisningstiden fördelas. I den tidigare
omnämnda granskningen från Lärarnas Riksförbund ställdes frågan till
såväl lärare som rektorer om de visste hur de 900 matematiktimmarna
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fördelades över de olika årskurserna. Av lärarna var det 37 procent som
svarade att de inte kände till fördelningen. Motsvarande siffra för
rektorerna var 10 procent. Av rektorerna uppgav 20 procent att de inte
kände till fördelningen i detalj och motsvarande siffra för lärarna var 36
procent. Förbundet kommenterar resultatet på följande sätt:
Fler än var tredje lärare säger att de inte känner till hur eventuell fördelning
av undervisningstiden i matematik ser ut, utifrån timplanen, i de olika årskurserna. Det är hur som helst anmärkningsvärt att tio procent av rektorerna, som ytterst ansvarar för undervisningen i skolan, säger att den obligatoriska timplanen inte har med undervisningsfördelningen att göra på den
egna skolan. Detta är ett brott mot skollagen. Ytterligare 20 procent av
rektorerna hävdar att timplanen styr, men att de inte känner till detaljerna i
styrningen på den egna skolan (Lärarnas Riksförbund, 2012, s. 15).
3.4.3 En stadielös timplan försvårar skolbyten

Skillnader i hur undervisningstiden fördelas mellan årskurser kan också
orsaka problem då en elev byter skola. Elever riskerar att inte få sin
garanterade undervisningstid i alla ämnen och att gå miste om undervisning i delar av det centrala innehållet. Skolverket konstaterar att
bestämmelser om garanterad undervisningstid och en nationell timplan
är ett viktigt ramverk för utformningen av scheman på lokal nivå. På
skolnivå uppfattar rektorer och lärare dessa som riktmärken och en
garanti för att ämnen inte försvinner och för att elever ska få undervisningstid i alla ämnen.
Att undervisningstiden planeras olika vid olika skolor kan leda till att en
elev som byter skola riskerar att missa centralt innehåll eller får läsa
samma centrala innehåll två gånger. Hur arrangemanget kring elevers
byten ser ut varierar skolorna emellan. I en intervjustudie som
Skolverket genomfört uppgav rektorer och lärare att de upplever en
ökning av elevernas rörlighet mellan skolor och kommuner, vilket gör att
skolorna i dag delvis arbetar under nya förutsättningar. Den information
som följer med då en elev byter skola kan se väldigt olika ut och
uppgifter om elevernas undervisningstid i olika ämnen saknas ofta.
Intervjuutsagorna visar också att det vid skolbyten därför kan vara svårt
att veta vilken undervisningstid eleverna fått tidigare (Skolverket,
2014b).
3.4.4 En stadieindelad timplan efterfrågas

Lärarnas Riksförbund anger i en utvärdering av den nuvarande timplanen
och undervisningstimmarna i matematik att nästan sex av tio lärare (59
procent) och fler än var fjärde rektor i grundskolan anser att måluppfyllelsen skulle förbättras om det infördes fasta timplaner per stadium i
grundskolan, alltså ett fast antal timmar i matematik för låg-, mellanrespektive högstadiet (Lärarnas Riksförbund, 2012). Knappt någon lärare
tror att fasta timplaner skulle försämra måluppfyllelsen.
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Enligt förbundet överensstämmer det som framkommit i rapporten om
undervisningstid i matematik med de signaler som förbundet säger sig ha
fått när det gäller undervisningstiden i grundskolans övriga ämnen. Resultatet visar att den tilldelade undervisningstiden i grundskolan varierar
stort beroende på skola och kommun. Det är enligt förbundet ett allvarligt problem eftersom tiden med rätt utbildade lärare som kan undervisa
är avgörande för måluppfyllelsen och därmed kunskapsresultaten.
Undervisningen handlar inte enbart om behöriga lärare och läromedel –
tiden är en förutsättning för god undervisning och tillgodogörande av
läromedel (Lärarnas Riksförbund, 2012).
Av den anledningen föreslår Lärarnas Riksförbund i sin rapport att fördelningen av undervisningstimmar ska följa strukturen i kursplanerna
med uppdelningen i centralt innehåll för årskurserna 1–3, 4–6 och 7–9 i
grundskolan samt kunskapskrav i slutet av årskurserna 3, 6 och 9, dvs.
förbundet menar att den nationella timplanen ska stadieindelas (Lärarnas
Riksförbund, 2012).

4 En stadieindelad timplan är en förutsättning för en likvärdig skola

Förslag: Det ska införas en stadieindelad timplan i grundskolan.
Bedömning: Det bör även i fortsättningen finnas möjlighet för Statens
skolinspektion att besluta att en huvudman får bedriva utbildning i
grundskolan utan att tillämpa timplanen.
Statens skolverk bör få i uppdrag att ta fram förslag till stadieindelade
timplaner för grundsärskolan, specialskolan och sameskolan.
En stadieindelad timplan underlättar uppföljning…

Som nämnts tidigare visar genomförda studier att det finns brister i uppföljningen av att eleverna verkligen får de undervisningstimmar som de
har rätt till. Fokus läggs i stället i första hand på kunskapskraven. Att
eleverna får de undervisningstimmar som anges i timplanen är emellertid
av central betydelse för elevernas möjligheter att nå kunskapskraven. Det
är således viktigt att huvudmännen ser till att eleverna får de undervisningstimmar som de har rätt till. En tydligare uppdelning i tre stadier –
låg-, mellan- och högstadiet – kan bidra till att öka överskådligheten och
därmed underlätta uppföljningsarbetet. Det blir därmed lättare för
huvudmannen att se till att eleverna får rätt antal undervisningstimmar.
En sådan uppdelning kan dessutom bidra till en minskad administrativ
börda för huvudmanen och rektorn.
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…och elevers flytt mellan skolor…

Som redogjorts för tidigare upplever många huvudmän att det kan uppstå
svårigheter i samband med att elever byter skolor. Eftersom det kan vara
svårt för den nya skolan att få information om hur många undervisningstimmar eleven har fått vid den tidigare skolan, kan det vara svårt att se till
att eleverna får den undervisningstid som han eller hon har rätt till. En
stadieindelad timplan kan bidra till att underlätta skolbyten eftersom det
klart och tydligt anges hur många timmar eleven ska vara garanterad i
varje stadium.
Behovet av kompletterande undervisning för elever i samband med skolbyten kan likaså förväntas minska i takt med att skolorna erbjuder mer
likvärdig utbildning. Därmed behöver ett skolbyte till skillnad från i dag
inte i samma utsträckning riskera att medföra extrastudier för eleverna.
…och utgör en naturlig fortsättning på tidigare genomförda förändringar…

Det har under senare år införts reformer som inneburit en ökad styrning
av undervisningstiden. I samband med läroplansreformen 2011 infördes
nya kursplaner i samtliga ämnen. I kursplanerna – förutom i moderna
språk och hem- och konsumentkunskap – formulerades centralt innehåll
för årskurs 1–3, 4–6 och 7–9. I moderna språk strukturerades det centrala
innehållet till årskurs 4–9 och i hem- och konsumentkunskap till årskurs
1–6 och 7–9. Kunskapskrav för samtliga ämnen utom moderna språk
finns för slutet av årskurs 6 och 9. För svenska eller svenska som andraspråk, matematik, naturorienterande ämnen och samhällsorienterande
ämnen finns dessutom kunskapskrav för slutet av årskurs 3. För moderna språk finns kunskapskrav för slutet av årskurs 9.
Vidare genomförs nationella prov i matematik och svenska eller svenska
som andraspråk i årskurs 3, 6 och 9. Nationella prov i engelska genomförs i årskurs 6 och 9. Från och med våren 2016 genomförs inte längre
nationella prov de i samhälls- och naturorienterande ämnena i årskurs 6.
De är däremot obligatoriska i årskurs 9, då skolorna genomför provet i
ett av ämnena biologi, fysik eller kemi samt i ett av ämnena geografi,
historia, religionskunskap och samhällskunskap.
Mot denna bakgrund framstår det som naturligt att den minsta garanterade undervisningstiden i de olika ämnena har en tydligare koppling till
kursplanerna och de nationella proven. Vidare bidrar en stadieindelad
timplan till att skapa ett enhetligt och därmed mer greppbart system.
…och bidrar slutligt till en mer likvärdig skola

En stadieindelad timplan innebär att det skapas bättre förutsättningar för
huvudmännen att säkerställa att eleverna får den undervisningstid som de
har rätt till. Detta kan i sin tur förväntas leda till förbättrade möjligheter
för eleverna att nå kunskapskraven. Detta är viktiga byggstenar när det
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kommer till att uppfylla det grundläggande kravet om att utbildningen
inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform oavsett var i
landet den anordnas (1 kap. 9 § skollagen).
Ett viktigt steg mot en mer likvärdig skola bör således vara att ersätta
den nuvarande timplanen i grundskolan med en stadieindelad timplan.
Av samma skäl bör det även ske en stadieindelning av timplanerna för
övriga obligatoriska skolformer. Skolverket bör få i uppdrag att ta fram
förslag till stadieindelade timplaner för övriga obligatoriska skolformer.
Möjligheten att bedriva utbildning utan timplan bör inte tas bort

En fråga som inställer sig är om möjligheten att ge tillstånd att bedriva
utbildning utan att tillämpa timplanen bör tas bort. Det kan tyckas att de
negativa konsekvenser som en stadielös timplan kan föra med sig borde
vara särskilt tydliga på skolenheter där huvudmannen överhuvudtaget
inte behöver tillämpa timplanen. De skäl som lyfts fram för att införa en
stadieindelad timplan gäller även i förhållande till de elever som går på
sådana skolenheter. Det ligger även i dessa elevers intresse att det skapas
ett system som exempelvis säkerställer att de får den utbildning de har
rätt till och att ett eventuellt byte av skolenhet inte försvåras i onödan.
Vidare har de precis som alla andra elever rätt till en likvärdig utbildning.
Slutligen är det nödvändigt – för att den stadieindelade timplanen ska
kunna utgöra grunden för en likvärdig skola – att det finns en skyldighet
för det stora flertalet av huvudmännen att tillämpa timplanen. Dessa
förhållanden talar för att möjligheten att meddela undantag från att
tillämpa timplanen bör tas bort.
Det finns emellertid anledning att framhålla de uttalanden som skedde i
motiven i samband med att den aktuella möjligheten infördes. I propositionen till skollagen uttalades bl.a. följande:
En huvudman som vill bedriva utbildning utan att vara bunden av den nationella timplanen bör kunna ansöka om undantag hos Statens skolinspektion.
En förutsättning för att ett sådant undantag ska kunna medges bör vara att
huvudmannen kan visa godtagbara pedagogiska eller organisatoriska skäl för
detta, samt hur huvudmannen avser att säkerställa att utbildningen håller en
så hög kvalitet att eleverna ges fullgoda förutsättningar att nå utbildningens
mål. Skolinspektionen ska inom ramen för sin tillsyn bevaka att villkoren för
undantagen uppfylls (prop. 2009/10:165 s. 369).

Det kan alltså i vissa undantagsfall finnas huvudmän som bedriver en
utbildning med ett pedagogiskt innehåll som inte låter sig förenas med
timplanen. Dessa huvudmän bör även fortsättningsvis ges goda förutsättningar att bedriva utbildning och det talar emot att möjligheten till
undantag från att tillämpa timplanen bör tas bort. Till detta kommer att
det ställs krav på att en huvudman som vill få ett sådant tillstånd måste
kunna ge godtagbara skäl för att inte behöva tillämpa timplanen. Vidare
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ska Skolinspektionen granska ansökan om tillstånd och även därefter se
till att kraven för att få bedriva en timplanslös utbildning uppfylls. Därmed säkerställs att även dessa elever får en utbildning av god kvalitet. De
rättssäkerhetskrav som ligger bakom förslaget till en stadieindelad timplan tillgodoses därmed även i förhållande till dessa elever, om än på ett
annat sätt.
Av dessa skäl lämnas inte något förslag om att ta bort möjligheten att bevilja undantag från skyldigheten att tillämpa timplanen. Utgångspunkten
måste emellertid vara att den stadieindelad timplanen ska tillämpas i
grundskolan och att tillstånd att få bedriva utbildning utan timplan enbart ska lämnas i undantagsfall. För att så ska kunna ske krävs att huvudmannen har godtagbara pedagogiska eller organisatoriska skäl för sin
begäran och eleverna ges förutsättningar att nå de kunskapskrav som
minst ska uppnås i samtliga ämnen och i övrigt utvecklas så långt som
möjligt enligt utbildningens mål.

5 Närmare förslag om en stadieindelad timplan för grundskolan samt vissa
ändringar beträffande övriga obligatoriska skolformer
5.1 Närmare om den nuvarande regleringen

Som framgått är eleverna i de obligatoriska skolformerna, dvs. grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan, i skollagen
garanterade ett antal timmar som undervisningen minst ska uppgå till
under deras tid i skolformen. Undervisningstiden uppgår i grundskolan
och i grundsärskolan till 6 890 timmar, i specialskolan till 8 070 timmar
och i sameskolan, som omfattar årskurs 1–6, till 4 425 timmar. Vidare
framgår det av skollagen vilka ämnen som undervisningen ska omfatta
och därmed vilka ämnen som den totalt minsta garanterade undervisningstiden ska fördelas mellan.
Undervisningstiden fördelas i timplaner

Som nämnts i avsnitt 3 regleras grundskolans timplan i en bilaga till skollagen, medan de övriga obligatoriska skolformernas timplaner regleras i
bilagor till skolförordningen (10 kap. 4 och 5 §§, 11 kap. 6 och 7 §§,
12 kap. 4 och 5 §§, 13 kap. 4 och 5 §§ och bilaga 1 skollagen samt bilaga
1–3 skolförordningen).
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I grundskolans timplan fördelas undervisningstiden mellan de olika
ämnena på följande sätt:
Ämnen
Bild
Hem- och konsumentkunskap
Idrott och hälsa
Musik
Slöjd

Timmar
230
118
500
230
330

Svenska eller svenska som andraspråk
Engelska
Matematik

1 490
480
1 125

Geografi
Historia
Religionskunskap
Samhällskunskap

885

Biologi
Fysik
Kemi
Teknik

800

Språkval

320

Elevens val

382

Totalt garanterat antal timmar
Därav skolans val

6 890
600

Skolans val är tid som kan användas för profilering av en skolenhet

Den tid som är avsatt för skolans val ska användas för undervisning i ett
eller flera ämnen och det är rektorn som beslutar om hur utrymmet för
skolans val ska användas. Undervisningen i ett ämne inom skolans val ska
till sitt innehåll och sin inriktning vara förenlig med kursplanen och med
kunskapskraven. Skolans val får också omfatta undervisning i ett lokalt
tillval, om Skolverket har godkänt en plan för undervisningen. Planen får
till sitt innehåll och sin inriktning avvika från kursplanerna, men vara
förenlig med skolans värdegrund och uppdrag samt ha godtagbar
pedagogisk kvalitet (9 kap. 9 och 10 §§ skollagen). Eftersom tiden för
skolans val utgör en del av den totalt garanterade undervisningstiden
finns det möjlighet att minska undervisningstiden i andra ämnen till
förmån för skolans val. Hur denna minskning får ske är närmare reglerad
i timplanen.
För grundskolan och specialskolan gäller att undervisningstiden i ett
ämne eller en ämnesgrupp får minskas med högst 20 procent till förmån
för skolans val. Antalet timmar för svenska eller svenska som andraspråk,
engelska och matematik får dock inte minskas. I sameskolan finns en
liknande bestämmelse med den skillnaden att antalet timmar för ett
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ämne eller en ämnesgrupp får minskas med högst 15 procent. I grundsärskolan gäller att antalet timmar för varje ämne i timplanen inte får
minskas i oproportionerligt stor omfattning till förmån för skolans val
(10 kap. 4 § tredje stycket och bilaga 1 skollagen och 9 kap. 9 och 11 §,
10 kap. 7–9 §§, 11 kap. 8 och 9 §§, 12 kap. 8 och 9 §§ och bilaga 1, 2 och
3 skolförordningen).
Elevens val syftar till att fördjupa elevens kunskaper i ett eller flera ämnen

Elevens val utgör en tid inom vilken eleven kan göra vissa val. Syftet med
undervisningen är att fördjupa och bredda elevens kunskaper i ett eller
flera ämnen (10 kap. 4 § tredje stycket, 11 kap. 6 § tredje stycket,
12 kap. 4 § fjärde stycket och 13 kap. 4 § tredje stycket skollagen). I
avsnitt 5.3 lämnas förslag som rör tiden för elevens val och i avsnitt 5.3.2
återfinns en utförlig beskrivning av den gällande ordningen för elevens
val.
Betyg sätts i grundskolan och i sameskolan från årskurs 6 och i specialskolan från
årskurs 7

I grundskolan och sameskolan sätts betyg från årskurs 6 i alla ämnen som
eleven fått undervisning i förutom språkval. Betygssättning i språkval påbörjas i årskurs 7. I specialskolan gäller liknande betygsbestämmelser
med den skillnaden att betygssättningen påbörjas ett år senare, dvs. i
årskurs 7 och att betygssättning i språkval påbörjas i årskurs 8. För
grundsärskolans elever gäller att betyg ska sättas om en elev eller elevens
vårdnadshavare begär det.
När betyg sätts innan ett ämne har avslutats, ska betygssättningen bygga
på en bedömning av de kunskaper som eleven inhämtat i ämnet till och
med den aktuella terminen. Vid betygssättningen av ett ämne som har
avslutats ska betyget bestämmas med hjälp av bestämda kunskapskrav.
Terminsbetyg ska utfärdas vid slutet av varje termin från det att betygssättningen påbörjas (i årskurs 6 eller 7) till den näst sista terminen i
skolformen. Den sista terminen ska det, i samband med att skolplikten
upphör, utfärdas ett slutbetyg. Slutbetyget ska innehålla uppgifter om
den högsta årskursen som eleven genomgått och om de senaste besluten
om elevens betyg. Betyg som satts innan ett ämne har avslutats ska inte
ingå i slutbetyget (10 kap. 19 och 20 §§, 11 kap. 22 och 23 §§, 12 kap. 19
och 20 §§ och 13 kap. 20 och 21 §§ skollagen och 6 kap. 11, 14 och 15 §§
skolförordningen).
Som betyg ska någon av beteckningarna A, B, C, D eller E användas.
Högsta betyg betecknas med A och lägsta betyg med E. Betyg för icke
godkänt resultat betecknas med F. För den elev som inte uppnår kraven
för betyget E, ska betyg inte sättas i ämnet (10 kap. 16 och 17 §§, 11 kap.
19 och 20 §§, 12 kap. 16 och 17 §§ och 13 kap. 16 och 18 §§).
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Den nationella betygsstatistiken redovisas utifrån genomsnittlig betygspoäng

Vid överväganden av hur en stadieindelning av timplanen bör göras är det
bl.a. relevant hur stor måluppfyllelsen är i respektive ämne. Ett mått är
det betygsgenomsnitt eleverna har i respektive ämne. Betygsgenomsnittet baseras på elevernas betygspoäng och reglerna för hur betygspoängen räknas fram är hänförliga till gymnasievalet. En närmare redogörelse för vad som krävs för att bli antagen till gymnasieskolan ges i
avsnitt 9.1.
Vid överväganden om en stadieindelning av timplanen är det också
relevant vad eleverna måste tänka på inför ett gymnasieval. Om antalet
platser vid ett nationellt program i gymnasieskolan är färre än antalet
sökande som ska tas emot ska det göras ett urval. Företräde mellan de
sökande bestäms efter ett meritvärde som utgörs av summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg. Betygsvärdet för
betygen bestäms på följande sätt:
Betyg
A
B
C
D
E
F

Betygsvärde
20
17,5
15
12,5
10
0

För sökande som fått betyg i moderna språk som språkval får meritvärdet beräknas på summan av betygsvärdena av detta betyg och de 16
bästa betygen i övrigt. Detta innebär att det högsta meritvärdet utan
betyg i moderna språk som språkval är 320 poäng och att det högsta
meritvärdet med betyg i moderna språk som språkval är 340 poäng
(7 kap. 4 § gymnasieförordningen [2010:2039]). Anledningen till att
bestämmelserna, som trädde i kraft den 1 juli 2014, infördes var att
uppmuntra fler elever att välja att läsa fler främmande språk än engelska
och ge ett incitament att också fullfölja dessa studier. Effekten av
bestämmelserna är således att eleverna har möjlighet att påverka sitt
meritvärde genom att läsa moderna språk som språkval.
5.2 En stadieindelad timplan för grundskolan ämne för ämne

I detta avsnitt presenteras ett förslag till en stadieindelad timplan för
grundskolan ämne för ämne. Förslaget bygger i stora delar på det förslag
till stadieindelad timplan som presenterats av Skolverket. I de fall förslagen avviker från Skolverkets förslag redogörs för detta. En utförlig
redogörelse för Skolverkets arbete med att ta fram förslaget till en stadieindelad timplan återfinns i avsnitt 2.1. Utöver vad som framgår där bör
tilläggas att myndighetens förslag bygger på progressionen, det vill säga
en stegring av kravnivån, i ämnenas kursplaner och kunskapskrav samt
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myndighetens statistik över hur huvudmännen har planerat undervisningstiden för åren 2011–2013.
Ämnen presenteras nedan i samma ordning som de presenteras i den
nuvarande timplanen.
5.2.1 Bild

Förslag: I ämnet bild ska den minsta garanterade undervisningstiden om
230 timmar fördelas med 50 timmar i lågstadiet, 80 timmar i mellanstadiet och 100 timmar i högstadiet.
Statistik från Skolverket visar att den planerade undervisningstiden i bild
läsåret 2015/16 översteg den garanterade undervisningstiden enligt timplanen med 7,4 procent (Skolverket, 2016a).
Enligt Skolverkets betygsstatistik för årskurs 9 läsåret 2014/15 nådde
2,3 procent av eleverna inte kunskapskravet för betyget E och den
genomsnittliga betygspoängen för ämnet var 14,4. Av flickorna var det
1,5 procent som inte nådde kravet för betyget E och den genomsnittliga
betygspoängen var 15,8. Motsvarande siffror för pojkarna var 3,1 procent
och 13,0 i betygspoäng. Betygsstatistiken pekar på att den nuvarande
minsta garanterade undervisningstiden (230 timmar) gett förutsättningar
för eleverna att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i ämnet.
Det bedöms att ämnet bör återkomma kontinuerligt under alla stadier
för att möjliggöra en god kunskapsutveckling i ämnet för eleven. Detta
ska balanseras mot behovet av tillräckligt mycket sammanhängande
undervisningstid vid varje lektionstillfälle för att ge utrymme för den
skapande process som ämnet kännetecknas av. Av samma skäl bedöms
det värdefullt att ämnet successivt ges mer utrymme högre upp i
årskurserna.
Det föreslås därför att den minsta garanterade undervisningstiden i ämnet fortsatt ska vara 230 timmar och att dessa ska fördelas på 50 timmar i
lågstadiet, 80 timmar i mellanstadiet och 100 timmar i högstadiet.
5.2.2 Engelska

Förslag: I ämnet engelska ska den minsta garanterade undervisningstiden
om 480 timmar fördelas med 60 timmar i lågstadiet, 220 timmar i mellanstadiet och 200 timmar i högstadiet.
Engelska är ett ämne där den planerade undervisningstiden enligt Skolverkets statistik ofta har utökats av huvudmannen, i snitt med 2,9 procent under läsåret 2015/16, jämfört med den garanterade undervisningstiden (Skolverket, 2016a).
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Enligt Skolverkets betygsstatistik för årskurs 9 läsåret 2014/15 nådde
6,1 procent av eleverna inte kunskapskravet för betyget E och den genomsnittliga betygspoängen för ämnet var 14,5. Av flickorna var det
5,3 procent som inte nådde kravet för betyget E och den genomsnittliga
betygspoängen var 14,9. Motsvarande siffror för pojkarna var 6,9 procent
och 14,1 i betygspoäng.
I engelska står sig svenska elever mycket bra i internationella jämförande
studier. Våren 2011 genomfördes European Survey on Language Competences4 (ESLC) i 14 länder. Omkring 53 000 elevers kunskaper i de fem
mest studerade språken – engelska, franska, italienska, spanska och tyska
– inom EU testades. För Sveriges del testades elevers kunskaper i spanska och engelska. Svenska elevers resultat i engelska var mycket goda
(Skolverket, 2012). I förmågan läsa hamnade Sverige och Malta i topp
med en jämförelsevis mycket stor andel elever som presterat på den
högsta nivån. I förmågan lyssna är svenska elever signifikant bättre än
elever från alla andra deltagande länder. Resultaten i förmågan skriva
visade på ett liknande komparativt internationellt mönster som i läsa och
lyssna, men resultaten var här generellt sett lägre, vilket även gällde för
de svenska eleverna. När eleverna uppger hur användbart det studerade
språket är så ligger svenska elevers attityder till engelskan i topp tillsammans med flera andra länder.
Mot bakgrund av betygstatistiken och de goda resultat svenska elever har
i nationella prov och internationella jämförande studier föreslås att den
minsta garanterade undervisningstiden i ämnet fortsatt ska vara 480 timmar fördelade på 60 timmar i lågstadiet, 220 timmar i mellanstadiet och
200 timmar i högstadiet.
5.2.3 Hem- och konsumentkunskap

Förslag: I ämnet hem- och konsumentkunskap ska den minsta garanterade undervisningstiden om 118 timmar fördelas med 36 timmar i lågoch mellanstadiet och 82 timmar i högstadiet.
Statistik från Skolverket visar att den planerade undervisningstiden i
hem- och konsumentkunskap läsåret 2015/16 understeg den garanterade
undervisningstiden enligt timplanen med 20,3 procent (Skolverket,
2016a).
Enligt Skolverkets betygsstatistik för årskurs 9 läsåret 2014/15 nådde 2,8
procent av eleverna inte kunskapskravet för betyget E och den genomsnittliga betygspoängen för ämnet var 14,4. Av flickorna var det 2 procent som inte nådde kravet för betyget E och den genomsnittliga betygs4

Se https://ec.europa.eu/epale/sv/node/2856.
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poängen var 15,7 i betygspoäng. Motsvarande siffror för pojkarna var 3,5
procent och 13,2 i betygspoäng. Betygsstatistiken pekar på att den
nuvarande minsta garanterade undervisningstiden (118 timmar) gett
förutsättningar för tillfredsställande måluppfyllelse. Detta särskilt med
hänsyn tagen till att den planerade undervisningstiden är mindre än den
garanterade.
Undervisningen i hem- och konsumentkunskap har ett stort praktiskt
inslag och är därför ofta beroende av längre pass och att det finns tillgång
till specialsalar. Av den anledningen har Skolverket föreslagit att de 118
timmarna ska fördelas med 36 timmar över låg- och mellanstadiet och
med 82 timmar i högstadiet. Därmed frångås principen att fördela den
minsta garanterade undervisningstiden över alla tre stadierna. Förslaget
att reglera tid för låg- och mellanstadiet tillsammans ger huvudmännen
större frihet att utifrån lokala möjligheter fördela tiden än om den skulle
indelas mellan dessa båda stadier.
Det bedöms därför att den minsta garanterade undervisningstiden i
ämnet fortsatt bör vara 118 timmar och att dessa bör fördelas på 36
timmar i låg- och mellanstadiet och 82 timmar i högstadiet.
5.2.4 Idrott och hälsa

Förslag: I ämnet idrott och hälsa ska den minsta garanterade undervisningstiden om 500 timmar fördelas med 140 timmar i lågstadiet, 160
timmar i mellanstadiet och 200 timmar i högstadiet.
Idrott och hälsa är ett ämne där den planerade undervisningstiden enligt
statistiken har utökats av huvudmannen, med i snitt 3,8 procent, jämfört
med den garanterade undervisningstiden under läsåret 2015/16
(Skolverket, 2016a).
Enligt Skolverkets betygsstatistik för årskurs 9 läsåret 2014/15 nådde 5,4
procent av eleverna inte kunskapskravet för betyget E och den genomsnittliga betygspoängen för ämnet var 14,4. Av flickorna var det 5,8
procent som inte nådde kravet för betyget E och den genomsnittliga
betygspoängen var 14,2. Motsvarande siffror för pojkarna var 4,9 procent
och 14,6 i betygspoäng. Betygsstatistiken pekar på att den nuvarande
minsta garanterade undervisningstiden (500 timmar) gett huvudmännen
förutsättningar att planera undervisningen så att eleverna ges möjlighet
att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i ämnet.
I sammanhanget finns det också skäl att framhålla att daglig fysisk
aktivitet är viktigt för att eleverna ska kunna prestera bra och förbättra
sina studieresultat. En viktig del för att främja elevernas lärande är därför
att eleverna ges möjlighet till daglig fysisk aktivitet. För att betona detta
anges det i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritids-
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hemmet 2011 (Lgr 11) under avsnittet Skolans värdegrund och uppdrag
att skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet
inom ramen för hela skoldagen.
Rörelse ska alltså vara en naturlig del av skoldagen som dels sker genom
undervisning i ämnet idrott och hälsa, dels kan ske genom andra typer av
fysisk aktivitet och motorisk träning. Sådana insatser är betydligt enklare
att genomföra än att ändra förutsättningarna för ämnet idrott och hälsa.
Med anledning av ovanstående bedöms det att den föreslagna minsta
garanterade undervisningstiden i idrott och hälsa fortsatt ska vara 500
timmar och att dessa bör fördelas på 140 timmar i lågstadiet, 160 timmar
i mellanstadiet och 200 timmar i högstadiet.
5.2.5 Matematik

Förslag: I ämnet matematik i grundskolan ska den minsta garanterade
undervisningstiden om 1 230 timmar fördelas med 420 timmar i lågstadiet, 410 timmar i mellanstadiet och 400 timmar i högstadiet.
Under senare år har det i flera internationella utvärderingar uppmärksammats att svenska elevers kunskaper i matematik har försämrats. I
Programme for International Student Assessment (PISA) 2009 hade
resultatet för svenska 15-åringar försämrats signifikant jämfört med den
mätning som gjordes 20035. I PISA 2012 har trenden med försämrade
resultat förstärkts ytterligare. I mätningen var det inte något annat av de
33 OECD-länderna som hade en lika stor resultatförsämring som
Sverige. De svenska elevernas resultat hade sjunkit från 494 poäng i PISA
2009 till 478 poäng i PISA 2012. Genomsnittet för OECD-länderna var
494 poäng och eleverna i samtliga övriga nordiska länder nådde eleverna
bättre resultat än de svenska eleverna. Från att ha presterat över OECDgenomsnittet i PISA 2000 ligger alltså de svenska resultaten i PISA 2012
långt under genomsnittet.
Trends in Mathematics and Science Study (TIMSS) 2007 visar också en
tydlig försämring för svenska åttondeklassare jämfört med de tidigare
mätningar som genomförts 1995 och 20036. I TIMSS 2007 deltog Sverige
för första gången även med fjärdeklassare. Resultatet för fjärdeklassarna
låg under snittet för deltagande EU- och OECD-länder. Även likvärdigheten mellan eleverna har försämrats. Flickor presterar över lag bättre än
pojkar och lågpresterande elever tappar mest. Vid TIMSS-undersökningen jämförs även bl.a. hur mycket undervisningstid eleverna får. Jämförelserna visar att svenska elever får relativt få undervisningstimmar i
förhållande till andra länder.
5
6

http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/internationella-studier/pisa
http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/internationella-studier/timss
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Internationell forskning visar att det finns ett samband mellan utökad
undervisningstid och ett förbättrat kunskapsresultat (bl.a. Marcotte
[2007], Myrup Jensen [2013] och Lavy [2014]). Forskningen visar att en
utökad undervisningstid ger positiv effekt på elevers kunskaper i matematik, såväl i lägre som högre årskurser. Lavy skattade effekterna av
undervisningstid på elevers prestation i PISA och han fann att en utökad
undervisningstid medförde en positiv effekt för flickor, utrikes födda
och elever med svagare socioekonomisk bakgrund i årskurs 9.
De svenska elevernas försämrade resultat i matematik har lett till att undervisningstiden i matematik under senare år har utökats vid två tillfällen
i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. Genom en
lagändring som trädde i kraft den 1 juli 2013 utökades undervisningstiden med 120 timmar och den 1 juli 2016 trädde en lagändring i kraft
som innebär att undervisningstiden utökats med ytterligare 105 timmar.
Efter den senaste ändringen uppgår undervisningstiden i matematik i
grundskolan till 1 125 timmar, i grundsärskolan till 1 110 timmar, i
specialskolan till 1 265 timmar och i sameskolan till 885 timmar.
I förarbetena till den första utökningen av undervisningstiden i matematik gjorde regeringen, på grundval av en rapport från Skolverket, bedömningen att den utökade undervisningstiden borde fördelas med en
timme i veckan i årskurserna 1–3 för att få den önskade effekten (prop.
2012/13:64 s. 13 f.). En sådan förläggning av undervisningstiden medför
enligt de bedömningar från Skolverket som lyftes fram av regeringen att
tid för elevers kunskapsutveckling frigörs i de senare årskurserna. Den
tid som i dag ofta används i de senare årskurserna för att repetera och
fylla tidiga kunskapsluckor kan då i stället användas för undervisning om
det innehåll som årskurserna 7–9 är avsedda för. Det påpekas även att
elevers tidiga positiva erfarenheter av matematik kan vara avgörande för
flickors och pojkars framtida attityder till och intresse för ämnet.
I förarbetena till den senaste utökningen av undervisningstiden i matematik gjorde regeringen bedömningen att denna utökning av undervisningstiden bör förläggas i årskurs 4–6. Som skäl angavs att det framgår av
TIMSS-undersökningarna att svenska elever får relativt lite undervisningstimmar i matematik i jämförelse med andra länder och att skillnaden är större i årskurs fyra än i årskurs åtta (prop. 2015/16:249 s. 14).
Skolverket har föreslagit att undervisningstiden i matematik fördelas
med 420 timmar i lågstadiet, 410 timmar i mellanstadiet och 400 timmar i
högstadiet. En stor del av den planerade undervisningstiden i matematik
är förlagd till årskurserna 1–3. I Skolverkets arbete med att ta fram ett
förslag till en stadieindelad timplan framfördes det många kommentarer
över förslaget till fördelning av undervisningstiden i matematik. Både
huvudmän och rektorer ställde sig i hög grad positiva till förslaget. Några
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önskade dock att tiden för matematik skulle fördelas på ett annat sätt
mellan stadier och bland dem var det vanligaste förslaget att tid bör
flyttas till högre stadier.
Skolverkets förslag bygger – i enlighet med regeringens uppdragsbeskrivning – på att den utökning med 120 undervisningstimmar i matematik
som infördes hösten 2013 förläggs i lågstadiet och den utökning av
undervisningstiden i matematik om 105 timmar – som trädde i kraft den
1 juli 2016 – förläggs i mellanstadiet. Skolverket skulle även beakta den i
2014 års ekonomiska vårproposition (2013/14:100) aviserade utökningen
av undervisningstid i matematik i årskurs 7–9 med motsvarande en timme per vecka som planerades införas från och med höstterminen 2016. I
mars 2015 beslutade riksdagen om ett tillkännagivande till regeringen att
regeringen skyndsamt ska återkomma med relevanta förslag så att undervisningstiden i matematik kan utökas med en timme i veckan för samtliga elever i årskurs 7–9 (bet. 2014/15:UbU9, rskr. 2014/15:135).
Regeringen och Moderata samlingspartiet, Centerpartiet, Folkpartiet
liberalerna (numera Liberalerna) och Kristdemokraterna kom i februari
2015 överens om att samtal ska föras om grundskolans timplan mot
bakgrund av Skolverkets förslag om en ny reglering av timplanen. Ett
sådant samtal har förts.
Det framgår av TIMSS att svenska elever i en internationell jämförelse
har relativt få undervisningstimmar. Detta talar för vikten av att tillföra
ytterligare undervisningstid i matematik. Av den anledningen föreslås att
undervisningstiden i matematik ska utökas med ytterligare 105 timmar.
De skäl som har framförts i förarbetena för att de hittills gjorda utökningarna av undervisningstiden i matematik bör förläggas till lågrespektive mellanstadiet är fortfarande relevanta. De ytterligare 105 timmar som föreslås i denna promemoria bör förläggas till högstadiet. Sammantaget görs bedömningen att undervisningstiden bör fördelas i enlighet med Skolverkets förslag. Det är av vikt att samma förstärkning av
undervisningstiden i matermatik även sker i grundsärskolan och specialskolan. I avsnitt 5.3 lämnas närmare förslag om vilka förändringar som
behöver göras för att utöka undervisningstiden i matematik.
Det ovan redovisade innebär sammanfattningsvis att i grundskolans
stadieindelade timplan ska undervisningstiden i matematik fördelas med
420 timmar i lågstadiet, 410 timmar i mellanstadiet och 400 timmar i
högstadiet.
5.2.6 Språkval

Förslag: I språkval ska den minsta garanterade undervisningstiden om
320 timmar fördelas med 48 timmar i mellanstadiet och 272 timmar i
högstadiet.
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Enligt Skolverkets statistik uppvisar språkval en skillnad på 3,4 procent
mindre planerad undervisningstid än den garanterade undervisningstiden
under läsåret 2015/16 (Skolverket, 2016a).
Huvudmannen ska som språkval erbjuda minst två av språken franska,
spanska och tyska och sträva efter att erbjuda andra språk som språkval
(9 kap. 5 § skolförordningen). För undervisningen i bl.a. dessa språk
används kursplanen för moderna språk. En elev får emellertid i stället för
ett modernt språk inom ramen för språkval välja undervisning i
– det språk som eleven ska erbjudas modersmålsundervisning,
– svenska eller svenska som andraspråk under förutsättning att
eleven i övrigt får undervisning i svenska eller svenska som
andraspråk,
– engelska, eller
– teckenspråk (9 kap. 6 § skolförordningen).
Enligt Skolverkets betygsstatistik för årskurs 9 läsåret 2014/15 nådde 3,2
procent av eleverna inte kunskapskravet för betyget E i moderna språk
inom ramen för språkval och den genomsnittliga betygspoängen för ämnet var 14,1. Av flickorna var det 2,1 procent som inte nådde kunskapskravet för betyget E och den genomsnittliga betygspoängen var 15,0.
Motsvarande siffror för pojkarna var 4,4 procent och 13,2 i betygspoäng.
Kursplanen för moderna språk avviker i likhet med kursplanen för hemoch konsumentkunskap från det generella mönstret med ett centralt innehåll för årskurs 1–3, 4–6 och 7–9 och kunskapskrav i slutet av årskurs 6
och 9. Kursplanen för moderna språk anger ett centralt innehåll för årskurserna 4–9 och kunskapskrav finns bara för slutet av årskurs 9. Det är
vanligt att undervisningen i moderna språk inom ramen för språkval påbörjas antingen i årskurs 6 eller i årskurs 7, då nuvarande reglering tillåter
detta.
Skolverkets rapport (Skolverket, 2014) visar tecken på att en förskjutning av undervisningstiden i språkval och därmed moderna språk inom
ramen för språkval kan ha skett från årskurs 6 till årskurs 7 under det
senaste året. Under tidigare läsår var det vanligare att ha mer planerad
undervisningstid i språkvalet i årskurs 6. Läsåret 2011/12 var den planerade undervisningstiden i årskurs 6 cirka 40 timmar, medan undervisningstiden under läsåret 2014/15 var 14 timmar. Samtidigt visar Skolverkets
statistik från läsåret 2013/2014 att av de som läser moderna språk inom
ramen för språkval är det cirka två tredjedelar som börjar i årskurs 6 och
en tredjedel som börjar i årskurs 7.
Den nuvarande regleringen innebär ett likvärdighetsproblem som blir
särskilt tydligt vid skolbyten. Det finns en risk att elever vid skolbyte
inte ges möjlighet att läsa ett språk i årskurs 7 för att de inte har börjat
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med språkvalet i årskurs 6 vid sin tidigare skola. För att säkerställa att
elever inte råkar ut för detta finns det skäl att ange den minsta garanterade undervisningstiden för respektive stadium. Detta är särskilt viktigt
med hänsyn till att elever kan vara beroende av meritpoäng för att kunna
komma in på det program de önskar i gymnasieskolan. Som framgår av
avsnitt 5.1 får eleverna meritpoäng om de har läst moderna språk inom
ramen för språkval.
Frågan är då hur undervisningstiden bör fördelas. Som framgått ovan avviker kursplanen för moderna språk från det generella mönstret med ett
centralt innehåll för årskurs 1–3, 4–6 och 7–9 och kunskapskrav i slutet
av årskurs 6 och 9. Kursplanen för moderna språk anger i stället ett centralt innehåll för årskurserna 4–9 och kunskapskrav finns bara för slutet
av årskurs 9. När det gäller moderna språk gäller frågan således hur undervisningstiden ska fördelas mellan mellan- och högstadiet.
Det finns studier som visar på fördelar med att starta tidigt med språkundervisning. Ett exempel är Skolverkets fördjupade studie (Skolverket,
2014a) av resultaten i spanska från den 2011 genomförda internationella
språkstudien European Survey of Language Competences (ESLC).
Denna visar att de elever som börjar studierna i spanska i årskurs 6
generellt sett når högre resultat än de som börjar i årskurs 7.
Det finns även internationella studier som pekar på vikten av att lära sig
främmande språk i tidig ålder. Konsortiet SurveyLang, som ansvarade för
genomförandet av ESLC, anger i sin internationella rapport om studien
ett antal faktorer som med hög sannolikhet samvarierar med bättre
språkfärdigheter. Bland de viktigaste faktorerna är att börja lära sig
språket från tidig ålder. Andra viktiga faktorer är t.ex. att lära sig flera
språk, att elever och lärare använder sig av språket i undervisningen och
att eleverna har positiva uppfattningar av sina färdigheter. Ju lättare
eleverna tycker att det är att lära sig språket desto högre nivå presterar de
på (European Commission SurveyLang, 2012). Detta mönster är generellt men inte nödvändigtvis giltigt i alla situationer. Lärareffekter är med
all sannolikhet viktiga men det är svårt att säga hur dessa ser ut.
Fördelarna med att börja lära sig språk så tidigt som möjligt gör att det
finns skäl att garantera en start för studier i moderna språk för alla elever
senast i årskurs 6. Det bedöms att ämnet bör återkomma kontinuerligt
för att möjliggöra en stor kunskapsutveckling i ämnet för eleven och att
ämnet bör ges tillräckligt utrymme för detta på högstadiet.
Betygsstatistiken pekar på att den nuvarande minsta garanterade undervisningstid (320 timmar) gett huvudmännen förutsättningar att planera
undervisningen så att eleverna ges möjlighet att nå de kunskapskrav som
minst ska uppnås i moderna språk inom ramen för språkval. Det innebär
också att eleverna i god utsträckning kan utnyttja möjligheten att kunna
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tillgodoräkna sig meritpoäng för ett godkänt betyg i ämnet. Mot bakgrund av ovanstående föreslås att den minsta garanterade undervisningstiden i språkval även fortsättningsvis ska vara 320 timmar och att dessa
ska fördelas på 48 timmar i mellanstadiet och 272 timmar i högstadiet.
Förslaget om att 48 timmar språkval ska förläggas till mellanstadiet får
även betydelse för sameskolans elever. Denna fråga behandlas i avsnitt
8.1.
5.2.7 Musik

Förslag: I ämnet musik ska den minsta garanterade undervisningstiden
om 230 timmar fördelas med 70 timmar i lågstadiet, 80 timmar i mellanstadiet och 80 timmar i högstadiet.
Statistik från Skolverket visar att den planerade undervisningstiden i
musik läsåret 2015/16 översteg den garanterade undervisningstiden enligt timplanen med 2,2 procent (Skolverket, 2016a).
Enligt Skolverkets betygsstatistik för årskurs 9 läsåret 2014/15 nådde
2,8 procent av eleverna inte kunskapskravet för betyget E och den genomsnittliga betygspoängen för ämnet var 14,4. Av flickorna var det 2,1
procent som inte nådde kravet för betyget E och den genomsnittliga
betygspoängen var 15,3. Motsvarande siffror för pojkarna var 3,4 procent
och 13,6 i betygspoäng. Betygsstatistiken pekar på att den nuvarande
minsta garanterade undervisningstid (230 timmar) gett förutsättningar
för tillfredsställande måluppfyllelse.
Ett framgångsrikt lärande i musik bygger enligt Skolverket på kontinuerlig repetition och övning. Lärandet handlar inte om en linjär progression
med avseende på innehåll utan snarare om att successivt öka svårighetsgraden på det material som används vid musicerandet. Av den anledningen bör därför ämnet återkomma kontinuerligt under alla stadier
(Skolverket, 2014b). Musik är också ett ämne där den planerade undervisningstiden enligt Skolverkets statistik är relativt konstant genom
grundskolans alla årskurser. Skillnaden mellan årskurs 1 och årskurs 9 i
planerad undervisningstid i veckan är bara några minuter. Elever i årskurs
1 har cirka 40 minuter planerad undervisningstid i veckan, elever i årskurs 9 cirka 48 minuter.
Mot bakgrund av detta och utifrån ämnets behov av kontinuerlig repetition och övning föreslås att den minsta garanterade undervisningstiden i
musik fortsatt ska vara 230 timmar och att dessa ska fördelas på 70 timmar i lågstadiet, 80 timmar i mellanstadiet och 80 timmar i högstadiet.

59

5.2.8 Naturorienterande ämnen – biologi, fysik och kemi

Förslag: I de naturorienterande ämnena ska den minsta garanterade
undervisningstiden om 600 timmar fördelas med 143 timmar i lågstadiet,
193 timmar i mellanstadiet och 264 timmar i högstadiet.
I mellanstadiet ska 165 timmar fördelas jämnt mellan biologi, fysik
respektive kemi (55 timmar per ämne). Resterande 28 timmar ska huvudmannen få fördela fritt mellan de naturorienterande ämnena.
I högstadiet ska 225 timmar fördelas jämnt mellan biologi, fysik respektive kemi (75 timmar per ämne). Resterande 39 timmar ska huvudmannen få fördela fritt mellan de naturorienterande ämnena.
Statistik från Skolverket visar att den planerade undervisningstiden i de
naturorienterande ämnena, inklusive teknik, läsåret 2015/16 understeg
den garanterade undervisningstiden enligt timplanen med 0,8 procent
(Skolverket, 2016a).
Beträffande betygssättning finns det en möjlighet för rektorn att – om
undervisningen i de naturorienterande ämnena i huvudsak varit ämnesövergripande fram till och med slutet av årskurs 6 – fatta beslut om att
det ska sättas ett sammanfattande betyg i årskurs 6 (10 kap. 15 § skollagen). I årskurs 7–9 gäller att betyg ska sättas i varje ämne separat.
Enligt Skolverkets betygsstatistik för årskurs 6 läsåret 2014/15 nådde
4,1 procent av eleverna inte kunskapskravet för betyget E och den genomsnittliga betygspoängen var 13,3. Av flickorna var det 3,4 procent
som inte nådde kravet för betyget E och den genomsnittliga betygspoängen för ämnet var 13,8. Motsvarande siffror för pojkarna var
4,8 procent och 12,8 i betygspoäng.
Enligt betygsstatistik för årskurs 9 läsåret 2014/15 nådde 5,3 procent av
eleverna inte kunskapskravet för betyget E i ämnet biologi och den
genomsnittliga betygspoängen för ämnet var 13,2. Av flickorna var det
4,1 procent som inte nådde kravet för betyget E och den genomsnittliga
betygspoängen var 14,0. Motsvarande siffror för pojkarna var 7,0 procent
och 12,4 i betygspoäng.
I ämnet fysik var det 6,1 procent av eleverna som inte nådde kunskapskravet för betyget E och den genomsnittliga betygspoängen var 12,9. Av
flickorna var det 5,1 procent som inte nådde kravet för betyget E och
den genomsnittliga betygspoängen för ämnet var 13,4. Motsvarande
siffror för pojkarna var 7,0 procent och 12,5 i betygspoäng.
I ämnet kemi nådde 5,9 procent av eleverna inte kunskapskravet för betyget E och den genomsnittliga betygspoängen var 13,0. Av flickorna var
det 4,6 procent som inte nådde kunskapskravet för betyget E och den
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genomsnittliga betygspoängen för ämnet var 13,6. Motsvarande siffror
för pojkarna var 7,1 procent och 12,4 i betygspoäng.
De naturorienterande ämnena har alltså jämfört med flera andra ämnen
en något högre andel elever som inte når de kunskapskrav som minst ska
uppnås.
I studien TIMSS undersöks kunskaperna i matematik och science bland
elever i årskurs 4 och årskurs 8. Den senaste undersökningen genomfördes våren 2011. Resultaten från 2015 års studie presenteras i slutet av
2016. I Sverige motsvaras uttrycket science närmast av de naturorienterande ämnena biologi, fysik och kemi. I science ingår emellertid även
geovetenskap som inte är ett eget naturorienterande ämne i Sverige.
Geovetenskap ingår dock i ämnena geografi, biologi och fysik.
Den internationella studien visar att svenska elever i årskurs 4 har goda
kunskaper i naturvetenskap. Resultaten i TIMSS 2011 är över genomsnittet för EU/OECD-länderna. Årskurs 4 visar också en positiv utveckling över tid. De svenska resultaten har ökat från förra mättillfället 2007.
Även om den positiva resultatutvecklingen inte är anmärkningsvärt stor
är den likväl signifikant och går i motsatt riktning jämfört med den negativa trend inom naturvetenskap som varit tydlig sedan början av 2000talet. I årskurs 8 är resultaten för svenska elever däremot lägre än genomsnittsresultaten i EU och OECD. För årskurs 8 kan inte någon motsvarande resultatförbättring skönjas. Jämfört med resultaten i TIMSS
2007 är resultaten stabila men i ett längre tidsperspektiv är utvecklingen
negativ.
Det finns skillnader mellan de naturvetenskapliga ämnen som ingår i
studien. De svenska eleverna i årskurs 4 presterar relativt bättre inom de
innehållsliga områdena geovetenskap och biologi men något sämre inom
fysik och kemi. Elever i årskurs 8 uppvisar ett liknande men tydligare
mönster och är förhållandevis bättre inom områdena geovetenskap och
biologi men sämre i fysik och kemi. Resultaten i TIMSS 2011 visar ingen
skillnad mellan pojkar och flickor i årskurs 8, vare sig i matematik eller i
naturvetenskap.
Som nämnts ovan syns en positiv resultatutveckling i de naturvetenskapliga ämnena i årskurs 4 enligt TIMSS. I årskurs 8 syns inte denna förbättring; dock kan man förvänta sig att trenden i årskurs 4 fortsätter när
eleverna kommer till årskurs 8. Mot bakgrund av detta bedöms att den
sammanlagda minsta garanterade undervisningstiden i de naturorienterande ämnena fortsatt ska vara 600 timmar och att dessa ska
fördelas på 143 timmar i lågstadiet, 193 timmar i mellanstadiet och 264
timmar i högstadiet.
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Viss garanterad undervisningstid ska fördelas mellan ämnena

Enligt uppdraget till Skolverket skulle undervisningstiden i mellanstadiet
inte fördelas över de ämnen som ingår i ämnesområdet. Ett av skälen till
att inte göra en sådan fördelning är att många skolor har en ämnesövergripande undervisning i de naturorienterande ämnena. En sådan lösning
där enbart ämnesområdet tilldelas timmar kan dock leda till att huvudmän och rektorer väljer att fördela undervisningstiden olika och att det
därmed uppstår relativt stora skillnader mellan skolorna. Ett av de
bärande skälen till att införa stadieindelade timplaner är att motverka sådana olikheter samt att säkerställa att eleverna får den undervisningstid
de har rätt till i respektive ämne. Av den anledningen finns det skäl att
frångå Skolverkets förslag och – i likhet med myndighetens förslag till
fördelning för högstadiet – fördela undervisningstiden mellan biologi,
fysik och kemi även i mellanstadiet.
Undervisningstiden bör emellertid inte fördelas fullt ut. Ett antal timmar
av de 193 undervisningstimmar – som eleverna i mellanstadiet minst
föreslås vara garanterade i de naturorienterande ämnena – bör huvudmännen ges möjlighet att fördela fritt mellan de tre ämnena. Härigenom
uppnås en viss flexibilitet och det blir möjligt för skolorna att fördela
timmarna på ett eller flera ämnen där det exempelvis görs bedömningen
att eleverna är i behov av mer undervisning. Med hänsyn tagen till att
eleverna ska nå upp till kunskapskraven i varje ämne framstår det som en
rimlig avvägning om drygt 85 procent av undervisningstiden fördelas på
biologi, fysik och kemi (55 timmar per ämne). Den resterande tiden
(28 undervisningstimmar) ska skolorna fördela mellan ett eller flera av de
tre ämnena. Den föreslagna lösningen hindrar inte att de skolor som så
önskar även fortsättningsvis har en ämnesövergripande undervisning,
dvs. undervisning i arbetsområden sammansatta av delar av det centrala
innehållet från två eller flera ämnen. Därmed bör det fortsatt vara möjligt
för rektorn att besluta att det ska sättas ett sammanfattande betyg i de
naturorienterande ämnena i årskurs 6.
I fråga om högstadiet har Skolverket i enlighet med sitt uppdrag fördelat
samtliga 333 undervisningstimmar på de tre naturorienterande ämnena. I
syfte att skapa en likvärdig skola bör i vart fall en stor del av undervisningstiden fördelas på sådant sätt. Det kan emellertid även i högstadiet finnas ett behov av viss flexibilitet och att skolorna ges möjlighet
att fördela en del av undervisningstimmarna där de kan förväntas göra
mest nytta. Av den anledningen görs bedömningen att fördelningen av
undervisningstimmarna bör ske i högstadiet efter samma princip som i
mellanstadiet. Av undervisningstiden bör biologi, fysik respektive kemi
tilldelas 75 timmar vardera. De resterande 39 undervisningstimmarna
föreslås huvudmannen få fördela fritt mellan ett eller flera av de tre
ämnena. Fördelningen av timmar ger vidare utrymme för anpassning av
undervisningen och organisation av utbildningen till behov hos olika
elever och vid olika skolor.
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5.2.9 Samhällsorienterande ämnen – geografi, historia, religionskunskap
och samhällskunskap

Förslag: I de samhällsorienterande ämnena ska den minsta garanterade
undervisningstiden om 885 timmar fördelas med 200 timmar i lågstadiet,
333 timmar i mellanstadiet och 352 timmar i högstadiet.
I mellanstadiet ska 280 timmar fördelas jämnt mellan geografi, historia,
religionskunskap respektive samhällskunskap (70 timmar per ämne).
Resterande 53 timmar ska huvudmannen fördela fritt mellan de samhällsorienterande ämnena.
I högstadiet ska 300 timmar fördelas jämnt mellan geografi, historia,
religionskunskap respektive samhällskunskap (75 timmar per ämne).
Resterande 52 timmar ska huvudmannen fördela fritt mellan de samhällsorienterande ämnena.
Av Skolverkets statistik framgår att de samhällsorienterande ämnena
uppvisar en skillnad på 0,9 procent mer planerad undervisningstid läsåret
2015/16 än den garanterade undervisningstiden (Skolverket, 2016a).
Beträffande betygssättning finns det möjlighet för rektorn att – i likhet
med vad som gäller för de naturorienterande ämnena – besluta att ett
sammanfattande betyg ska sättas i de samhällsorienterande ämnena i
årskurs 6. I årskurs 7–9 gäller att betyg ska sättas i varje ämne separat
(10 kap. 15 § skollagen).
Enligt Skolverkets betygsstatistik för årskurs 6 läsåret 2014/15 nådde
4,2 procent av eleverna inte kunskapskravet för betyget E och den genomsnittliga betygspoängen var 13,3. Av flickorna var det 3,1 procent
som inte nådde kunskapskravet för betyget E och den genomsnittliga
betygspoängen var 14,0. Motsvarande siffror för pojkarna var 5,3 procent
och 12,7 i betygspoäng.
Enligt betygsstatistik för årskurs 9 läsåret 2014/15 var det 4,9 procent av
eleverna som inte nådde kunskapskravet för betyget E i geografi och den
genomsnittliga betygspoängen för ämnet var 13,4. Av flickorna var det
4 procent som inte nådde kunskapskravet för betyget E och den genomsnittliga betygspoängen var 14,2. Motsvarande siffror för pojkarna var
5,7 procent och 12,7 i betygspoäng.
I ämnet historia var det 5,3 procent av eleverna som inte nådde kunskapskravet för betyget E och den genomsnittliga betygspoängen var
13,5. Av flickorna var det 4,5 procent som inte nådde kunskapskravet för
betyget E och den genomsnittliga betygspoängen var 14,1. Motsvarande
siffror för pojkarna var 6 procent och 12,8 i betygspoäng.
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I ämnet religionskunskap nådde 4,5 procent av eleverna inte kunskapskravet för betyget E och den genomsnittliga betygspoängen var 13,6. Av
flickorna var det 3,4 procent som inte nådde kunskapskravet för betyget
E och den genomsnittliga betygspoängen var 14,5. Motsvarande siffror
för pojkarna var 5,5 procent och 12,7 i betygspoäng.
I ämnet samhällskunskap var det 4,8 procent av eleverna som inte nådde
kunskapskravet för betyget E och den genomsnittliga betygspoängen var
13,5. Av flickorna var det 3,8 procent som inte nådde kunskapskravet för
betyget E och de genomsnittliga betygspoängen var 14,3. Motsvarande
siffror för pojkarna var 5,7 procent och 12,8 i betygspoäng.
När det gäller de samhällsorienterande ämnena står sig svenska elever bra
i internationella jämförande studier. 2009 genomfördes International
Civic and Citizenship Education Study (ICCS), den största internationella jämförande studien om grundskoleelevers medborgarkunskaper
någonsin. Studien vände sig till grundskoleelever i årskurs 8 och syftar
till att undersöka hur väl ungdomar i olika länder förbereds för att delta
som medborgare i både det lokala, nationella och globala samhället.
Resultatmässigt placerade sig de svenska eleverna väl, på femte plats av
38 deltagande länder.
Det föreslås att den sammanlagda minsta garanterade undervisningstiden
i de samhällsorienterande ämnena även fortsättningsvis ska vara 885 timmar och att dessa ska fördelas med 200 timmar i lågstadiet, 333 timmar i
mellanstadiet och 352 timmar i högstadiet.
Viss garanterad undervisningstid ska fördelas mellan ämnena

Enligt uppdraget till Skolverket skulle undervisningstiden i mellanstadiet
inte fördelas över de ämnen som ingår i ämnesområdet. Ett av skälen till
att inte göra en sådan fördelning är att många skolor i dag har en ämnesövergripande undervisning i de samhällsorienterande ämnena. En sådan
lösning, där enbart ämnesområdet tilldelas timmar, kan dock leda till att
skolorna väljer att fördela undervisningstiden olika och att det därmed
uppstår relativt stora skillnader mellan skolorna. Ett av de bärande skälen
till att införa stadieindelade timplaner är att motverka sådana olikheter.
Av den anledningen finns det skäl att frångå Skolverkets förslag och – i
likhet med den fördelning av den garanterade undervisningstiden som
föreslås för de naturorienterande ämnena – fördela undervisningstiden
mellan geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap.
Undervisningstiden bör emellertid inte fördelas fullt ut. Ett antal timmar
av de 333 undervisningstimmar, som eleverna i mellanstadiet minst är
garanterade i de samhällsorienterande ämnena, bör skolorna ges möjlighet att fördela fritt mellan de fyra ämnena. Härigenom uppnås en viss
flexibilitet och det blir möjligt för skolorna att fördela timmarna på ett
eller flera ämnen där det exempelvis görs bedömningen att eleverna är i
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behov av mer undervisning. Med hänsyn tagen till att eleverna ska nå upp
till kunskapskraven i varje ämne framstår det som en rimlig avvägning
om drygt 85 procent av undervisningstiden fördelas på geografi, historia,
religionskunskap och samhällskunskap (70 timmar per ämne). Den
resterande tiden (53 undervisningstimmar) föreslås huvudmannen få
fördela mellan ett eller flera av de fyra ämnena. Den föreslagna lösningen
hindrar inte att de skolor som så önskar även fortsättningsvis har ämnesövergripande undervisning. Därmed bör det fortsatt vara möjligt för
rektorn att besluta att det ska sättas ett sammanfattande betyg i de
samhällsorienterande ämnena i årskurs 6.
I fråga om högstadiet har Skolverket i enlighet med sitt uppdrag fördelat
samtliga 352 undervisningstimmar på de fyra de samhällsorienterande
ämnena. I syfte att skapa en likvärdig skola bör i vart fall en stor del av
undervisningstiden fördelas på sådant sätt. Det kan emellertid även i
högstadiet finnas ett behov av viss flexibilitet och att skolorna ges möjlighet att fördela en del av undervisningstimmarna där de gör mest nytta.
Av den anledningen görs bedömningen att fördelningen av undervisningstimmarna bör ske i högstadiet efter samma princip som i mellanstadiet. Av undervisningstiden bör geografi, historia, religionskunskap
och samhällskunskap tilldelas 75 timmar vardera. De resterande 52 undervisningstimmarna föreslås huvudmannen få fördela fritt mellan ett
eller flera av de fyra ämnena. Fördelningen av timmar ger vidare
utrymme för anpassning av undervisningen och organisation av
utbildningen till behov hos olika elever och vid olika skolor.
5.2.10 Slöjd

Förslag: I ämnet slöjd ska den minsta garanterade undervisningstiden
om 330 timmar fördelas med 50 timmar i lågstadiet, 140 timmar i mellanstadiet och 140 timmar i högstadiet.
Enligt Skolverkets statistik uppvisar ämnet slöjd ingen skillnad mellan
planerad och garanterad undervisningstid läsåret 2015/16 (Skolverket,
2016a).
Enligt Skolverkets betygsstatistik för årskurs 9 läsåret 2014/15 nådde
1,9 procent av eleverna inte kunskapskravet för betyget E och den genomsnittliga betygspoängen var 14,6. Av flickorna var det 1,5 procent
som inte nådde betygskravet för betyget E och den genomsnittliga
betygspoängen var 15,3. Motsvarande siffror för pojkarna var 2,3 procent
och 13,8 i betygspoäng.
Elevens kunskapsutveckling inom ämnet slöjd bygger enligt Skolverket
(2014b) på att ämnet återkommer kontinuerligt under alla stadier. Detta
ska balanseras mot behovet av tillräckligt mycket sammanhängande
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undervisningstid vid varje lektionstillfälle för att ge utrymme för den
skapande process som ämnet slöjd kännetecknas av.
Betygsstatistiken pekar på att den nuvarande minsta garanterade
undervisningstid (330 timmar) gett förutsättningar för tillfredsställande
måluppfyllelse. Mot bakgrund av detta och utifrån ämnets behov av
kontinuerlig repetition och längre sammanhängande lektionstillfällen
föreslås att den minsta garanterade undervisningstiden i slöjd även i
fortsättningen ska vara 330 timmar och att dessa ska fördelas på 50 timmar i lågstadiet, 140 timmar i mellanstadiet och 140 timmar i högstadiet.
5.2.11 Svenska eller svenska som andraspråk

Förslag: I ämnet svenska eller svenska som andraspråk ska den minsta
garanterade undervisningstiden om 1 490 timmar fördelas med 680 timmar i lågstadiet, 520 timmar i mellanstadiet och 290 timmar i högstadiet.
Enligt Skolverkets statistik har den planerade undervisningstiden i ämnena svenska eller svenska som andraspråk läsåret 2015/16 ofta utökats
av huvudmannen jämfört med den garanterade undervisningstiden, i snitt
med 2,3 procent (Skolverket, 2016a). Svenska och svenska som andraspråk är de ämnen i grundskolan som tar upp störst andel av den planerade undervisningstiden i grundskolan, totalt 1 490 timmar. Nästan hälften
av all planerad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk är
förlagd till årskurs 1–3. Elever i årskurserna 1–3 har ungefär 6 timmar
och 30 minuter planerad undervisningstid i veckan, elever i årskurserna
4–6 nästan 5 timmar samt elever i årskurserna 7–9 nästan 3 timmar i
veckan.
Svenska och svenska som andraspråk skiljer sig åt resultatmässigt. Av
Skolverkets betygsstatistik för årskurs 9 läsåret 2014/15 framgår att
3,1 procent av eleverna inte nådde kunskapskravet för betyget E i
svenska och att motsvarande siffra för svenska som andraspråk var
33,5 procent. Vidare var den genomsnittliga betygspoängen i svenska
14,0 och i svenska som andraspråk 8,2.
Av gruppen nyanlända elever7 hade 3 147 elever slutbetyg i svenska som
andraspråk, varav 1 392 flickor och 1 755 pojkar. 62,9 procent av hela
gruppen nådde inte kunskapskravet för betyget E och den genomsnittliga betygspoängen var 4,2. Av flickorna var det 61 procent som inte nådde kunskapskravet för betyget E och den genomsnittliga betygspoängen
var 4,7. Motsvarande siffror för pojkarna var 64,3 procent och 3,8 i
betygspoäng. Av samma grupp hade 239 elever slutbetyg i svenska, varav
119 flickor och 120 pojkar. Andelen som inte nådde kunskapskravet för
7

I Skolverkets statistik benämns dessa nyinvandrade.
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betyget E var 23 procent och för 15,5 procent av gruppen saknades
underlag för betygsättning. Den genomsnittliga betygspoängen var 10,1.
Av flickorna var det 16,8 procent som inte nådde kunskapskravet för
betyget E och den genomsnittliga betygspoängen var 11,9. Motsvarande
siffror för pojkarna var 29,2 procent och 8,0 i betygspoäng.
Resultaten från internationella jämförande studier, i detta fall PISA 2012,
pekar på en försämrad läsförmåga bland svenska elever. De svenska 15åringarnas läsförståelse har sjunkit signifikant mellan 2009 och 2013.
Den tidiga läs- och skrivutvecklingen är viktig och har betydelse för
elevens fortsatta studier i övriga ämnen. Av den anledningen har
regeringen tillsatt en särskild utredare som ska analysera förutsättningarna för att införa en s.k. läsa-skriva-räkna-garanti för lågstadiet.
Utredaren ska lämna sitt betänkande senast den 30 september 2016.
För gruppen nyanlända, speciellt för de som anländer sent under utbildningen, ligger resultaten under årskursen som helhet. Med tanke på att
nästan hälften av undervisningstiden i ämnena svenska eller svenska som
andraspråk är förlagd till lågstadiet kan förutsättningarna för dessa
elevers kunskapsutveckling i dessa ämnen betecknas som svåra.
Regeringen har beslutat ett antal åtgärder i syfte att höja kvaliten i undervisningen för elever när det gäller läs- och skrivförmågan. Skolverket
gavs 2013 i uppdrag (U2013/3215/S) att svara för genomförandet det s.k.
läslyftet, dvs. fortbildning av lärare i läs- och skrivutveckling i syfte att
förbättra elevernas läsförståelse och skrivförmåga. För att så långt möjligt underlätta utbildningen för de nyanlända gav regeringen 2015
Skolverket i uppdrag att genomföra insatser för att stärka huvudmännens
förmåga att erbjuda nyanlända elever och elever med annat modersmål än
svenska en utbildning av hög och likvärdig kvalitet (U2015/03356/S).
Regeringen har också gett Skolverket i uppdrag att i samverkan med
huvudmän identifiera insatser som kan stärka huvudmännens förmåga att
planera, följa upp och utveckla utbildningen så att kunskapsresultaten i
utvalda skolor höjs (U2015/3357/S). Vidare har regeringen gett Skolverket i uppdrag att bistå huvudmän med olika kompetensutvecklingsoch stödinsatser bl.a. systematiskt kvalitetsarbete med fokus på uppföljning och utvärdering av elevernas kunskapsutveckling
(U2015/03844/S).
Mot bakgrund av det ovan redovisade föreslås att den minsta garanterade
undervisningstiden i svenska eller svenska som andraspråk även fortsättningsvis ska vara 1 490 timmar och att dessa ska fördelas på 680 timmar, i
lågstadiet, 520 timmar i mellanstadiet och 290 timmar i högstadiet.
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5.2.12 Teknik

Förslag: Ämnet teknik ska anges som ett eget i ämne i den stadieindelade timplanen. Den minsta garanterade undervisningstiden om 200
timmar fördelas med 47 timmar i lågstadiet, 65 timmar i mellanstadiet
och 88 timmar i högstadiet.
Av Skolverkets betygsstatistik för årskurs 9 läsåret 2014/15 framgår att
3,4 procent av eleverna inte nådde kunskapskravet för betyget E i ämnet
teknik och att den genomsnittliga betygspoängen var 13,6. Av flickorna
var det 2,8 procent som inte nådde kunskapskravet för betyg och den
genomsnittliga betygspoängen var 14,1. Motsvarande siffror för pojkarna
var 4 procent och 13,1 i betygspoäng.
I Skolverkets redovisning av regeringsuppdraget att ta fram förslag på en
stadieindelad timplan är undervisningstiden i teknik inte fördelad över
låg- och mellanstadierna. Enligt uppdraget skulle undervisningstiden för
teknik inkluderas i tiden för de naturorienterande ämnena i årskurserna
1–3 och 4–6. För årskurserna 7–9 skulle undervisningstiden däremot anges för varje enskilt ämne.
I samband med redovisningen av uppdraget att utarbeta nya kursplaner
och kunskapskrav för grundskolan och motsvarande skolformer har
Skolverket framhållit att undervisningstiden i teknik bör anges specifikt i
timplanen (Skolverket, 2009). Skolverket har i sin redovisning av uppdraget att ta fram förslag på en stadieindelad timplan påtalat vikten av att
den minsta garanterade undervisningstiden i teknik anges specifikt i
timplanen även för låg- och mellanstadierna. Myndigheten framhåller
dels att teknik är ett eget ämne med separat kursplan och specifik karaktär, dels att ämnet behöver synliggöras då dess fulla kapacitet ännu inte
utnyttjas.
Det senare behovet framhålls även i Skolinspektionens kvalitetsgranskning av teknikundervisningen i grundskolan (Skolinspektionen, 2014).
Av Skolinspektionens granskning framgår att det är vanligt att teknikundervisningen integreras med undervisning i andra ämnen och att detta
i många fall kan innebära att teknikämnets särdrag ”suddas ut”. För
eleverna blir det otydligt när de har teknikundervisning, vad de ska lära
sig i ämnet och vad som skiljer teknik från andra ämnen. Särskilt tydligt
visar sig detta vara när tekniken integreras med de naturorienterande
ämnena. Granskningen visade också att eleverna får för lite teknikundervisning. Vid utformningen av kursplanen i ämnet teknik utgick Skolverket från att eleverna ska ha cirka 200 timmar teknikundervisning från
årskurs 1–9, medan granskningen visade att flera skolor har avsatt mindre
än 100 timmar för undervisning i teknik. Granskningen visade även att
undervisningen i teknik sker på för låg nivå jämfört med kunskapskraven
och att det saknas en progression i undervisningen.
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I den webbenkät som Skolverket genomförde i samband med regeringsuppdraget att ta fram stadieindelade timplaner (se avsnitt 2.1) framkommer att den gemensamma tiden för de naturorienterande ämnena och
teknik i årskurs 1–3 och 4–6 ibland uppfattas som att ämnet teknik inte
har tilldelats någon undervisningstid alls i dessa årskurser. I Skolverkets
statistik för grundskolan för vårterminen 20138 framgår också att färre
betyg sätts i teknik i årskurs 6 än i naturorienterande ämnena, vilket kan
indikera att eleverna inte får den undervisning i ämnet som de har rätt
till. När det gäller slutbetygen i årskurs 9 är det däremot nästan ingen
skillnad mellan teknik och de tre naturorienterande ämnena.
För att säkerställa att eleverna får den undervisning de har rätt till i ämnet teknik är det viktigt att reglera undervisningstiden i timplanen. Härigenom möjliggörs också att eleverna i högre utsträckning än i dag blir
medvetna om när de har teknikundervisning och vilka förmågor de ska
utveckla genom undervisningen i ämnet. Genom att fördela undervisningstimmarna mellan de tre stadierna ökar också möjligheten till
progression i undervisningen.
Antagandet om undervisningstid som gjordes i samband med kunskapskravens konstruktion byggde på en jämn timfördelning mellan ämnet
teknik och de tre naturorienterande ämnena (Skolverket, 2009). Skolverkets förslag till fördelning av garanterad undervisningstid för ämnet
teknik följer den progression som finns i kursplaner och kunskapskrav.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås att den minsta garanterade undervisningstiden i teknik ska vara totalt 200 timmar och fördelas med 47
timmar i lågstadiet, 65 timmar i mellanstadiet och 88 timmar i högstadiet.

5.3 Elevens val
5.3.1 Undervisningen i elevens val ska syfta till att fördjupa och bredda
elevens kunskaper

Elever i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska i
undervisningen erbjudas elevens val. Som framgått av avsnitt 5.1. ska
undervisningen i elevens val ska syfta till att fördjupa och bredda elevens
kunskaper i ett eller flera ämnen.
Huvudmannen i grundskolan, specialskolan och sameskolan ska erbjuda
eleverna ett allsidigt urval av ämnen som elevens val. Som elevens val får
huvudmannen erbjuda ett språk som eleven inte tidigare har fått

8

Se http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/statistik-itabeller/grundskola/betyg-arskurs-6.
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undervisning i (nybörjarspråk). Huvudmannen i grundskolan och
specialskolan är emellertid inte skyldig att anordna undervisning i ett
nybörjarspråk som erbjudits som elevens val om färre än fem elever väljer
språket (9 kap. 8 § andra stycket och 11 kap. 7 § andra stycket skolförordningen [2011:185]).
Även i grundsärskolan gäller att huvudmannen ska erbjuda eleverna ett
allsidigt urval av ämnen som elevens val. Elever som inte kan tillgodogöra
sig hela eller delar av utbildningen i ämnen får som elevens val erbjudas
samtliga ämnesområden och praktisk arbetslivsorientering. I sådant fall
ska bestämmelsen om ämnen i 5 och 9 §§ i stället gälla ämnesområden
(10 kap. 5 § andra stycket och 6 § skolförordningen).
Enligt timplanen ska elever i grundskolan vara garanterade minst 382
timmar i elevens val. Motsvarande siffra för specialskolan är 380 timmar,
för grundsärskolan 195 timmar och för sameskolan 60 timmar (bilaga 1
till skollagen och bilaga 1 och 2 till skolförordningen).
5.3.2 Det finns brister i skolornas hantering av elevens val

Statens skolinspektion har tidigare i ett flertal rapporter kritiserat skolor
för att inte utforma elevens val på ett sådant sätt att eleverna får undervisning i den omfattning och med det innehåll de har rätt till. Kritiken
har bl.a. bestått i att skolorna överhuvudtaget inte erbjuder elevens val,
och att eleverna i stället använder tiden till att göra klart arbetsuppgifter,
spela sällskapsspel och orkesterspel i musikskolans regi. Vidare har kritiken bestått i att skolorna som elevens val erbjuder aktiviteter som
”svårligen kan ses ingå i de nationella kursplanerna”. Skolinspektionen
har även haft synpunkter på att skolorna enbart erbjuder något eller
några ämnen och därmed inte uppfyller skolförordningens krav på ett
”allsidigt urval” (dnr 43-2008:140, 43-2009:675, 43-2009:1652 och 432014:1118).
Statistik från Statens skolverk visar också att den planerade undervisningstiden i elevens val minskat påtagligt mellan läsåren 2012/13 och
2013/14. Elevens val uppvisar en skillnad på 28,3 procent mindre
planerad undervisningstid än den garanterade undervisningstiden.
Minskningen var framför allt tydlig i årskurserna 1–3 men en liten
minskning har även observerats i årskurserna 4–6 och 7–9.
Huvudmän och rektorer vill minska undervisningstiden i elevens val

Det har framkommit synpunkter på elevens val i den undersökning som
Skolverket gjorde i samband med regeringsuppdraget att ta fram förslag
till en stadieindelad timplan för grundskolan. I myndighetens redovisning framkommer att av de 58 rektorer som kommenterade elevens
val framförde 51 stycken att de antingen ville minska tiden ”radikalt”
eller ta bort elevens val helt. Även flera av huvudmännen hade liknande
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kommentarer. Som skäl för denna inställning har de svarande uppgett att
de anser att elevens val är svårt att organisera på ett sätt som ger god
undervisningskvalitet och stödjer elevernas kunskapsutveckling. Önskemålet har varit att den minskade tiden i elevens val i stället ska fördelas
på något eller några andra ämnen, oftast svenska eller matematik
(Skolverket, 2014b).
Det framkom liknande synpunkter i Skolverkets remissförfarande i samband med genomförande av regeringsuppdraget. De synpunkter som
lämnades till myndigheten pekade på behovet av minskad tid i elevens val
till förmån för andra ämnen, exempelvis svenska som andraspråk och de
samhälls- och naturorienterande ämnena (Skolverket, 2014b).
5.3.3 Minskad undervisningstid i elevens val innebär minskad
administration

Förslag: Elevens val i grundskolan och specialskolan ska minskas med
105 timmar till 277 respektive 275 undervisningstimmar. Tiden för
elevens val ska inte stadieindelas i grundskolans timplan.
Det finns skäl att minska undervisningstiden i elevens val…

Som framgått visar uppgifter från såväl Skolinspektionen som Skolverket
att det finns brister i hanteringen av elevens val. Förutom att skolorna
inte lever upp till skolförordningens krav om att eleverna ska erbjudas ett
”allsidigt urval”, ger elevens val upphov till mycket administration för
huvudmannen och rektorn. Tid som skulle kunna läggas på exempelvis
ett utökat pedagogiskt ledarskap går i stället åt till att planera och
organisera elevens val. Den bild som Skolverket har presenterat av
skolornas och huvudmännens uppfattning är relativt entydig. En majoritet vill att tiden för elevens val minskas eller tas bort helt till förmån för
andra ämnen.
Även om synen på behovet av minskad undervisningstid i elevens val är
samstämmig finns det anledning att framhålla de skäl som låg bakom
införandet av denna valmöjlighet. Tanken med elevens val är att eleven
ska ges möjlighet att bredda och fördjupa sina kunskaper. På så sätt kan
skolan ta till vara elevernas speciella intressen och ge dem möjligheter att
under en del av skoltiden ägna sig åt studier som de själva har önskat och
valt. Härigenom kan elevernas intressen, initiativ och engagemang stimuleras, vilket bör öka elevernas studiemotivation (prop. 1992/93:220
s. 69). Ett väl fungerande elevens val kan därmed utgöra en viktig förutsättning för att eleven ska prestera väl i andra ämnen.
…men förändringen måste ske på ett sätt att elevens val fortfarande fyller sitt syfte

Trots att det alltså i grunden är positivt att eleverna ges möjlighet att påverka inriktningen på sin utbildning bör antalet timmar för elevens val
minskas till förmån för annan undervisning (se vidare avsnitt 5.3.4).
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Härigenom kan även den administrativa bördan för huvudmannen och
rektorn förväntas minska och det är tid som kan ägnas åt andra
arbetsuppgifter. Vid avgörandet av hur stor en sådan minskning bör vara
måste hänsyn tas till att huvudmannen som elevens val får erbjuda
eleverna i grundskolan och specialskolan att läsa ett nybörjarspråk och,
för de elever som har rätt till det, modersmål. Undervisningen i ett
nybörjarspråk läses efter kursplanen i moderna språk inom ramen för
elevens val. För att det ska vara möjligt för eleverna att nå upp till de
kunskapskrav som minst ska uppnås i moderna språk inom ramen för
elevens val bör den minsta garanterade undervisningstiden i elevens val
inte understiga 160 timmar. Som nämnts i avsnitt 5.2.6 är det antagande
om minsta undervisningstid som ligger till grund för kunskapskraven i
modersmål 160–200 timmar i årskurs 1–6 och 80–120 timmar i årskurs
7–9 (Skolverket, 2009). För att det ska vara möjligt för eleverna att nå
upp till de kunskapskrav som minst ska uppnås i modersmål bör alltså
undervisningstiden inte understiga 260 timmar. Det innebär att det är
möjligt att minska undervisningstiden i elevens val i grundskolan och
specialskolan med åtminstone 105 timmar.
Vidare görs bedömningen att efter en sådan minskning av undervisningstid i elevens val är det även fortsättningsvis möjligt för skolorna att
profilera sig mot t.ex. en idrottsinriktning.
Elevens val bör inte stadieindelas i grundskolans timplan

För att ge huvudmännen bl.a. frihet att utnyttja och planera innehållet i
utrymmet för elevens val föreslås att elevens val inte stadieindelas. Genom att så inte sker ges huvudmännen också möjlighet att säkerställa att
eleverna får den undervisningstid i modersmål som ligger till grund för
kunskapskraven i ämnet och att kunna erbjuda ett nybörjarspråk.
5.3.4 Undervisningstid från elevens val bör föras över till undervisning i
matematik

Förslag: 105 undervisningstimmar från elevens val i grundskolan och
specialskolan ska föras över till ämnet matematik i årskurs 7–9.
Som nämnts har det framförts önskemål om att den minsta garanterade
undervisningstiden i elevens val bör minskas till förmån för andra ämnen
som är i behov av förstärkning. I detta sammanhang har svenska och
matematik pekats ut som ämnen där det behöver ske en utökning av
undervisningstiden.
Det har i avsnitt 5.2.5 framhållits att det finns ett behov av att tillföra
ytterligare undervisningstid i matematik i grundskolans högstadium och
att även specialskolans elever har behov av en sådan förstärkning. Med
anledning härav bör de 105 undervisningstimmar som frigörs i samband
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med minskningen av undervisningstiden i elevens val föras över till
matematik i grundskolan och specialskolan.
5.3.5 Även elevens val i grundsärskolan bör minskas till förmån för utökad
undervisningstid i matematik

Förslag: Undervisningstiden i elevens val i grundsärskolan ska minskas
med 45 timmar till 150 timmar. Vidare ska undervisningstiden i ämnet
slöjd minskas med 60 timmar. De undervisningstimmar som frigörs ska
användas till att utöka undervisningstiden i matematik med 105 timmar.
Samma skäl som lagts till grund för att minska undervisningstiden i
elevens val i grundskolan och specialskolan gör sig även gällande för
grundsärskolan. Det finns alltså anledning att i grundsärskolan minska
undervisningstiden till förmån för ökad undervisningstid i matematik. I
dag uppgår den minsta garanterade undervisningstiden i elevens val till
195 timmar. För att det ska vara möjligt att fylla elevens val med ett
meningsfullt innehåll är det inte möjligt att göra samma minskning i
grundsärskolan som i grundskolan och specialskolan. En rimlig avvägning är att undervisningstiden minskas med 45 timmar.
Samtidigt finns samma behov av förstärkning av matematikundervisningen i grundsärskolan som i grundskolan och specialskolan. Det bör alltså
ske en förstärkning med 105 timmar. Av dessa kan 45 timmar tillföras
från elevens val, men för att antalet undervisningstimmar totalt sett inte
ska utökas och för att antalet timmar i elevens val inte ska för bli litet för
att kunna fyllas med ett meningsfullt innehåll behöver ytterligare
60 timmar föras över från ett annat ämne till matematiken. Eleverna i
grundsärskolan har ett relativt stort inslag av praktiska ämnen. I exempelvis slöjd är eleverna garanterade en minsta undervisningstid om 730
timmar. Det ska jämföras med eleverna i grundskolan som är garanterade
en minsta undervisningstid i slöjd om 330 timmar.
Behovet av att förstärka undervisningen i matematik väger så pass tungt
att det finns skäl att minska undervisningen i slöjd med 60 timmar. Det
rör sig om en procentuellt liten förändring som utslagen per läsår rör sig
om 6,7 timmar. En sådan minskning framstår som acceptabel i och med
att den möjliggör en viktig förstärkning av matematikundervisningen.
Det bedöms också att, för de elever som vill ha betyg i grundsärskolans
ämnen, förändringen inte påverkar möjligheter att nå de kunskapskrav
som minst ska uppnås i ämnet slöjd. I stället medför ändringen att eleverna får bättre förutsättningar att nå kunskapskraven i matematik.
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5.4 Möjligheten att minska undervisningstiden till förmån för skolans val ska
begränsas
5.4.1 Dagens reglering kan resultera i problem med likvärdigheten

I grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan finns det i
timplanerna tid avsatt för skolans val. Tiden utgör en del av den totalt
garanterade undervisningstiden och det innebär att en huvudman har
möjlighet att minska undervisningstiden i andra ämnen för att inom
ramen för skolans val ge en skolenhet en viss profil, exempelvis musik
eller idrott.
I grundskolan får skolans val ta i anspråk som mest 600 av de 6 890
undervisningstimmar som eleverna minst är garanterade. Vidare får
antalet timmar i timplanen för ett ämne eller en ämnesgrupp minskas
med högst 20 procent. Antalet timmar för svenska eller svenska som
andraspråk, engelska och matematik får dock inte minskas.
Den nuvarande regleringen innebär att en huvudman relativt fritt kan
minska undervisningstiden i ett visst ämne till förmån för skolans val.
Exempelvis kan en huvudman – med undantag för svenska eller svenska
som andraspråk, engelska och matematik – ta bort all undervisning i ett
visst ämne under vissa årskurser. Det kan leda till relativt stora skillnader
i elevernas undervisning och i förlängningen att det uppstår problem med
likvärdigheten.
5.4.2 Möjligheten att minska undervisningstiden bör begränsas till stadier

Förslag: En grundskola ska vid skolans val få minska antalet timmar i
timplanen för ett ämne eller en ämnesgrupp med högst 20 procent per
stadium. I samband med att timplanerna i specialskolan och sameskolan
blir stadieindelade ska möjligheten att minska undervisningstiden till
förmån för skolans val på liknande sätt begränsas per stadium.
En av de centrala målsättningarna med förslaget om en stadieindelad timplan är att det ska leda till en mer likvärdig skola. I linje med de skäl som
angetts för att införa en stadieindelad timplan bör huvudmännens möjlighet att minska undervisningstiden i andra ämnen till förmån för
skolans val begränsas. Genom att antalet timmar för ett ämne eller en
ämnesgrupp föreslås minskas med högst 20 procent per stadium (låg-,
mellan- och högstadium) säkerställs att den utbildning som erbjuds blir
mer likvärdig. Samtidigt görs bedömningen att den föreslagna förändringen inte påverkar skolornas möjlighet till lokal profilering.
I dag finns det möjlighet att minska undervisningstiden i elevens val till
förmån för skolans val. Förutsättningarna för elevens val har beskrivits
närmare i avsnitt 5.3.1. Vidare har det i avsnitt 5.3.3 gjorts bedömningen
att den minsta garanterade undervisningstiden i elevens val i grundskolan
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bör minskas med 105 timmar och denna tid bör föras över till ämnet
matematik. Efter denna förändring uppgår undervisningstiden i timplanen för elevens val till 277 timmar.
I samband med att timplanerna i specialskolan och sameskolan föreslås
bli stadieindelade bör möjligheten att minska undervisningstiden till
förmån för skolans val begränsas per stadium.
I grundsärskolan har skolans val en något annan utformning och tiden
för skolans val uppgår till 1 800 timmar. Vidare finns det ingen reglering i
timplanen som styr på vilket sätt rektorn kan minska antalet undervisningstimmar i andra ämnen till förmån för skolans val. I stället anges det
i skolförordningen att antalet timmar för varje ämne i timplanen inte får
minskas i oproportionerligt stor omfattning till förmån för skolans val
(10 kap. 8 § skolförordningen). Grundsärskolan berörs därmed inte av de
ovan redovisade övervägandena.

6 På vilken normgivningsnivå ska grundskolans timplan regleras?
6.1 De obligatoriska skolformernas timplaner återfinns i olika regelkomplex

Som redovisats tidigare finns det en timplan för varje obligatorisk skolform. Timplanerna har inte en gemensam placering utan återfinns i två
olika regelkomplex. Medan grundskolans timplan regleras i en bilaga till
skollagen, återfinns de övriga obligatoriska skolformernas timplaner som
bilagor till skolförordningen. Denna skillnad innebär bl.a. att det krävs
att riksdagen beslutar om en lagändring för att det ska kunna ske en förändring av grundskolans timplan, medan det för en förändring av de övriga timplanerna är tillräckligt att regeringen beslutar om en förordningsändring. Innan den nu gällande timplanen för grundskolan trädde i kraft
var grundskolans timplan stadieindelad och återfanns i 1980 års läroplan
Lgr 80, dvs. även timplanen för grundskolan reglerades då på förordningsnivå (se förordning [1980:64] om mål och riktlinjer i 1980 års
läroplan för grundskolan).
I samband med att den stadielösa timplanen infördes som en bilaga till
1985 års skollag framhöll den dåvarande regeringen bl.a. följande:
Skälet till att regeringen överhuvudtaget föreslår en av riksdagen fastställd
timplan hänger samman med den vikt vi lägger vid skollagens likvärdighetsmål. Det är viktigt att alla elever i grundskolan och motsvarande skolformer
får möjligheter att skaffa en gemensam kunskapsbas. Genom centralt fastställda kursplaner garanteras ämnesinnehållet och genom timplanerna undervisningens minsta omfattning. En elev som går ut den nioåriga grundskolan,
skall således ha fått en undervisning av minst denna omfattning oberoende
av i vilken skola eleven har gått eller var i landet han/hon bor. Timplanens
funktion i det nya styrsystemet är således att värna om den gemensamma
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kärnan och att fungera som ett stöd för den enskilda skolans planering och
timfördelning. […] De senaste årens utveckling på skolområdet innebär att
statens styrning genom timplaner har minskat. I stället för detaljerade
föreskrifter om hur tiden i skolan skall fördelas och rubriceras, handlar den
statliga styrningen om att definiera kunskapsinnehåll och att utvärdera att
skolväsendet lyckas i sitt uppdrag. I denna proposition tas ytterligare steg i
denna riktning. Regeringen är övertygad om att detta kan skapa förutsättningar för bättre resultat och en mer stimulerande miljö såväl för elever som
lärare i skolan. Framförallt genom att en sådan större frihet i timplanen och
större klarhet i kursplanen skapar bättre utrymme för individualisering av
undervisningen, samtidigt som lärarna ges större professionell frihet (prop.
1992/93:220 s. 64).

I fråga om grundsärskolan finns det i den nuvarande skollagen ett bemyndigande enligt vilket regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer får meddela föreskrifter om fördelning av undervisningstiden
(timplan). I motsvarande bestämmelser för specialskolan och sameskolan
finns en upplysning om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om fördelning av undervisningstiden (timplan) (11 kap. 7 § tredje stycket, 12 kap. 5 § tredje stycket och
13 kap. 5 § tredje stycket skollagen).
6.2 Grundskolans timplan bör vara en bilaga till skolförordningen

Förslag: Grundskolans timplan i bilaga 1 till skollagen ska upphävas. De
nuvarande bilagorna 2–5 ska betecknas bilaga 1–4. Grundskolans stadieindelade timplan ska införas som en ny bilaga 1 till skolförordningen.
Övriga timplaner ska benämnas bilaga 2–4.
Om grundskolans timplan regeleras i skolförordningen uppnås en rimlig balans
mellan styrning och flexibilitet

Förslaget med stadieindelade timplaner innebär en återgång till den ordning som gällde tidigare när den stadieindelade timplanen fanns i läroplanen Lgr 80. Den nya timplanen innebär en ökad styrning av hur
huvudmännen får fördela den undervisningstid som eleverna minst ska
vara garanterade och har bedömts nödvändig för att skapa förutsättningar för en likvärdig skola. Den ökade detaljstyrningen i den stadieindelade timplanen kan medföra att det i fortsättningen kommer att
uppstå fler situationer där exempelvis huvudmännen uppmärksammar ett
behov av att det genomförs förändringar i timplanen. Med den nuvarande ordningen skulle en ändring i timplanen behöva föregås av en ändring
i skollagen och det rör sig om en relativt långdragen process.
Om timplanen flyttas till skolförordningen ökar möjligheterna att på ett
något enklare sätt från centralt håll kunna genomföra nödvändiga ändringar av timplanen när ett sådant behov uppmärksammas. Genom en
sådan förändring uppnås en mer rimlig balans mellan styrning och flexibilitet. Det innebär att å ena sidan är timplanen centralt reglerad och
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stadieindelad i syfte att skapa en likvärdig skola och å andra sidan finns
det rimliga möjligheter att från centralt håll ändra i timplanen när det
finns ett sådant behov.
Timplanerna för de övriga obligatoriska skolformerna finns redan som
bilagor till skolförordningen. Ett återförande av grundskolans timplan
till förordningsnivå skapar därmed också en enhetlig struktur för de
obligatoriska skolformerna.
Med anledning av det ovan redovisade bör den nya stadieindelade timplanen införas som bilaga till skolförordningen. Samtidigt ska den nuvarande timplanen i bilaga 1 till skollagen upphävas.
6.3 Behövs det ett särskilt normgivningsbemyndigande för att regeringen ska
kunna meddela föreskrifter om timplanen för grundskolan?

Förslag: Det ska i skollagen införas ett bemyndigande för regeringen att
meddela föreskrifter om fördelningen av undervisningstiden i grundskolan (timplan). Timplanen i bilaga 1 till skollagen ska upphävas.
Det befintliga bemyndigandet beträffande grundsärskolan ska ändras så
att möjligheten för regeringen att subdelegera rätten att meddela
föreskrifter om fördelning av undervisningstiden tas bort.
En förutsättning för att grundskolans timplan ska kunna införas som en
bilaga till skolförordningen är att regeringen har en rätt att meddela föreskrifter om fördelningen av undervisningstiden. I fråga om grundsärskolan finns det i skollagen ett bemyndigande för regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om fördelning av undervisningstiden. Beträffande de två övriga obligatoriska
skolformerna (specialskolan och sameskolan) har det i skollagen införts
upplysningar om att regeringen meddelar föreskrifter om timplan. Upplysningarna avser den rätt regeringen har att meddela sådana föreskrifter
som enligt grundlag inte ska meddelas av riksdagen (8 kap. 7 § första
stycket 2 regeringsformen). Denna föreskriftsrätt brukar benämnas
regeringens restkompetens.
Till restkompetensen hör framför allt sådana offentligrättsliga föreskrifter som inte gäller förhållandet mellan enskilda och det allmänna
utan är av intern natur, dvs. främst föreskrifter som riktar sig till enbart
de statliga förvaltningsmyndigheterna. Till denna kompetens hör också
bl.a. föreskrifter som angår förhållandet mellan enskilda och det allmänna, men som från den enskildes synpunkt inte är betungande utan
gynnande eller neutrala.
Restkompentensen innebär även en möjlighet för regeringen att i
förhållande till kommunerna meddela mer detaljbetonade föreskrifter i
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fråga om kommunernas organisation och verksamhetsformer. Det har
emellertid förutsatts att regeringen med hänsyn till den kommunala
självstyrelsen ska iaktta återhållsamhet i fråga om reglering av den
kommunala verksamheten (prop. 1973:90 s. 306).
Huvudmän för grundskolan är kommuner eller enskilda som har godkänts som huvudmän (2 kap. 2 § första stycket och 5 § första stycket
skollagen). För specialskolan och sameskolan är det däremot staten som
är huvudman (2 kap. 4 § skollagen). Föreskrifter om fördelning av
undervisningstiden i de senare skolformerna riktar sig alltså till staten
och faller därmed inom ramen för regeringens restkompetens. Motsvarande reglering för grundskolan riktar sig däremot till kommunala
och enskilda huvudmän. Det bör därför i skollagen införas ett bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om fördelningen av
undervisningstiden i grundskolan.
Bemyndigandet avseende grundskolans och grundsärskoldans timplaner bör bara
avse regeringen

En timplans syfte är att garantera att eleverna får undervisning i ett visst
antal timmar i varje ämne. Därmed fyller timplanen en grundläggande
funktion när det kommer till att säkerställa att utbildningen inom skolväsendet är likvärdig inom varje skolform oavsett var i landet den anordnas (1 kap. 9 § skollagen). Eftersom timplanerna utgör ett så pass centralt dokument för grundskolan och grundsärskolan framstår det av principiella skäl som lämpligt att föreskrifter om detta meddelas på lägst
förordningsnivå. Det bör även framhållas att regeringen inte heller har
utnyttjat möjligheten till subdelegering av föreskriftsrätten till en
förvaltningsmyndighet beträffande grundsärskolan, utan timplanen för
den skolformen återfinns som en bilaga till skolförordningen.
Bemyndigandet om att regeringen får meddela föreskrifter om fördelningen av undervisningstiden i grundskolan bör således inte kompletteras med en möjlighet för regeringen att subdelegera föreskriftsrätten
till en förvaltningsmyndighet. Vidare bör den nuvarande möjligheten att
subdelegera tas bort i bemyndigandet som avser grundsärskolan.
Bemyndigandet bör alltså utformas på samma sätt som bemyndigandet
för regeringen att meddela föreskrifter om läsårets längd och om när
läsåret ska börja och sluta (10 kap. 3 § andra stycket och 11 kap. 4 §
andra stycket skollagen).
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7 Benämningarna låg-, mellan- och högstadium bör återinföras i skollagen

Förslag: Det ska i skollagen anges att utbildningen i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan är indelad i låg-, mellan- och
högstadium.
I grundskolan och grundsärskolan ska
– lågstadiet omfatta årskurs 1–3,
– mellanstadiet omfatta årskurs 4–6, och
– högstadiet omfatta årskurs 7–9.
I specialskolan ska
– lågstadiet omfatta årskurs 1–4,
– mellanstadiet omfatta årskurs 5–7, och
– högstadiet omfatta årskurs 8–10.
I sameskolan ska
– lågstadiet omfatta årskurs 1–3, och
– mellanstadiet omfatta årskurs 4–6.
Uttrycket stadium förekommer inte i skollagen, men trots det är uttrycken låg-, mellan- och högstadium väl inarbetade och används dagligen vid beskrivandet av verksamheterna. Användningen av begreppen
har dessutom ökat i samband med att kunskapskrav och nationella prov
har införts i årskurs 3 och 6, dvs. vid tidpunkter som motsvarar den äldre
stadieindelningen. Vidare utgår behörighetskraven för bl.a. grund- och
ämneslärare i grundskolan från indelningen av årskurserna 1–3, 4–6 och
7–9 (2 kap. 2, 6 och 8 §§ förordningen [2011:326] om legitimation för
lärare och förskollärare). Detsamma gäller för lärarutbildningens utformning (bilaga 2 till högskoleförordningen [1993:100]). Även regeringen
använder numera terminologin i olika typer av texter. Dessa förhållanden
talar i sig för att stadiebegreppen bör återinföras i skollagen.
Om tre stadier (låg-, mellan- och högstadiet) återinförs i grundskolan
uppnås en ökad tydlighet och på så sätt underlättas kommunikationen
såväl inom skolväsendet som med vårdnadshavare och olika externa
aktörer. Ett ytterligare skäl till att återinföra stadiebegreppen i skollagen
är att det föreslås att det ska införas en stadieindelad timplan. Av dessa
skäl ska det i skollagen anges att grundskolan är indelad i tre stadier:
lågstadiet (årskurs 1–3), mellanstadiet (årskurs 4–6) och högstadiet
(årskurs 7–9).
De ovan redovisade skälen gör sig även gällande i förhållande till övriga
obligatoriska skolformer (grundsärskolan, specialskolan och sameskolan). Även om det nu inte lämnas förslag till stadieindelade timplaner
för dessa skolformer, är avsikten att stadieindelade timplaner ska införas
på sikt. I syfte att skapa ett så enhetligt system som möjligt bör stadiebegreppen införas i skollagen redan nu för dessa skolformer.
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Grundsärskolans struktur är i huvudsak densamma som grundskolans då
den är ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms kunna
nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning. Utbildningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och
består av nio årskurser. I grundsärskolan får rektorn dessutom besluta att
en elev får läsa en kombination av ämnen och ämnesområden samt
ämnen enligt grundskolans kursplaner om eleven har förutsättningar för
det. Det finns således en flexibilitet mellan skolformerna. I grundsärskolan bör indelningen därför avse samma årskurser som i grundskolan,
dvs. lågstadiet utgörs av årskurs 1–3, mellanstadiet av årskurs 4–6 och
högstadiet av årskurs 7–9.
I specialskolan, där utbildningen omfattar tio årskurser, bör lågstadiet
omfatta årskurs 1–4, mellanstadiet årskurs 5–7 och högstadiet årskurs
8–10. En sådan uppdelning följer indelningen av det centrala innehållet i
kursplanerna i Läroplan för specialskolan förskoleklassen och fritidshemmet 2011.
I sameskolan kommer högstadiet inte att finnas eftersom utbildningen
omfattar årskurs 1–6. Sameskolan bör således bara indelas i låg- och
mellanstadium.

8 Andra ändringar i skollagen med anledning av stadieindelningen
8.1 Språkval i sameskolan
8.1.1 I sameskolans timplan finns inte språkval och det kan leda till
problem vid skolbyten

Utbildningen i sameskolan omfattar årskurserna 1–6 med en samisk
inriktning som i övrigt motsvarar utbildningen i grundskolan (13 kap. 2 §
skollagen). Efter avslutad årskurs 6 fullgör sameskolans elever resterande
delen av sin skolplikt i grundskolan.
Då det i timplanen för sameskolan inte avsatts någon tid för språkval
(12 kap. 7 § andra stycket och bilaga 3 skolförordningen) har elever i
sameskolan inte möjlighet att studera ett modernt språk inom ramen för
språkvalet.
I den stadieindelade timplanen för grundskolan föreslås att eleverna ska
vara garanterade minst 48 timmar i språkval i mellanstadiet (se avsnitt
5.2.6). Förslaget innebär därmed att eleverna kommer att ges möjlighet
att påbörja studier i ett modernt språk senast i årskurs 6. Ett av skälen till
förslaget är att den hittills gällande ordningen, där studier inom språkval
kunnat påbörjas antingen i årskurs 6 eller 7, resulterat i att elever nekats
möjligheten att läsa ett språk i årskurs 7 vid ett skolbyte. Detta eftersom
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de till skillnad från eleverna vid den nya skolan inte påbörjat studier
inom språkval i årskurs 6.
Eftersom det i dag inte finns någon tid för språkval i sameskolans timplan råder det olika förutsättningar för eleverna i grundskolan och sameskolan. Det riskerar att leda till att sameskolans elever nekas möjligheten
att läsa språk när de börjar i grundskolan i årskurs 7.
8.1.2 Sameskolans elever ska ha rätt till språkval för att underlätta
skolbyten

Förslag: Den minsta garanterade undervisningstiden i sameskolan ska
utökas med 48 timmar.
Moderna språk ska i skollagen anges som ett ämne som ska erbjudas
varje elev inom ramen för språkval i sameskolan.
I skolförordningen ska det införas bestämmelser som reglerar språkval i
sameskolan och timplanen i sameskolan ska utökas till att även avse
språkval med en minsta garanterade undervisningstid om 48 timmar.
Målsättningen måste vara att elevernas övergång från sameskolan till
grundskolan ska ske så enkelt som möjligt. För att uppnå detta är det
nödvändigt att timplanerna i de båda skolformerna inte innehåller
omotiverade skillnader som gör att bytet till grundskolan försvåras. Det
förhållandet att timplanen i grundskolan föreslås bli stadieindelad medför att förutsättningarna för eleverna i grundskolan och sameskolan blir
olika i frågan om möjligheten till språkval. Tidigare har det funnits en
viss flexibilitet när språkvalet kan påbörjas och sådant val har kunnat
göras såväl i årskurs 6 som 7. Därmed har sameskolans elever kunnat påbörja studierna inom ramen för språkval när de börjar i årskurs 7 i grundskolan.
Om en ny stadieindelad timplan i grundskolan beslutas i enlighet med
förslaget i promemorian kommer denna flexibilitet att vara borta och
eleverna är garanterade en minsta undervisningstid om 48 timmar i
språkval i mellanstadiet. Eftersom eleverna i sameskolan inte är garanterade samma undervisningstid som grundskolans elever i språkval i
mellanstadiet, riskerar det att medföra att de – om den stadieindelade
timplanen införs i grundskolan – hamnar i en situation där de kommer
nekas möjligheten att läsa ett modernt språk inom språkval när de börjar
i årskurs 7. Alternativet är att de måste ”läsa i kapp” den undervisning
som eleverna i grundskolan är garanterade i årskurs 6. Det låter sig knappast göras. Det innebär också att elever i sameskolan riskerar att i högstadiet inte kunna tillgodogöra sig meritpoäng för betyg i moderna språk
inom ramen för språkval (se avsnitt 5.1) och därmed ges sämre förutsättningar i urvalsprocessen till gymnasieskolan. Detta förhållande talar
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för att även eleverna i sameskolan bör erbjudas språkval i mellanstadiet.
Sameskolan bör således tillföras 48 timmar i språkval genom att den
minsta garanterade undervisningstiden utökas.
I och med att språkval föreslås bli en del av timplanen i sameskolan bör
det i skolförordningen införas motsvarande bestämmelser som finns för
språkval i grundskolan och specialskolan (se 9 kap. 5–7 §§ och 11 kap.
4–6 §§ skolförordningen). Vidare bör det i 13 kap. skolförordningen
göras samma justering som i 10 och 12 kap., dvs. att moderna språk
ersätter språkval i relevanta bestämmelser.
8.2 Moderna språk
8.2.1 Moderna språk anges inte som ett ämne i skollagen

Undervisningen i grundskolan och specialskolan ska omfatta ett antal
ämnen, däribland språkval. För varje ämne ska det finnas en kursplan.
Språkval saknar kursplan och utgör därmed inte något ämne. I stället är
språkvalet en avsatt tid inom vilken eleven kan göra vissa val. Inom
ramen för språkval ska huvudmannen erbjuda minst två av språken
franska, spanska och tyska samt eventuellt ytterligare språk. Dessa språk
omfattas av kursplanen i moderna språk och det är därmed moderna
språk som utgör ett ämne. Eleven har även möjlighet att inom ramen för
språkval välja att läsa modersmål, svenska eller svenska som andraspråk
eller teckenspråk (10 kap. 4 och 8 §§ och 12 kap. 4 och 8 §§ skollagen
och 9 kap. 5 och 6 §§ och 11 kap. 4 och 5 §§ skolförordningen).
Samtliga modersmål, svenska eller svenska som andraspråk räknas upp
som ämnen i skollagen. Däremot omnämns inte ämnet moderna språk i
denna uppräkning (10 kap. 4 § och 12 kap. 4 § skollagen). Därmed omfattar inte skollagens uppräkning samtliga de ämnen som eleven kan få
undervisning i och detta leder till en otydlighet.
8.2.2 Om moderna språk blir ett eget ämne uppnås en ökad tydlighet

Förslag: Moderna språk ska i skollagen anges som ett ämne som ska erbjudas varje elev inom ramen för språkval i grundskolan och specialskolan.
I skolförordningen ska det anges att huvudmannen inom ramen för
ämnet moderna språk ska erbjuda eleven vissa valmöjligheter.
Det finns alltså i dag vissa brister i skollagens systematik i förhållande till
gällande kursplaner. Språkval är inte något ämne utan utgör en avsatt tid
inom vilken eleven bl.a. kan välja ämnet moderna språk. Fast moderna
språk har en egen kursplan är det inte angett som ämne i skollagen.
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För att öka tydligheten i kopplingen mellan skollagen och befintliga
kursplaner bör det inte anges i skollagen att språkval är ett ämne. Däremot bör ämnet moderna språk anges. Förutom ökad tydlighet uppnås
härigenom också en enhetlig systematik där de ämnen som räknas upp i
skollagen motsvaras av en kursplan.
Uttrycket språkval bör dock fortsatt användas inom grundskolan och
specialskolan som benämning på den tid som finns avsatt i timplanen
inom vilken eleven bl.a. kan välja moderna språk.
Det bör i skolförordningen anges vilka språk som eleven kan välja inom
ramen för moderna språk. Vidare bör det även i fortsättningen anges vilka ytterligare språk som eleven kan välja som språkval. Sådana ytterligare
språk kan exempelvis vara engelska, modersmål eller teckenspråk.
8.3 Betyg i ämnen inom ramen för språkval
8.3.1 Betygssättningen i språkval påbörjas senare än i övriga ämnen

Betygssättning i grundskolan ska ske första gången i samtliga ämnen, utom i språkval, från och med årskurs 6. Betygssättning i språkval sker från
och med årskurs 7. För specialskolan gäller samma princip för betygssättningen med ett års förskjutning, dvs. betygssättning sker från och
med årskurs 7 i samtliga ämnen förutom i språkval där betygssättningen
sker från och med årskurs 8. För sameskolan gäller att betyg ska sättas i
alla ämnen utom språkval. För en elev i grundsärskolan gäller att betygssättning ska ske enligt grundskolans bestämmelser om eleven har läst ett
ämne enligt grundskolans kursplaner och eleven eller elevens vårdnadshavare begär att betyg ska sättas i ämnet (10 kap. 16 §, 11 kap. 21 §,
12 kap. 16 § och 13 kap. 16 § skollagen).
Skälet till att betygssättningen i språkval påbörjas ett år senare är att
språkvalet i grundskolan kunnat påbörjas i antingen årskurs 6 eller 7. Det
har ansetts rimligt att betygssättningen sker vid samma tidpunkt för
samtliga elever och därmed infördes den nuvarande bestämmelsen om att
betygssättningen ska påbörjas ett år senare (prop. 2009/10:219 s. 14).
8.3.2 Undervisningen i språkval bör påbörjas senast i årskurs 6 och därmed
saknas skäl för en särskild betygsbestämmelse

Förslag: Betyg i grundskolan och sameskolan ska sättas i alla ämnen,
även de ämnen som eleven fått undervisning i inom ramen för språkval, i
slutet av varje termin från och med årskurs 6. Detsamma ska gälla i
grundsärskolan om en elev eller en elevs vårdnadshavare begär att betyg
ska sättas. Betyg i specialskolan ska sättas i alla ämnen – även de ämnen
som eleven fått undervisning i inom ramen för språkval – i slutet av varje
termin från och med årskurs 7.

83

Bedömning: Statens skolverk bör ges i uppdrag att ta fram ett förslag till
kunskapskrav i moderna språk i slutet av årskurs 6. Skolverket bör vidare
få i uppdrag att ta fram och publicera stöd för bedömning och betygsättning i moderna språk i slutet av årskurs 6 i form av ett kommentarmaterial till kunskapskraven.
De nuvarande betygsbestämmelserna om betygssättning i grundskolan
började gälla höstterminen 2012. Som skäl för att införa betyg i årskurs 6
angavs att det var ett sätt att ytterligare förbättra uppföljningen och utvärderingen av skolans arbete och därmed av möjligheten att tidigt sätta
in extra stöd till de elever som är i behov av detta. I motiven framhölls
att betygen bidrar till att elever som har svårigheter att uppnå kunskapskraven uppmärksammas av rektorn och lärarna. För att en elev ska nå utbildningens mål och utvecklas till sin fulla potential behövs uppmuntran,
stöd och hjälp såväl i skolan som i hemmet. Med tidigare betyg förbättras
även informationen till föräldrarna om hur det går för deras barn i skolarbetet (prop. 2009/10:219 s. 10 f.).
Det har tidigare föreslagits i promemorian att undervisningstiden för
språkval i den nya stadieindelade timplanen för grundskolan ska fördelas
mellan mellan- och högstadiet (se avsnitt 5.2.6). Förslaget innebär att
ämnena inom språkval kommer att påbörjas senast i årskurs 6. Det avgörande argumentet för att betygssättningen i språkval ska påbörjas i
årskurs 7 har därmed försvunnit. Däremot gör de skäl som låg till grund
för det ursprungliga beslutet att införa betyg i årskurs 6 sig gällande även
för de ämnen som kan väljas inom språkval. Med anledning av detta och
eftersom det skapar ett enhetligt betygssystem föreslås att betygssättning även ska ske från årskurs 6 i ämnen inom språkval (årskurs 7 i
specialskolan).
Genom införandet av denna förändring är det även möjligt att förenkla
de nuvarande betygsbestämmelserna för grundskolan, grundsärskolan
och specialskolan (10 kap. 16 §, 11 kap. 19 § och 12 kap. 16 § skollagen).
Statens skolverk bör ges i uppdrag att ta fram ett förslag till kunskapskrav i moderna språk i slutet av årskurs 6. Vidare bör Skolverket ges i
uppdrag att ta fram och publicera stöd för bedömning och betygsättning
i moderna språk i slutet av årskurs 6.

9 Bestämmelserna om särskilt stöd i form av anpassad studiegång behöver
förtydligas

Alla elever klarar inte av att följa undervisning enligt timplanen och samtidigt nå kunskapskraven i alla ämnen. Av detta skäl finns det en särskild
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stödåtgärd inom ramen för bestämmelserna om särskilt stöd som innebär
att rektorn kan besluta att en elevs studier ska avvika från timplanen.
9.1 Närmare om olika stödåtgärder och särskilt om anpassad studiegång

I skollagens tredje kapitel återfinns bestämmelser om barns och elevers
utveckling mot målen och i kapitlet finns bl.a. bestämmelser om en elevs
rätt till olika stödinsatser. Stödinsatserna har olika karaktär och är mer
eller mindre ingripande. De har alla det gemensamma syftet att eleven
med stöd av insatserna ska ges möjligheter nå de kunskapskrav som
minst ska uppnås.
Om det framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå
de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska eleven skyndsamt ges stöd i
form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen. Om den extra anpassning som eleven har fått inte bedöms tillräcklig
ska detta anmälas till rektorn. Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Om en utredning visar att en elev är i behov
av särskilt stöd ska eleven ges sådant stöd och det ska utarbetas ett åtgärdsprogram. Det särskilda stödet ska ges inom den elevgrupp som
eleven tillhör om inte annat följer av skollagen eller annan författning
(3 kap. 5 a och 7–9 §§ skollagen).
Om det särskilda stödet för en elev i grundskolan, grundsärskolan,
specialskolan eller sameskolan inte i rimlig grad kan anpassas efter
elevens behov och förutsättningar, får ett beslut enligt 3 kap. 7 § skollagen innebära avvikelser från den timplan samt de ämnen och mål som
annars gäller för utbildningen (anpassad studiegång). Rektorn ansvarar
för att en elev med anpassad studiegång får en utbildning som så långt
det är möjligt är likvärdig med övrig utbildning i den aktuella skolformen
(3 kap. 12 § skollagen). Ett beslut om anpassad studiegång kan
överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd.
Utbildning i gymnasieskolan är bara öppen för de ungdomar som avslutat sin grundskoleutbildning eller motsvarande utbildning. Därtill
gäller för gymnasieskolans nationella program att för behörighet krävs
att eleven har godkända betyg i ett visst antal ämnen. För behörighet till
ett yrkesprogram i gymnasieskolan krävs godkända betyg i svenska,
engelska och matematik och i minst fem andra ämnen. För behörighet
till ett högskoleförberedande program i gymnasieskolan krävs godkända
betyg i svenska, engelska och matematik och i minst nio andra ämnen
(15 kap. 5 § och 16 kap. 29–31 §§ skollagen). Några motsvarande
bestämmelser finns inte för antagningen till gymnasieskolans introduktionsprogram. De riktar sig till ungdomar som saknar de godkända
betyg som krävs för behörighet till gymnasieskolans nationella program
(15 kap. 7 § första stycket, 16 kap. 30, 31 och 32 §§ och 17 kap.
9–12 §§ skollagen).
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I fråga om utbildning i gymnasiesärskolan finns inte några speciella behörighetskrav. Utbildningen ska vara öppen för ungdomar vars skolplikt
har upphört och som inte bedöms ha förutsättningar att nå upp till gymnasieskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning
(18 kap. 4 § skollagen).
9.2 En stor andel av eleverna som lämnar grundskolan saknar behörighet till
gymnasieskolan

Som nämnts tidigare innebär anpassad studiegång att det sker en avvikelse från den timplan samt de ämnen och mål som annars gäller för
utbildningen. Ett beslut om anpassad studiegång kan alltså innebära att
eleven ges möjlighet att koncentrera sina studier på ett mindre antal
ämnen. Det innebär att samtidigt som eleven sannolikt ökar sina chanser
att nå kunskapskraven i dessa ämnen finns det också en risk för att
elevens möjlighet att nå kunskapskraven i samtliga de ämnen som krävs
för att han eller hon ska bli behörig till ett nationellt program i
gymnasieskolan minskar.
Läsåret 2013/14 var det drygt 12 procent av eleverna som hade ett åtgärdsprogram. Läsåret 2014/15 var det 6,8 procent av eleverna (64 600
elever) i grundskolan som hade åtgärdsprogram och av dessa var det
nästan 17 procent (10 700 elever) som hade anpassad studiegång. Enligt
Statens skolverk beror minskningen av antalet åtgärdsprogram troligen
på att bestämmelsen om extra anpassningar i skollagen (3 kap. 5 a § skollagen) infördes den 1 juli 2014 och att därmed färre elever är i behov av
sådana åtgärder som ryms inom särskilt stöd (Skolverket 2015d).
I fråga om behörighet till gymnasieskolans nationella program visar
statistiken att våren 2015 var 85,6 procent av eleverna i årskurs 9 behöriga att söka ett sådant program. Drygt 14 procent av eleverna (cirka
14 000 elever) saknade alltså behörighet att söka till ett nationellt gymnasieprogram. De flesta av eleverna som var behöriga att söka till yrkesprogram var även behöriga att söka till högskoleförberedande program.
Mindre än en procent (cirka 770 elever) var enbart behöriga att söka till
ett yrkesprogram. Drygt 81 procent av eleverna var behöriga till samtliga
nationella program.
Av de 14 000 elever som saknade behörighet till de nationella programmen saknade 1 800 elever godkänt betyg i ett ämne, över 10 000 elever
saknade godkänt betyg i två eller flera ämnen och 1 400 elever saknade
godkänt i samtliga ämnen som de skulle haft slutbetyg i (Skolverket,
2015b).
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9.3 Även elever med anpassad studiegång måste i möjligaste mån bli
behöriga till gymnasieskolan

Förslag: Bestämmelsen i skollagen om anpassad skolgång ska kompletteras så att det anges att den anpassade studiegången i grundskolan,
specialskolan och sameskolan ska utformas så att eleven så långt det är
möjligt får förutsättningar att nå behörighet till gymnasieskolan.
De ovan redovisade bestämmelserna om särskilt stöd understryker att
det finns ett långtgående ansvar för att ge eleverna det stöd som de är i
behov av. Om det särskilda stödet till en elev inte kan anpassas i rimlig
grad kan rektorn som en sista utväg besluta om att eleven ska få en anpassad studiegång. Den möjligheten kan exempelvis användas i situationer när andra stödåtgärder inte har gett resultat, t.ex. för skoltrötta
elever eller elever som av andra skäl inte är tillgängliga för utbildning. Ett
beslut om anpassad studiegång kan innebära att eleven lämnar skolan
utan fullständig utbildning och utan behörighet till något eller flera av
gymnasieskolans nationella program. Ett beslut om anpassad skolgång
behöver därför föregås av noggranna överväganden och det är viktigt att
eleven och vårdnadshavaren får information om vad ett beslut om anpassad studiegång kan innebära för elevens möjligheter att studera vidare
(prop. 2009/10:165 s. 666 f.).
Studier i gymnasieskolan utgör i det närmaste en förutsättning för att en
ungdom i ett senare skede ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden.
Det är alltså av stor vikt att andelen elever som inte är behöriga att söka
till ett nationellt program i gymnasieskolan efter avslutad utbildning i
grundskolan är så liten som möjlig. Vidare är det av vikt att de elever som
avslutar grundskolan är motiverade att söka vidare till gymnasieskolan.
Statistik från Skolverket visar att det på kort tid har skett en halvering av
antalet elever som får särskilt stöd. Det är mycket som talar för att denna
utveckling beror på att elever som tidigare skulle fått särskilt stöd i stället
får stöd i form av extra anpassningar. Det är naturligtvis positivt om den
nya bestämmelsen har gett lärare och övrig skolpersonal alternativa verktyg, som gör det möjligt att ge eleverna de stöd de har behov av under
mindre ingripande former än vad ett beslut om särskilt stöd skulle innebära.
Även om andelen elever som har åtgärdsprogram har minskat är det fortfarande en relativt stor andel (6,8 procent) som läsåret 2014/15 hade ett
åtgärdsprogram. Av dessa var det nästan 10 700 elever som hade anpassad
studiegång. Anpassad studiegång kan i vissa situationer vara en nödvändig åtgärd för att exempelvis möjliggöra för en elev att koncentrera sig på
ett mindre antal ämnen och få ett godkänt betyg i dessa. Samtidigt som
detta är en nödvändig åtgärd kan det leda till att eleven inte blir behörig
till gymnasieskolans nationella program. Eftersom behörighetskraven ser
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olika ut för gymnasieskolans program kan denna negativa konsekvens av
en anpassad studiegång mildras om åtgärden utformas med målsättningen att eleven ska nå behörighet till t.ex. ett visst gymnasieprogram.
Frågan om anpassad studiegång kan aktualiseras redan på låg- eller
mellanstadiet. Studier i gymnasieskolan kan i en sådan situation framstå
som relativt avlägsna och det kan verka främmande att ta upp denna fråga
med eleven och elevens vårdnadshavare. Men även för denna grupp elever
är det viktigt att läraren eller rektorn klargör att den anpassade studiegången kan medföra att eleven i ett senare skede inte når full behörighet
till gymnasieskolans program.
Statistiken visar att den största andelen av elever med anpassad studiegång återfinns i de högre årskurserna. I årskurs 3 var det läsåret 2014/15
cirka 6 procent av eleverna med åtgärdsprogram som hade anpassad
studiegång och i årskurs 7 uppgick andelen till 26 procent. I årskurs 9 var
det nästan 39 procent av flickorna och drygt 35 procent av pojkarna med
åtgärdsprogram som hade anpassad studiegång (Skolverket, 2015c). För
eleverna i de högre årskurserna är det viktigt att åtgärden utformas med
ambitionen att eleverna så långt det är möjligt ska få förutsättningar att
nå behörighet till gymnasieskolan.
Det kan även för en elev på högstadiet vara svårt att avgöra vilket eller
vilka gymnasieprogram som kan vara aktuella för fortsatta studier.
Emellertid är det viktigt att lärare eller rektorn i samtal med eleven och
elevens vårdnadshavare klargör dels vilka konsekvenser som en anpassad
studiegång kan få för eleven, dels att ambitionen med den anpassade
studiegången bör vara att eleven ska nå behörighet till gymnasieskolan.
Den senare ambitionen bör även, i möjligaste mån, återspeglas i utformningen av åtgärdsprogrammet exempelvis vid valet av vilka ämnen som
eleven ska koncentrera sig på.
Med anledning av den betydelse som en gymnasieutbildning har för unga
människor när det gäller möjligheterna att etablera sig på arbetsmarknaden, finns det skäl att tydliggöra att målsättningen ska vara att även
elever med anpassad studiegång ska kunna studera vidare i gymnasieskolan. Av den anledningen ska 3 kap. 12 § första stycket skollagen tillföras en mening där det anges att den anpassade studiegången i grundskolan, specialskolan och sameskolan ska utformas så att eleven så långt
det är möjligt får förutsättningar att nå behörighet till gymnasieskolan.
Den finns inte några särskilda behörighetskrav för gymnasiesärskolan,
utan utbildningen är öppen för ungdomar vars skolplikt har upphört och
som inte bedöms ha förutsättningar att nå upp till gymnasieskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning (18 kap. 4 § skollagen). Av den anledningen bör inte elever i grundsärskolan omfattas av
det nyss nämnda förtydligandet.
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10

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

10.1 Ikrafträdandedatum

Förslag: De ändringar som föreslås i skollagen ska träda i kraft den 1 juli
2017.
Bedömning: Föreslagna förändringar i skolförordningen, med undantag
för den utökade undervisningstiden i matematik med följdändringar, bör
träda i kraft den 1 juli 2017. Utökningen av undervisningstiden i
matematik med följdändringar bör träda i kraft den 1 juli 2019.
Den stadieindelade timplanen

Även om det är önskvärt att de föreslagna förändringarna träder i kraft
snarast, måste det samtidigt finnas möjlighet för skolhuvudmän och berörda myndigheter att förbereda övergången. Som närmare utvecklas i
avsnitt 10.2 föreslås att det ska införas övergångsbestämmelser som
innebär bland annat att den stadieindelade timplanen ska tillämpas första
gången för de elever som börjar i någon av årskurserna 1–6 höstterminen
det år som den nya timplanen börjar gälla. Högstadiet ska alltså inledningsvis vara undantaget från stadieindelningen (se vidare avsnitt 10.2).
I samband med stora förändringar riskerar det alltid att under en övergångsperiod uppstå felaktigheter och förekomma viss osäkerhet om
tillämpningen. Genom att den stadieindelade timplanen införs stegvis ges
emellertid huvudmännen möjlighet att under ett antal läsår korrigera
sådana eventuella felaktigheter.
Med beaktande av det ovan redovisade görs bedömningen att det är möjligt att införa den nya timplanen från höstterminen 2017. Av den anledningen föreslås att ändringen i skollagen och skolförordningen ska träda
i kraft den 1 juli 2017. Samma ikraftträdandedatum bör även gälla för de
följdändringar som föreslagits med anledning av den stadieindelade timplanen. I denna del rör det sig om återinförandet av stadieindelning i de
obligatoriska skolformerna, införandet av bestämmelser som rör språkval, ändring av betygsbestämmelserna och begränsningen av möjligheterna att minska undervisningstiden till förmån för skolans val.
Ändringen i bestämmelsen om anpassad studiegång

Det är av vikt att de föreslagna förändringarna i bestämmelserna om
särskilt stöd i form av anpassad studiegång kan träda i kraft så snart som
möjligt. Även i denna del görs bedömningen att lagändringen bör kunna
träda i kraft den 1 juli 2017.
Utökning av undervisningstiden i matematik

Matematik är ett av de tre ämnen som krävs för behörighet till samtliga
nationella program i gymnasieskolan. Dessa grundläggande kunskaper är
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också av stor vikt för att de enskilda eleverna ska få de färdigheter de
kommer att behöva i yrkeslivet eller för fortsatta studier. Skälet att det
nu föreslås ytterligare förstärkning av undervisningstiden i matematik i
högstadiet är att elevernas kunskaper bl.a. i detta ämne har försämrats.
Det är angeläget att förändringen kan träda i kraft så snart som möjligt,
men utökningen av undervisningstiden i matematik ställer krav på att
huvudmännen kan organisera verksamheten och hantera behovet av
behöriga lärare.
I dag råder rekryteringssvårigheter inom läraryrket och särskilt inom
bl.a. matematik. Det genomförs därför åtgärder för att möta behovet av
behöriga och legitimerade lärare i ämnet.
I budgetpropositionen för 2015 (prop. 2014/15:1) och i 2015 års ekonomiska vårproposition (prop. 2014/15:100) aviserade regeringen en
nationell samling för läraryrket. I budgetpropositionen för 2016 (prop.
2015/16:1) har regeringen aviserat ytterligare satsningar för att stärka
läraryrket och lärarrekryteringen. Inom den nationella samlingen för
läraryrket har det bl.a. bedrivits ett arbete med det så kallade lärarlönelyftet. Den 11 februari 2016 beslutades förordningen (2016:100) om
statsbidrag för höjda lärarlöner för lärare och vissa andra personalkategorier, som trädde i kraft den 22 mars 2016.
För att lärare som ännu inte lever upp till kraven för att få legitimation
pågår också vidareutbildning av lärare (VAL). Det har under våren 2016
även fattats beslut om en ny särskild kompletterande pedagogisk
utbildning (KPU) för personer med forskarexamen i syfte att få fler
ämneslärare och lektorer i skolan (U2016/02603/UH). Utbildningen
kombineras med ett särskilt utbildningsbidrag. Det är fråga om en
satsning som har potential att fördubbla antalet lektorer i skolväsendet
(prop. 2015/16:142, bet. 2015/16:UbU22, rskr. 2015/16:267, förordningen [2016:706] om utbildningsbidrag för kompletterande pedagogisk
utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en
examen på forskarnivå).
Sedan den 1 juli 2016 gäller vidare bestämmelser om en försöksverksamhet som innebär att huvudmännen, med undantag från kraven på lärarlegitimation och behörighet, kan anställa personer för högst två år för att
bedriva viss undervisning som lärare i skolväsendet, under förutsättning
dels att personerna i fråga har ämneskunskaper som motsvarar de ämneskunskaper som krävs för en behörighetsgivande lärarexamen, dels under
samma period genomför en kompletterande pedagogisk utbildning för
att uppnå en sådan examen. Detta gäller för ämnen där det råder brist på
legitimerade och behöriga lärare, t.ex. ämnet matematik (se prop.
2015/16:23, bet. 2005/16:UbU8, rskr. 2015/16:127 och förordningen
[2016:350] om försöksverksamhet med anställning under viss kompletterande utbildning).
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Det bedöms att de ovan redovisade insatserna för att förbättra tillgången
på behöriga och legitimerade lärare utgör ett steg för att möta de behov
som en utökning av den garanterade undervisningstiden i matematik
kommer att medföra. Bedömningen görs att utökningen av undervisningstiden i matematik i grundskolan, grundsärskolan och specialskolan
och följdändringarna till denna ändring, dvs. minskningen av undervisningstiden i elevens val och, när det gäller grundsärskolan, även av undervisningstiden i slöjd, bör träda i kraft den 1 juli 2019.
10.2 Det finns ett behov av övergångsbestämmelser

Förslag: För elever i grundskolan som höstterminen 2017 börjar årskurs
7 eller en högre årskurs ska den upphävda timplanen i bilaga 1 till skollagen (2010:800) fortfarande tillämpas.
Bedömning: För elever i grundskolan som höstterminen 2019 påbörjar
årskurs 8 eller en högre årskurs ska i stället för vad som anges i den nya
bilaga 1 till skolförordningen den totala garanterade undervisningstiden
t.o.m. årskurs 9 minst uppgå till följande:
– för elever i årskurs 8 ska undervisningstiden i ämnet matematik
uppgå totalt till minst 1 195 timmar och i elevens val till totalt
minst 312 timmar, och
– för elever i årskurs 9 ska undervisningstiden i ämnet matematik
uppgå totalt till minst 1 160 timmar och i elevens val till totalt
minst 347 timmar.
För elever i grundsärskolan som höstterminen 2019 börjar årskurs 8 eller
en högre årskurs ska i stället för vad som anges i den nya bilaga 2 till
skolförordningen den totala garanterade undervisningstiden i ämnena
slöjd och matematik och elevens val t.o.m. årskurs 9 minst uppgå till
följande:
– för elever i årskurs 8 ska undervisningstiden i ämnet slöjd uppgå
till totalt minst 690 timmar, i ämnet matematik till totalt minst
1 180 timmar och i elevens val till totalt minst 165 timmar, och
– för elever i årskurs 9 ska undervisningstiden i ämnet slöjd uppgå
till totalt minst 710 timmar, i ämnet matematik till totalt minst
1 145 timmar och i elevens val till totalt minst 180 timmar.
För elever i specialskolan som höstterminen 2019 börjar årskurs 9 eller
en högre årskurs ska i stället för vad som anges i den nya bilaga 3 till
skolförordningen den totala garanterande undervisningstiden i ämnet
matematik och elevens val till och med årskurs 10 minst uppgå till
följande:
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– för elever i årskurs 9 ska undervisningstiden i ämnet matematik
uppgå till totalt minst 1 335 timmar och i elevens val till totalt
minst 310 timmar, och
– för elever i årskurs 10 ska undervisningstiden i ämnet matematik
uppgå till totalt minst 1 300 timmar och i elevens val till totalt
minst 345 timmar.
Som nämnts i avsnitt 10.1 skulle det kunna medföra svårigheter för
huvudmännen om den stadieindelade timplanen börjar tillämpas
samtidigt i alla årskurser. En ordning där även undervisningstiden i de
senare årskurserna stadieindelas skulle nämligen riskera att medföra ett
utökat åtagande för huvudmännen. Det skulle till exempel kunna uppstå
situationer där en huvudman – för att inte agera i strid med den stadieindelade timplanen – skulle bli tvungen att erbjuda undervisning i ämnen
där eleverna redan har fått den minsta garanterade undervisningstiden.
En sådan utökning av undervisningstiden kräver fler lärarresurser och
mer administrativa insatser. Sådana konsekvenser bör i görligaste mån
undvikas.
Det är därför rimligt att den nuvarande timplanen tillämpas parallellt
med den nya stadieindelade timplanen under en övergångsperiod. Den
nuvarande timplanen bör tillämpas för de elever som höstterminen 2017
börjar i årskurs 7 eller en högre årskurs.
Ändringen av skolförordningen föreslås ske i två steg. Det första steget,
som föreslås träda i kraft den 1 juli 2017, innebär bl.a. att den nya stadieindelade timplanen för grundskolan införs som en bilaga till förordningen. Det andra steget, som föreslås träda i kraft den 1 juli 2019, innebär
att undervisningstiden i matematik utökas i grundskolan, grundsärskolan
och specialskolan i enlighet med som föreslås i avsnitt 5.3.4 och 5.3.5.
För att ökningen av undervisningstiden i matematik i årskurs 8 och 9 ska
bli proportionerlig, bör det i övergångsbestämmelser till den senare
förordningsändringen anges att undervisningstiden i matematik i årskurs
8 ska utökas med 70 timmar och elevens val minskas med motsvarande
antal timmar. För elever som börjar i årskurs 9 bör undervisningstiden i
matematik utökas med 35 timmar och elevens val minskas med
motsvarande timmar.
Det bör utformas liknande övergångsbestämmelser för grundsärskolan
och specialskolan som säkerställer att huvudmännens åtaganden under en
övergångsperiod inte blir större än avsett. Som framgår av avsnitt 5.3.5
innebär detta för grundsärskolans del att även undervisningstiden i slöjd
minskar. Samtidigt innebär övergångsbestämmelserna att eleverna får del
av förstärkningen av undervisningstiden i matematik från höstterminen
2019.
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11

Konsekvenser

11.1 Ekonomiska konsekvenser för kommunerna

Enligt den kommunala finansieringsprincipen ska beslut som innebär nya
obligatoriska uppgifter för kommunerna som regel åtföljas av en statlig
finansiering via det generella statsbidraget.
Förslaget om att den minsta garanterade undervisningstiden i elevens val
i grundskolan minskas med 105 timmar i grundskolan och specialskolan
samt att dessa undervisningstimmar förs över till matematik i årskurs 7–9
är kostnadsneutralt. Minskade lönekostnader för lärare som undervisar
inom elevens val föreslås finansiera undervisningen av ytterligare 105
timmar i matematik. På samma sätt är förslaget för grundsärskolan
kostnadsneutralt, där den minsta totala undervisningstiden i elevens val
och slöjd minskas med 45 respektive 60 timmar och förs över till
matematik i årskurs 7–9.
Förslaget om att den minsta garanterade undervisningstiden i teknik bör
anges specifikt i timplanen för årskurs 1–3, 4–6 och 7–9 medför inte
något nytt åtagande och därmed inga tillkommande kostnader för kommunerna. Förslaget utgår från det antagande om undervisningstid som
gjordes i Statens skolverks redovisning av uppdraget att utarbeta nya
kursplaner och kunskapskrav för grundskolan och motsvarande skolformer m.m. Antagandet innebar att det centrala innehållet och kunskapskraven i de naturorienterande ämnena och teknik konstruerades
utifrån premissen att den totala minsta garanterade undervisningstiden
(800 timmar) ska vara jämnt fördelad mellan de fyra ingående ämnena.
Teknik har en kursplan med ett centralt innehåll för årskurs 1–3, 4–6 och
7–9 samt kunskapskrav i slutet av årskurs 6 och årskurs 9. Förslaget
innebär således enbart ett förtydligande av ämnets position.
Förslaget om att den minsta garanterade undervisningstiden i moderna
språk bör anges specifikt i timplanen för årskurs 4–6 och 7–9 bedöms
inte medföra några ökade kostnader för huvudmännen. Det statistiska
materialet från Skolverket visar tecken på att en förskjutning av undervisningstiden i ämnet kan ha skett från årskurs 6 till årskurs 7 under det
senaste året. Samtidigt visar samma statistik från läsåret 2013/2014 att av
de som läser moderna språk är det cirka två tredjedelar som börjar i årskurs 6 och en tredjedel som börjar i årskurs 7. Den minsta garanterade
undervisningstiden (320 timmar) ändras inte i förslaget. Kommunernas
lönekostnad för undervisande lärare bedöms därmed inte öka.
Skolhuvudmän som t.ex. har ett antal glesbygdsskolor och som hittills
valt att erbjuda språkval fr.o.m. årskurs 7 vid en centralt belägen högstadieskola kan använda sig av fjärrundervisning för att erbjuda undervisning i moderna språk i årskurs 4–6. I 5 a kap. 3 § skolförordningen
anges att om det inte finns någon lärare som uppfyller kraven enligt
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2 kap. 13 § skollagen att tillgå inom en huvudmans skolenhet får fjärrundervisning genomföras.
För den som väljer att använda fjärrundervisning kan det, i de fall infrastrukturen inte redan är på plats, leda till ökade kostnader för att ordna
it-utrustning, bredbandsuppkoppling m.m., men det bedöms också medföra lägre lönekostnader eftersom lärare kan användas effektivare för att
undervisa större elevgrupper. I betänkandet av utredningen om utbildning av barn och ungdomar i samhällsvård samt distansundervisning
(SOU 2012:76) görs också bedömningen att skolhuvudmännen genom
att använda fjärrundervisning kan minska sina kostnader på sikt för undervisningen. Samma bedömning görs i prop. 2014/15:44 om möjligheter
till fjärrundervisning.
Förslaget om att betyg ska sättas i alla ämnen, alltså även i moderna
språk, varje termin från och med årskurs 6, bedöms medföra till viss del
ökade kostnader för kommunerna. I samband med införandet av betyg
från årskurs 6 år 2012 genomfördes omfattande implementerings- och
kompetensutvecklingsinsatser av Skolverket när det gäller bedömning
och betygssättning. Kommunerna ersattes även enligt finansieringsprincipen för de merkostnader som bedömdes uppkomma genom införandet av de nya betygsbestämmelserna. Bedömning och betygssättning ligger inom ramen för en lärares arbetsuppgift att kontinuerligt och
systematiskt följa upp och utvärdera eleverna. Det merarbete som kan
förväntas uppstå när lärarna ska betygsätta eleverna även i årskurs 6 bör
därför inte vara så omfattande. Arbetstiden för själva betygssättningen,
utöver bedömningen, beräknas till i snitt 20 minuter per betyg.
Då det inte finns någon statistik över hur många elever som kommer att
läsa moderna språk från och med årskurs 6, då det tidigare har funnits
möjliget att påbörja dessa studier både i årskurs 6 och årskurs 7, görs en
uppskattning av att det rör sig om cirka 75 000 elever år 2017. En
arbetstid om 20 minuter per betyg innebär totalt 25 000 timmar. Räknat
på en snittlön för en språklärare inklusive omkostnader på cirka 320
kronor per timme ger detta en total kostnad på närmare 4 miljoner
kronor per termin och 8 miljoner kronor på årsbasis. Summan förs till
det generella statsbidraget i enlighet med finansieringsprincipen. Förslag
på kompensation till kommunerna för den totala kostnadsökningen för
skolhuvudmännen till följd av förslaget planeras att lämnas till riksdagen
i budgetpropositionen för 2017. Det bedöms att ovan nämnda bedömningsstöd utgör ett tillräckligt komplement till befintligt material om
bedömning och betygsättning från Skolverket.
11.2 Ekonomiska konsekvenser för enskilda huvudmän

En grundprincip för skolväsendet är att regleringen i så stor utsträckning
som möjligt ska vara gemensam för alla skol- och verksamhetsformer
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och alla huvudmän. Lika villkor ska så långt som möjligt gälla oavsett
huvudman. Det innebär bl.a. att kommunens bidrag till fristående skolhuvudmän ska bestämmas efter samma grunder som hemkommunen
tillämpar vid fördelning av resurser till den egna grundskolan. De ytterligare åtaganden som förslagen innebär för fristående huvudmän kommer
därigenom att kompenseras genom ökat bidrag från elevernas hemkommuner. Det bedöms inte att förslagen medför administrativa kostnader
för enskilda huvudmän utöver de kostnader som ersätts enligt ovan.
Vidare är bedömningen att det inte finns skäl att anta att förslagen får
konsekvensen att fler eller färre elever kommer att välja fristående
skolor. Varken konkurrensen mellan kommunala och fristående skolor
eller mellan olika fristående skolor bedöms således påverkas.
11.3 Ekonomiska konsekvenser för staten

I fråga om sameskolan föreslås att den minsta garanterade undervisningstiden ökas med 48 timmar för att möjliggöra för eleverna att få språkval i
mellanstadiet. Enligt Sameskolstyrelsens årsredovisning 2015 uppgick
antalet elever inskrivna vid sameskolorna till 191 stycken den 31 december 2015. Av dessa gick 80 stycken i årskurs 4–6. Antalet elever i sameskolans årskurs 6 läsåret 2017/18 uppgår till totalt 21 stycken. Kostnadsökningen för att utöka sameskolans timplan med 48 timmar kommer
främst att härröra från utgifter i form av lönekostnader för lärare som
undervisar i moderna språk. Vid beräkningen av den kostnaden är det
möjligt att utgå från den beräkning som låg till grund för uppskattningen
av lönekostnaden i samband med den senaste utökningen av undervisningstiden i matematik. Undervisningstiden utökades med 105 timmar
och den förväntade kostnaden för grundskolan beräknades utifrån följande premisser:
Enligt statistik från Statens skolverk uppgick elevantalet i grundskolan och
motsvarande skolformer läsåret 2014/15 till cirka 950 000. Utslaget över hela
skoltiden ska undervisningstiden för varje elev öka med elva timmar per läsår. Sammantaget beräknas detta kräva knappt 700 lärartjänster att genomföra
den ytterligare undervisningen. Utifrån lönestatistik från Statistiska centralbyrån beräknas den genomsnittliga årliga lönekostnaden, inklusive omkostnader, för en lärare i grundskolan år 2014 uppgå till cirka 506 000 kronor.
Sammantaget beräknas skolhuvudmännens utgifter för ovan nämnda lärartjänster uppgå till cirka 355 miljoner kronor per år. Dessutom kan vissa
andra kostnader förknippade med läro- och timplanebundna aktiviteter förväntas öka, t.ex. vikariekostnader. Regeringen beräknar denna kostnad till
135 miljoner kronor per år. Den totala kostnadsökningen för skolhuvudmännen till följd av förslaget uppgår alltså till 490 miljoner kronor på årsbasis (prop. 2015/16:149 s. 17).

Utifrån samma beräkningsgrunder gjordes bedömningen att Sameskolstyrelsen skulle få en ersättning om 150 000 kronor (prop. 2015/16:149
s. 18). Mot bakgrund av dessa förhållanden görs bedömningen att utök-
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ningen av 48 timmar i sameskolans timplan utgör en ökad kostnad för
Sameskolstyrelsen om uppskattningsvis 70 000 kronor på årsbasis
(48/105 timmar x 150 000 kronor). Detta bedöms som en mindre kostnad och bör kunna hanteras inom befintlig ram.
I avsnitt 4 görs bedömningen att Skolverket bör ges i uppdrag att ta fram
förslag till stadieindelade timplaner för grundsärskolan, specialskolan och
sameskolan. Det bedöms att detta uppdrag kan genomföras inom befintliga ekonomiska ramar.
Vidare görs bedömningen att Skolverket bör ges i uppdrag att ta fram ett
förslag till kunskapskrav i moderna språk i slutet av årskurs 6. I uppdraget bör ingå att redovisa en bedömning om särskilda övergångsbestämmelser krävs vid införandet av förslaget och i så fall föreslå hur
övergångsbestämmelserna bör utformas. Det bedöms att även detta uppdrag bör kunna genomföras inom befintliga ekonomiska ramar.
Slutligen görs bedömningen att Skolverket bör ges i uppdrag att ta fram
och publicera stöd för bedömning och betygsättning i moderna språk i
slutet av årskurs 6 i form av ett kommentarmaterial till kunskapskraven.
Även detta uppdrag bedöms kunna genomföras inom myndighetens
ekonomiska ramar.
11.4 Konsekvenser för den kommunala självstyrelsen

Av 14 kap. 3 § regeringsformen framgår att en inskränkning i den kommunala självstyrelsen inte bör gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål som har föranlett den. Bestämmelsen ger uttryck för
en proportionalitetsprincip när det gäller inskränkningar i den kommunala självstyrelsen.
Förslaget om en stadieindelad timplan innebär att huvudmännen åläggs
att fördela undervisningstiden per stadium. Detta innebär en begränsning
av huvudmännens möjlighet att själva bestämma hur de ska bedriva och
organisera sin verksamhet, vilket kan ses som en inskränkning i det
kommunala självstyret.
En av de centrala målsättningarna med förslaget om en stadieindelad timplan är att det ska leda till en mer likvärdig skola. Det har tidigare
framhållits att det finns flera omständigheter som talar för att den
nuvarande stadielösa timplanen har motverkat möjligheterna att skapa en
likvärdig skola. En av de grundläggande bestämmelserna i skollagen
anger att alla ska ha lika tillgång till utbildning och likvärdig utbildning
(1 kap. 8 § första stycket och 9 § skollagen). Syftet med en stadieindelad
timplan är att ge huvudmännen de rätta verktygen för att kunna uppfylla
dessa grundläggande krav.
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Det finns alltså tungt vägande skäl för att införa dessa förändringar. Med
beaktande härav görs bedömningen att de inskränkningar av den kommunala självstyrelsen som förändringarna kan tänkas innebära framstår
som proportionerliga.
Förslaget om ändringen av bestämmelsen om anpassad studiegång innebär ett förtydligande av densamma och innebär därmed ingen inskränkning i den kommunala självstyrelsen. Syftet med lagändringen är att fler
elever ska få det stöd och den hjälp de behöver för att nå upp till kunskapskraven och i förlängningen nå behörighet till gymnasieskolan.
11.5 Konsekvenser för små företag

Små företag kan inte förväntas drabbas av förslagens konsekvenser på ett
sådant ingripande sätt att några undantag bör göras för dessa. För konsekvenser för enskilda huvudmän redogörs i avsnitt 11.2 ovan.
11.6 Konsekvenser för jämställdhet mellan kvinnor och män

Förslaget bedöms inte få några negativa konsekvenser för jämställdhet
mellan män och kvinnor.
I internationella studier har det framkommit att pojkars resultat i matematik är lägre än flickors. Till detta kommer att pojkarna dessutom
generellt sett har tappat mer resultat- och betygsmässigt än flickorna.
Pojkar kan därmed särskilt gynnas av kommande förstärkning av undervisningstiden i matematik, samtidigt som ytterligare jämställdhetsinsatser kan behövas för att stärka pojkars studieresultat.
En majoritet av de elever som har anpassad studiegång är pojkar. Avsikten med förändringen i den aktuella bestämmelsen är att öka antalet
elever som når behörighet till ett nationellt program i gymnasieskolan.
Även i denna del görs bedömningen att förändringen kommer ha en
positiv effekt på jämställdheten.
11.7 Konsekvenser för elever

Förslaget om stadieindelad timplan syftar till att öka likvärdigheten i
skolorna genom att reglera timfördelningen per stadium. Detta bedöms
underlätta för elever att flytta och att byta skola utan att behöva riskera
att gå miste om undervisning i ämnen. Förslaget innebär positiva konsekvenser för eleverna.
Utökningen av undervisningstiden i matematik syftar till att så många av
grundskolans elever som möjligt ska uppnå kunskapskraven. Denna
förändring bedöms medföra positiva konsekvenser för berörda elever.
Detsamma gäller förändringen av bestämmelserna om anpassad studie-
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gång. Eftersom behörighetskraven ser olika ut för gymnasieskolans
program syftar ändringen till att negativa konsekvenser av en anpassad
studiegång mildras genom att åtgärden utformas med målsättningen att
eleven ska nå behörighet till t.ex. ett visst gymnasieprogram.
11.8 Sveriges medlemskap i Europeiska unionen

Förslagen berör inte frågor som är reglerade i EU-rätten.

12

Författningskommentar

Förslaget till lag om ändring i skollagen (2010:800)
3 kap.
12 § Om det särskilda stödet för en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan inte i rimlig grad kan anpassas efter elevens behov och
förutsättningar, får ett beslut enligt 7 § innebära avvikelser från den timplan
samt de ämnen och mål som annars gäller för utbildningen (anpassad studiegång). I grundskolan, specialskolan och sameskolan ska den anpassade studiegången utformas så att eleven så långt som möjligt får förutsättningar att nå behörighet till gymnasieskolan.
Rektorn ansvarar för att en elev med anpassad studiegång får en utbildning
som så långt det är möjligt är likvärdig med övrig utbildning i den aktuella skolformen.

Det första stycket har tillförts en ny mening där det anges att i grundskolan, specialskolan och sameskolan ska den anpassade studiegången
utformas så att eleven så långt som möjligt får förutsättningar att nå
behörighet till gymnasieskolan. Meningen understryker vikten av att
lärare och övrig skolpersonal vid utformningen av den anpassade studiegången har ambitionen att eleven efter avslutad grundskola ska ha möjlighet att läsa vidare i gymnasieskolan. Denna ambition bör även återspeglas i utformningen av åtgärden exempelvis vid valet av vilka ämnen
som eleven ska koncentrera sig på.
Övervägandena finns i avsnitt 9.3.
7 kap.
7 § Barn till samer får fullgöra sin skolplikt i sameskolan i stället för i grundskolans låg- och mellanstadium. Även andra barn får fullgöra den delen av sin
skolplikt i sameskolan, om det finns särskilda skäl.
Frågan om ett barn ska få fullgöra sin skolplikt i sameskolan prövas av
Sameskolstyrelsen.
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Ändringen är en följdändring till ändringarna i 10 kap. 3 § och 13 kap.
3 §. Genom dessa ändringar delas utbildningen i grundskolan och sameskolan in i stadier. Utbildningen i sameskolan omfattar endast årskurs
1–6 och det kommer därför inte att finnas högstadium i sameskolan.
Övervägandena finns i avsnitt 7.
10 kap.
3 § Grundskolan ska ha nio årskurser. Årskurs 1–3 utgör lågstadium, årskurs 4–6
mellanstadium och årskurs 7–9 högstadium.
Utbildningen i varje årskurs ska bedrivas under ett läsår, som består av en
hösttermin och en vårtermin.
Regeringen får meddela föreskrifter om läsårets längd och om när läsåret ska
börja och sluta.

Ändringen i första stycket innebär att utbildningen i grundskolan delas in
i tre stadier, lågstadiet som omfattar årskurs 1–3, mellanstadiet som omfattar årskurs 4–6 och högstadiet som omfattar årskurs 7–9. Regleringen
av årskursens uppdelning höst- och vårterminen har, för att öka bestämmelsens tydlighet, flyttats till ett nytt andra stycke. Förändringen innebär
inte någon ändring i sak.
Övervägandena finns i avsnitt 7.
4 § Undervisningen ska omfatta följande ämnen:
– bild,
– engelska,
– hem- och konsumentkunskap,
– idrott och hälsa,
– matematik,
– musik,
– naturorienterande ämnen: biologi, fysik och kemi,
– samhällsorienterande ämnen: geografi, historia, religionskunskap och
samhällskunskap,
– slöjd,
– svenska eller svenska som andraspråk, och
– teknik.
Härutöver ska det som ämnen finnas moderna språk som ska erbjudas varje
elev inom ramen för språkval enligt 4 a § och, för elever som ska erbjudas
modersmålsundervisning, modersmål.
Vidare ska det finnas elevens val och skolans val. Undervisningen i elevens
val ska syfta till att fördjupa och bredda elevens kunskaper i ett eller flera
ämnen. Skolans val får omfatta ett lokalt tillval, om Statens skolverk har
godkänt en plan för undervisningen.
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Ändringen i andra stycket innebär att ordet ”språkval” i fortsättningen
inte kommer att benämnas som ett ämne. Ämnet betecknas i stället som
”moderna språk”, vilket är den benämning som redan i dag används i den
kursplan som gäller för ämnet.
Övervägandena finns i avsnitt 8.2.2.
5 § Den totala undervisningstiden för varje elev i grundskolan ska vara minst
6 890 timmar.
För en nyanländ elev och för en elev som avses i 3 kap. 12 c § andra stycket 2
ska den totala undervisningstiden efter ett beslut om placering i årskurs enligt
3 kap. 12 e § motsvara minst den tid som återstår för övriga elever i den årskursen under den kvarvarande skoltiden.
Regeringen får meddela föreskrifter om fördelning av undervisningstiden
(timplan).

Det tredje stycket är nytt och innebär att regeringen får meddela föreskrifter om fördelning av undervisningstiden (timplan). Som en följd av
detta nya bemyndigande upphävs den nuvarande timplanen i bilaga 1 till
skollagen.
Övervägandena finns i avsnitt 6.
15 § Betyg ska sättas i grundskolans ämnen i slutet av varje termin från och med
årskurs 6 i de ämnen som eleven har fått undervisning i under terminen.
Om undervisningen i naturorienterande ämnen och samhällsorienterande
ämnen i huvudsak varit ämnesövergripande fram till och med slutet av årskurs
6, får rektorn dock besluta att ett sammanfattande betyg ska sättas för dessa
respektive ämnen i årskurs 6.

Ändringen i första stycket innebär att betyg ska sättas i alla ämnen, även i
moderna språk inom ramen för språkval, från och med årskurs 6. Paragrafen ändras även redaktionellt i syfte att förenkla bestämmelserna, utan
att någon saklig ändring är avsedd. I samband förändringen av stycket
har 10 kap. 16 § skollagen upphävts.
Övervägandena finns i avsnitt 8.3.2.
11 kap.
4 § Grundsärskolan ska ha nio årskurser. Årskurs 1–3 utgör lågstadium, årskurs
4–6 mellanstadium och årskurs 7–9 högstadium.
Utbildningen i varje årskurs ska bedrivas under ett läsår, som består av en
hösttermin och en vårtermin.
Regeringen får meddela föreskrifter om läsårets längd och om när läsåret ska
börja och sluta.
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Ändringen i första stycket innebär att utbildningen i grundsärskolan delas
in i tre stadier, lågstadiet som omfattar årskurs 1–3, mellanstadiet som
omfattar årskurs 4–6 och högstadiet som omfattar årskurs 7–9.
Regleringen av årskursens uppdelning höst- och vårterminen har, för att
öka bestämmelsens tydlighet, flyttats till ett nytt andra stycke.
Förändringen innebär inte någon ändring i sak.
Övervägandena finns i avsnitt 7.
7 § Den totala undervisningstiden för varje elev i grundsärskolan ska vara minst
6 890 timmar. För en elev i inriktningen träningsskolan ska den totala undervisningstiden dock vara minst 6 665 timmar.
För en nyanländ elev och för en elev som avses i 3 kap. 12 c § andra stycket 2
ska den totala undervisningstiden efter ett beslut om placering i årskurs enligt
3 kap. 12 e § motsvara minst den tid som återstår för övriga elever i den
årskursen under den kvarvarande skoltiden.
Regeringen får meddela föreskrifter om fördelning av undervisningstiden
(timplan).

Paragrafens tredje stycke har ändrats på så sätt att regeringen inte längre
har möjlighet att subdelegera rätten att meddela föreskrifter om fördelning av undervisningstiden till en förvaltningsmyndighet. Bestämmelsen
har samma utformning som motsvarande bemyndigande beträffande
grundskolan, se 10 kap 5 § tredje stycket.
Övervägandena finns i avsnitt 6.3.
19 § Om en elev eller elevens vårdnadshavare begär det, ska betyg sättas i
grundsärskolans ämnen.
Betyg ska sättas i slutet av varje termin från och med årskurs 6 i de ämnen
som eleven har fått undervisning i under terminen.

Ändringarna är redaktionella i syfte att förenkla bestämmelserna på
samma sätt som motsvarande bestämmelser i kapitlen om grundskolan
och specialskolan (se författningskommentarerna till 10 kap. 16 § och
12 kap. 16 §). Till skillnad från dessa skolformer finns dock inte språkval
i grundsärskolan. Ingen saklig ändring är avsedd.
Övervägandena finns i avsnitt 8.3.2.
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12 kap.
3 § Specialskolan ska ha tio årskurser. Årskurs 1–4 utgör lågstadium, årskurs 5–7
mellanstadium och årskurs 8–10 högstadium.
Utbildningen i varje årskurs ska bedrivas under ett läsår, som består av en
hösttermin och en vårtermin.

Ändringen innebär att utbildningen i specialskolan delas in i tre stadier,
lågstadiet som omfattar årskurs 1–4, mellanstadiet som omfattar årskurs
5–7 och högstadiet som omfattar årskurs 8–10. Regleringen av årskursens uppdelning höst- och vårterminen har, för att öka bestämmelsens
tydlighet, flyttats till ett nytt andra stycke. Förändringen innebär inte
någon ändring i sak.
Övervägandena finns i avsnitt 7.
4 § Undervisningen ska omfatta följande ämnen:
– bild,
– engelska,
– hem- och konsumentkunskap,
– idrott och hälsa,
– matematik,
– naturorienterande ämnen: biologi, fysik och kemi,
– rörelse och drama eller musik,
– samhällsorienterande ämnen: geografi, historia, religionskunskap och
samhällskunskap,
– slöjd,
– svenska eller svenska som andraspråk,
– teckenspråk, och
– teknik.
För hörande elever gäller att ämnet musik ersätter ämnet rörelse och drama.
För elever som tagits emot enligt 7 kap. 6 § första stycket 1 och 3 gäller att
ämnet svenska ersätter ämnet teckenspråk, om dessa elever inte har behov av
teckenspråk.
Härutöver ska det som ämnen finnas moderna språk som ska erbjudas varje
elev inom ramen för språkval enligt 4 a § och, för de elever som ska erbjudas
modersmålsundervisning, modersmål.
Vidare ska det finnas elevens val och skolans val. Undervisningen i elevens
val ska syfta till att fördjupa och bredda elevens kunskaper i ett eller flera
ämnen.

Ändringen i tredje stycket innebär att ordet ”språkval” i fortsättningen
inte kommer att benämnas som ett ämne. Ämnet betecknas i stället som
”moderna språk”, vilket är den benämning som redan i dag används i den
kursplan som gäller för ämnet. Som språkval betecknas fortfarande det
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tidsutrymme som finns avsatt inom timplanens ram för undervisning i
moderna språk. Tiden för språkval får i vissa fall tas i anspråk för undervisning i andra språkämnen enligt föreskrifter i förordning.
Övervägandena finns i avsnitt 8.2.2.
5 § Den totala undervisningstiden för varje elev i specialskolan ska vara minst
8 070 timmar.
För en nyanländ elev och för en elev som avses i 3 kap. 12 c § tredje stycket
ska den totala undervisningstiden efter ett beslut om placering i årskurs enligt
3 kap. 12 e § motsvara minst den tid som återstår för övriga elever i den
årskursen under den kvarvarande skoltiden.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av
8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om fördelning av undervisningstiden (timplan).

I paragrafens tredje stycke har upplysningsbestämmelsen förtydligats.
Någon ändring i sak är inte avsedd.
15 § Betyg ska sättas i specialskolans ämnen i slutet av varje termin från och med
årskurs 7 i de ämnen som eleven har fått undervisning i under terminen.
Om undervisningen i naturorienterande ämnen och samhällsorienterande
ämnen i huvudsak varit ämnesövergripande fram till och med slutet av årskurs
7, får rektorn dock besluta att ett sammanfattande betyg ska sättas för dessa
respektive ämnen i årskurs 7.

Ändringen i första stycket innebär att betyg också ska sättas i alla ämnen,
även moderna språk inom ramen för språkval, från och med årskurs 7.
Paragrafen ändras även redaktionellt i syfte att förenkla bestämmelserna,
utan att någon saklig ändring är avsedd. I samband med förändringen av
stycket har 10 kap. 16 § skollagen upphävts.
Övervägandena finns i avsnitt 8.3.2.
13 kap.
3 § Sameskolan ska ha sex årskurser. Årskurs 1–3 utgör lågstadium och årskurs
4–6 mellanstadium.
Utbildningen i varje årskurs ska bedrivas under ett läsår, som består av en
hösttermin och en vårtermin.

Ändringen i första stycket innebär att utbildningen i sameskolan delas in i
två stadier, lågstadiet som omfattar årskurs 1–3 och mellanstadiet som
omfattar årskurs 4–6. Efter att ha avslutat årskurs 6 i sameskolan fortsätter eleverna sin utbildning i årskurs 7 i grundskolan.
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Övervägandena finns i avsnitt 7.
4 § Undervisningen ska omfatta följande ämnen:
– bild,
– engelska,
– hem- och konsumentkunskap,
– idrott och hälsa,
– matematik,
– musik,
– naturorienterande ämnen: biologi, fysik och kemi,
– samhällsorienterande ämnen: geografi, historia, religionskunskap och
samhällskunskap,
– samiska,
– slöjd,
– svenska eller svenska som andraspråk, och
– teknik.
Härutöver ska det som ämnen finnas moderna språk och, för elever som ska
erbjudas modersmålsundervisning, modersmål.
Vidare ska det finnas elevens val och skolans val. Undervisningen i elevens
val ska syfta till att fördjupa och bredda elevens kunskaper i ett eller flera
ämnen.

Ändringen i andra stycket innebär att ordet ”språkval” i fortsättningen
inte kommer att benämnas som ett ämne. Ämnet betecknas i stället som
”moderna språk”, vilket är den benämning som redan i dag används i den
kursplan som gäller för ämnet.
Övervägandena finns i avsnitt 8.1.2.
5 § Den totala undervisningstiden för varje elev i sameskolan ska vara minst
4 473 timmar.
För en nyanländ elev och för en elev som avses i 3 kap. 12 c § andra stycket 2
ska den totala undervisningstiden efter ett beslut om placering i årskurs enligt 3
kap. 12 e § motsvara minst den tid som återstår för övriga elever i den årskursen
under den kvarvarande skoltiden.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av
8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om fördelning av undervisningstiden (timplan).

Ändringen innebär att den minsta totala undervisningstiden i sameskolan
ökas med 48 timmar.
I paragrafens tredje stycke har upplysningsbestämmelsen förtydligats.
Någon ändring i sak är inte avsedd.
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Övervägandena finns i avsnitt 8.1.2.
16 § Betyg ska sättas i sameskolans ämnen.
Om undervisningen i naturorienterande ämnen och samhällsorienterande
ämnen i huvudsak varit ämnesövergripande fram till och med slutet av årskurs
6, får rektorn dock besluta att ett sammanfattande betyg ska sättas för dessa
respektive ämnen.

Ändringen innebär att betyg också ska sättas i moderna språk i årskurs 6.
Övervägandena finns i avsnitt 8.3.2.
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
Av punkt 1 framgår att lagändringen träder i kraft den 1 juli 2017.
Av punkt 2 framgår att den upphävda timplanen för grundskolan i bilaga
1 till skollagen ska tillämpas för de elever som höstterminen 2017 börjar i
årskurs 7 eller en högre årskurs.
Övervägandena finns i avsnitt 10.2.

105

Referenser

European Commission/SurveyLang (2012), First European Survey on
Language Competences: Final Report.
Lavy, V. (2014), Do Differences in School’s Instruction Time Explain
International Achievement Gaps? Evidence from Developed and
Developing Countries, NBER Working paper. 16227.
Lärarnas Riksförbund (2012), Nationella timplaner - en förutsättning för
en likvärdig skola? Stockholm.
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011.
Läroplan för grundsärskolan 2011.
Läroplan för sameskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011.
Läroplan för specialskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011.
Marcotte, D. (2007), Schooling and test scoores: A mother-natural
experiment, Economics of Education Review, vol. 26. no. 5, 629–640.
Myrup Jensen V.(2013), Does working longer make them stronger? – The
Effect of Teacher Hours on 9th grade students’ academic Achievement,
Educational Research, vol 55, no. 2, 180–194.
Prop. 1992/93:220 En ny läroplan för grundskolan och ett nytt
betygssystem för grundskolan, sameskolan, specialskolan och den
obligatoriska särskolan.
Prop. 2009/10:165 Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och
trygghet.
Prop. 2009/10:219 Betyg från årskurs 6 i grundskolan.
Prop. 2012/13:64 Utökad undervisningstid i matematik
Prop. 2014/15:44 Möjligheter till fjärrundervisning
Prop. 2015/16:149 Ytterligare undervisningstid i matematik.
SOU 1992:94 Skola för bildning
SOU 2005:101 Utan timplan – för målinriktat lärande.

106

SOU 2012:76 Betänkandet av utredningen om utbildning av barn och
ungdomar i samhällsvård samt distansundervisning.
Skolinspektionen, rapporter nr 43-2008:140, 43-2009:675, 43-2009:1652
och 43-2014:1118.
Skolinspektionen (2012), Regelbunden tillsyn 2011.
Skolinspektionen (2014),Teknik – gör det osynliga synligt.
Kvalitetsgranskning 2014:4.
Skolverket (2009), Redovisning av uppdrag om att utarbeta nya
kursplaner och kunskapskrav för grundskolan och motsvarande
skolformer m.m. Dnr U2009/312/S [Delredovisning].
Skolverket (2012), Internationella språkstudien 2011. Elevernas
kunskaper i engelska och spanska. Rapport 375. Stockholm.
Skolverket (2013), Att fånga undervisningstiden med målen i fokus,
Garanterad undervisningstid i grundskolan ur ett huvudmanna- och
skolperspektiv. Rapport 384. Stockholm.
Skolverket (2014a), Att tala eller inte tala spanska. En fördjupning av
resultaten i spanska från Internationella språkstudien 2011. Stockholm.
Skolverket (2014b), Redovisning av uppdrag om att ta fram förslag till
stadieindelad timplan för grundskolan. Dnr U2014:3489/S samt tillägg
U2014/5377/S.
Skolverket (2015a), Planerad undervisningstid i grundskolan läsåren
2011/12–2014/15 PM 20151015.
Skolverket (2015b), PM - Slutbetyg i grundskolan, våren 2015 PM
2015-09-30.
Skolverket (2015c), Särskilt stöd i grundskolan 2014/15 PM 2015-10-08.
Skolverket (2016a), Planerad undervisningstid i grundskolan läsåren
2015/16 PM 2016-05-11.
Skolverket (2016b), Redovisning av uppdraget om att föreslå nationella
it-strategier för skolväsendet – förändringar i läroplaner, kursplaner,
ämnesplaner och examensmål Dnr U2015/04666/S
http://www.bunkeflomodellen.com/
https://ec.europa.eu/epale/sv/node/2856

107

http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/statistik-itabeller/grundskola/betyg-arskurs-6
http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/internationellastudier/pisa
http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/internationellastudier/timss

KU 4

BESLUTSFÖRSLAG

Sponsring och produktplacering i Borås Stads skolor:
Svar på skrivelse
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Svarsskrivelsen sänds till Stadsdelsnämnden Öster.
Skrivelsen sänds även för kännedom till Stadsdelsnämnden Norr, Stadsdelsnämnden Väster, Utbildningsnämnden,
Förskolenämnden och Grundskolenämnden.

161011
Datum

Malin Carlsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0422 807
Programområde: 3
Handläggare: Eva Andreasson, tfn 033-35 32 20
Datum/avdelningschef: 2016-09-05/Ingegerd Eriksson

Sida
1(2)
2016-10-31

Dnr 2016/KS0422

Stadskansliet
Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Eva Andreasson
Stadsdelsnämnden Öster

Sponsring och produktplacering i Borås Stads
skolor: Svar på skrivelse
Stadsdelsnämnden Öster har skrivit till Kommunstyrelsen med en efterfrågan av riktlinjer som reglerar sponsring och produktplacering i Borås Stads skolor.
Bakgrunden är att några av stadsdelens skolor har deltagit i Team Rynkeby Skollopp
som har till syfte att samla in pengar till Barncancerfonden. Pengarna samlas in genom att barnen ingår ”sponsorsavtal” med föräldrar, mor- och farföräldrar, andra
släktingar eller vänner, som sponsrar skolloppet med en mindre summa per antal varv
som eleverna springer i samband med loppet. Team Rynkeby levererar juice, armband, föräldrabrev, sponsorsdokument, insamlingsbössa och diplom till deltagande
skolor.
Stadskansliet har gjort en förfrågan till Stadsdelsförvaltningarna och till Utbildningsförvaltningen om i vilken utsträckning det förekommer sponsring eller liknade aktiviteter/samverkan med företag och andra organisationer.
Förutom deltagandet i Team Rynkeby Skollopp finns samverkan med Destination
Gymnasiet angående läxhjälp för elever i grundskolan. Samverkan med näringslivet
sker även avseende PRAO- platser. Håll Sverige Rent- skräpplockning är ett annat
exempel.
Inom Utbildningsförvaltningens verksamheter förekommer samverkan med näringslivet, t ex fadderverksamhet inom Svenska för invandrare- SFI, Ung FöretagsamhetUF, Arbetsplatsförlagt lärande- APL och lärlingsverksamhet, vilket är helt i enlighet
med intentionerna i Skollag och skolförordning. Skolorna får ibland från företag
överblivet material som används som lärverktyg på yrkesprogram, t ex elsladdar, vvsutrustning, utrustning till fordonsprogrammet. I de fall krav på motprestationer ställs
är dessa i enlighet med den vägledning om sponsring som Konsumentverket har utarbetat.
Utöver ovan nämnda aktiviteter kan det finnas annan samverkan på enhetsnivå.
Kommunstyrelsens övervägande

Kommunstyrelsen kan inte se att det förekommer sponsring eller likande aktiviteter i
någon större utsträckning i Borås Stads förskolor och skolor. Den samverkan med
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näringslivet, som sker inom grund – och gymnasieskola bedöms vara helt i enlighet
med intentionerna i skollag och skolförordning.
Oavsett detta, anser Kommunstyrelsen att det finns anledning att ha en beredskap för
hur verksamheterna ska förhålla sig till eventuella erbjudanden från eller samverkan
med externa aktörer.
Konsumentverket har, i samverkan med Skolverket och Svenska Kommunförbundet
(nuvarande Sveriges Kommuner och Landsting, SKL), tagit fram en vägledning gällande Sponsring i skolan. (Bilaga)
Dokumentet är framtaget 2004, men Kommunstyrelsen bedömer att det ändå kan
utgöra vägledning, när det gäller förhållningssätt i frågor om sponsring och annan
samverkan med externa aktörer. I förekommande fall bör det ske en avstämning med
Borås Stads juridiska avdelning avseende gällande lagstiftning.
Det är även lämpligt att det sker ett samråd med förvaltningsledningen innan ev avtal
ingås eller samverkan inleds med olika aktörer.
I det fall nämnderna bedömer, att det behövs ytterligare styrdokument för respektive
verksamhet, anser Kommunstyrelsen att de bör vara gemensamma för Förskolenämnden, Grundskolenämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
Kommunstyrelsen påminner också nämnderna om Kommunfullmäktiges beslut att
förskolan, grund- och gymnasieskolan ska vara avgiftsfri. Elever och föräldrar ska inte
tillfrågas om att bidra med pengar till sådant som sker inom verksamheternas ram,
oavsett hur behjärtansvärt ändamålet är.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Svarsskrivelsen sänds till Stadsdelsnämnden Öster.
Skrivelsen sänds även för kännedom till Stadsdelsnämnden Norr, Stadsdelsnämnden Väster, Utbildningsnämnden, Förskolenämnden och Grundskolenämnden.

Lena Palmén
Kommunalråd

Ingegerd Eriksson
Avdelningschef

I samarbete med Skolverket och
Svenska Kommunförbundet.

Sponsring i skolan
Vägledning för utarbetande av lokal policy för sponsring
Förord

meddelandet endast innehålla uppgift om vem som
står bakom sponsringen, t.ex. genom att företagsnamnet nämns, eller uppgift om att företaget får andra förmåner. Om det dessutom finns någon information om
näringsidkarens produkter och verksamhet kan meddelandet vara kommersiell marknadsföring. Då gäller
marknadsföringslagens regler.

Vi är vana vid att kultur och idrott liksom offentliga
evenemang, radio och TV sponsras av näringslivet.
Men skolan skiljer sig från kulturinstitutioner och
idrottsföreningar. Det finns t.ex. krav på att elever
skall närvara. I grundskolan har eleverna skolplikt.
Verksamheten vilar på en fastställd värdegrund och
finansieras genom skatter. Skolan är också en
myndighet som styrs av författningar såsom skollag,
läroplaner och kommunallag och fattar beslut som
påverkar enskilda individer.
Sponsring av skolverksamhet är en komplicerad
fråga av etisk, pedagogisk, juridisk och politisk
karaktär. Konsumentverket har utarbetat denna vägledning i samråd med Skolverket och Svenska
Kommunförbundet. Syftet är att ge skolhuvudmän
och skolledare ett underlag för att utarbeta en lokal
policy för sponsring inom skol-, förskole- och
fritidshemsverksamhet och ett hjälpmedel för bedömning av sponsringserbjudanden.

Det finns ett omfattande samarbete
med näringslivet
I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet anges
att samverkan med arbetslivet och närsamhället är en
förutsättning för en utbildning av hög kvalitet och ett
underlag för elevernas val av fortsatt utbildning.
Många skolor deltar i nationella, sponsrade projekt utan att reflektera över eller informera personal
och elever om företagsintressena bakom verksamheten. En omfattande sponsring av verksamhet i skolan är näringslivets finansiering av stiftelser som gör
sociala insatser i skolan.
Ett par exempel är stiftelsen Friends som arbetar
mot mobbning och Mentor som arbetar drogförebyggande. Förutom att sponsorerna kan sammankopplas med en verksamhet av stort allmän- eller samhällsintresse och därigenom stärka sin image och få
långsiktiga, positiva effekter i sin verksamhet ger
deras närvaro i skolan också möjligheter att exponera
företagsnamn och varumärken för en intressant kundgrupp.
Enligt en undersökning från Lärarförbundet
hade 60% av grundskolorna i slutet av 1990-talet
sponsrats av företag eller organisationer. Majoriteten
av de lärare som svarade, skulle kunna tänka sig att
tacka ja till ett sponsringserbjudande under förutsättning att sponsorn inte påverkade innehållet i undervisningen.
I gymnasieskolan är läromedel, datorer, resor och
byggmaterial vanliga sponsringsobjekt. Av tradition
har de yrkesinriktade programmen alltid varit måna
om sina relationer med arbetslivet. Eleverna behöver
praktikplatser, utbildningen måste ha rätt utrustning
och lärarna de kunskaper som krävs för att utbildningen skall bli användbar för eleverna.
Exempel på sponsring, där besluten ofta tas av enskilda lärare, är företag, organisationer och myndigheter som erbjuder skollitteratur och annat undervisningsmaterial gratis till grundskola och gymnasieskola. Skolans motprestation är att sponsorerna presenteras för eleverna.

Begreppet sponsring
Innebörden av begreppet sponsring har utvecklats
över tiden. Tidigare beskrevs sponsring närmast som
företeelsen att företag lämnar bidrag i form av ekonomiskt stöd eller gåvor till idrottslig, kulturell eller motsvarande verksamhet. Nu avser begreppet sponsring
ett avtal till ömsesidig nytta mellan två eller flera parter, där den ena parten (sponsorn) förbinder sig att
lämna ersättning i form av kontanta medel, varor
och/eller tjänster och den andra parten (den sponsrade) som motprestation tillhandahåller t.ex. exponering av företagsnamn, varumärke eller varor och tjänster till nytta för sponsorn i dennas verksamhet. En
trend i näringslivet är att man i allt mindre grad beskriver sig som sponsor utan hellre talar om att man är
en samarbetspartner. Samarbetet kan syfta till att
båda parter kan öka sin kompetens eller minska sina
kostnader genom att byta tjänster med varandra.
Sponsring kan t.ex. innebära att sponsorn tillhandahåller förbrukningsmaterial, lånar ut eller subventionerar maskiner och annan utrustning, tillför kompetens genom att ställa en expert till förfogande för
insatser i skolans administration, marknadsföring eller
undervisning, erbjuder praktikplatser och studiebesök
på företaget etc. Men givetvis kan sponsring även innebära stöd med kontanta medel.
Det är en skillnad mellan sponsring och kommersiell marknadsföring. För att anses vara sponsring får
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Utgångspunkter
för en policy

en påverkas de ungas konsumtion men också deras allmänna inställning till kropp, utseende, könsroller, sexualitet, droger och våld. Sponsrat material och aktiviteter kan medföra att barn och ungdomar utsätts för
ett kommersiellt tryck även i skolan.

Viktiga utgångspunkter när man skall formulera
en policy är bl.a. skollagstiftningen, kraven på sponsorerna, bedömningen av det pedagogiska värdet och
skolans motprestation.
Förskolan har en egen läroplan (Lpfö98). Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo94) gäller
förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. Förskoleklassen är en del av skolan och det första steget i
att genomföra och uppfylla läroplanens mål. Fritidshemmet skall bidra till att målen uppnås. Läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf94) gäller
bl.a. gymnasieskolan där större delen av ungdomarna
fortsätter sina studier.

Därför är det viktigt att bedöma sponsringens utbildningsvärde mot dess påverkanseffekt och beakta:
– att materialet/aktiviteten inte får strida mot läroplaner och kursplaner
– att fakta skall vara aktuell och opartisk och det tydligt skall framgå vem avsändaren av materialet/
aktiviteten är
– att undervisningen inte får vara beroende av ett
sponsrat material, utan detta skall enbart fungera
som ett komplement

Skolan, inbegripet förskola och fritidshem, har ansvar
för att barn och ungdomar under sin skoltid får möta
arbetslivet och närsamhället. Ett samarbete med näringslivet kan utveckla och motivera eleverna och inspirera till nya arbetsformer i skolan. Eleverna får
bättre underlag för fortsatt studie- och arbetsliv.
Genom samarbetet kan också förståelsen för varandras villkor öka hos både näringsliv och skola.
Sponsring kan vara ett led i ett samarbete.
Sponsringen får dock inte komma i konflikt med skollagstiftningens värdegrund och krav på saklighet och
allsidighet. Den får inte heller komma i konflikt med
objektivitetsprincipen och likställighetsprincipen.
Man måste även, särskilt när det gäller grundskola,
komma ihåg att det finns en skolplikt som innebär att
barn och ungdomar inte kan välja bort den påverkan
som det sponsrade budskapet kan innebära. Hänsyn
måste tas till barnens mognad. Ju yngre barn desto
större skäl att iaktta försiktighet med sponsrade aktiviteter.

Skolans motprestation
En central fråga vid bedömningen av ett kommersiellt
samarbete är utformningen av den motprestation som
sponsorerna förväntar sig. En motprestaton kan vara
att ge utrymme för exponering av företagets produkter.
Det vanligaste ”priset” för sponsorstödet är att
företagets och/eller varans namn exponeras på olika
sätt i skolan; på material, på utrustning, på skyltar,
varuautomater m.m.
Företagens utbyte kan också vara att få tillgång till
pedagogisk kompetens och möjlighet att använda skolans lokaler t.ex. aula och matsal för sammankomster
eller kunna använda skolans kök, verkstad etc. för sin
personalutbildning. Andra önskade motprestationer
kan gälla inköp av bestämda varor och tjänster till
skolan. Sådant skall upphandlas enligt lagen om
offentlig upphandling.
Verksamhet av affärsmässig natur, som att skolan
hyr ut lokaler, ryms inte i begreppet sponsring. Bidrag
som ges utan krav på motprestation betraktas inte heller som sponsring, men kan uppmärksammas i en
policy för att säkerställa att en sådan gåva inte påverkar skolans verksamhet på ett otillbörligt sätt eller
kan medföra misstanke om mutbrott.

Den offentliga verksamheten skall huvudsakligen
finansieras med skatter. Finansiering av verksamhet
med hjälp av sponsormedel får därför endast utgöra
ett mindre komplement till samhällets finansiering.
Sponsring kan innebära köp av varor eller tjänster.
Tillbörlig hänsyn måste därför tas till reglerna för
offentlig upphandling.
Sponsring får heller inte medföra risk för misstanke om muta eller otillbörliga personliga syften.

Krav på sponsorer

Beslut om policy

Vid bedömning av sponsorn bör man beakta:

Ett beslut om en policy för sponsring är ett principiellt
beslut. Enligt kommunallagen skall fullmäktige besluta i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av
större vikt. En övergripande policy som denna bör därför tas av fullmäktige. Den nämnd som har ansvaret
för skolfrågor kan anta närmare riktlinjer för hur
sponsringen kan utformas. I beredningen av ett sådant
ärende är det en fördel om skolorna, rektorerna, eleverna m.fl. är delaktiga.
Av policyn måste uttryckligen framgå att sponsorns bidrag bara skall vara ett komplement till
ordinarie undervisning och att kommunen/skolan inte
får komma i beroendeförhållande till sponsorn. Kommunen/skolan måste kunna tillhandahålla sådant som
den är skyldig till enligt föreskrifter, såsom kursplaner.
Sponsormedel skall inte ingå i ordinarie budget.
Det är av central betydelse att en policy är väl känd
hos både skola och näringsliv. Med skola avses också
elever och föräldrar.

– att företaget drivs seriöst och inte har skatteskulder
och dylikt
– att verksamheten är förenlig med skolans värdegrund
– att företaget följer god marknadsföringssed
– om sponsrat material eller aktiviteter innehåller
reklam, förmånserbjudanden eller annan aktiv
marknadsföring
– att sponsorn inte uppmanar elever att själva köpa
eller att påverka sina föräldrar att köpa företagets
varor eller tjänster

Bedömning av det pedagogiska värdet;
Barn och ungdomar blir i allt större omfattning utsatta för ett kommersiellt tryck. Genom marknadsföring2

Innehållet i policyn

Kommunallagen

En policy bör reglera
– om och i vilken utsträckning sponsring får förekomma och på vilken nivå i organisationen som avtal om kommersiellt samarbete skall godkännas
– vilka krav som ställs på företag, organisationer
eller andra som får sponsra skolverksamhet och
vem som ansvarar för kontrollen t.ex. hos skattemyndighet och kronofogdemyndighet
– i vilken omfattning skolans policy för sponsring
skall gälla för entreprenörer som driver verksamhet
inom skolan, t.ex. företag som upphandlats för
skolmåltidsverksamheten
– hur skolans personal, elever och föräldrar skall
informeras om skolans sponsringspolicy och vilka
avtal skolan ingår
– vad avtal om sponsring skall innehålla

Av kommunallagen framgår att varje nämnd har ett
ansvar för sitt verksamhetsområde. Sponsringen får
inte påverka eller inskränka det politiska handlingsutrymmet. Sponsringen får alltså inte förknippas med
villkor som påverkar verksamhetens mål, inriktning,
omfattning och kvalitet.
Avgörande för om kommunen kan ta emot sponsring är vilka villkor som sponsringen är förknippad
med. Villkoren får inte medföra ett beroendeförhållande till sponsorn. Villkoren får inte heller leda till
inslag i verksamheten som inte är kompetensenliga.
Vidare bör det råda en rimlig proportion mellan det
som skolan får och den motprestation som skolan erbjuder sponsorn. Samarbetet mellan kommunen och
näringslivet får inte innebära ett otillåtet stöd till ett
enskilt företag.

Skollagstiftningen
Verksamheten i förskoleverksamheten, skolan och
fritidshemmen skall utformas i överensstämmelse med
grundläggande demokratiska värderingar och alla
som verkar inom skolan skall främja aktning för
varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö, (skollagen). Läroplanerna anger att skolan har en viktig uppgift att förmedla och förankra
samhällets grundläggande värden hos barn och elever.
I läroplanerna anges att skolan skall vara öppen för
skilda uppfattningar och den skall framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjlighet till sådana. Undervisningen skall vara saklig och
allsidig. Alla föräldrar skall med samma förtroende
kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att
barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den
ena eller andra åskådningen. Skolledare, lärare och fritidsledare har ett pedagogiskt ansvar för att material
och andra inslag i undervisningen är relevanta i förhållande till läroplan och kursplan.
Eleverna skall få en utbildning av hög kvalitet. Det
förutsätter bl.a. samverkan med arbetslivet och närsamhället i övrigt. Alla som arbetar i skolan skall verka för att utveckla kontakter med arbets- och föreningsliv och andra verksamheter utanför skolan som
kan berika den som en lärande miljö. Läraren skall
medverka till att utveckla kontakter med organisationer, företag och andra som kan bidra till att berika
skolans verksamhet och förankra den i det omgivande
samhället.

Förslag till innehåll i avtal
Sponsring och annat kommersiellt samarbete bör
regleras genom skriftliga avtal.
Ett avtal om sponsring kan innehålla:
– namn, adresser och organisationsnummer
– kontaktpersoner etc
– syftet med sponsringen
– aktiviteten
– sponsorns åtagande
– skolans åtagande
– vilken tid avtalet gäller
– eventuella medierättigheter
– ansvar vid inställda evenemang
– försäkringsansvar för elever och material
– formen för uppsägning av avtalet om förutsättningarna förändras
– formen för lösning av eventuell tvist om avtalets
tillämpning

Regelverk

Lagen om offentlig upphandling

Det finns ingenting i lagstiftningen som uttryckligen
förbjuder sponsring av skolverksamhet. Det är dock
viktigt att sponsring inte kommer i konflikt med
bestämmelser i skollagstiftningen eller annan lagstiftning. Sponsring får t.ex. inte förknippas med villkor
som gör att skolan kommer i beroendeförhållande till
sponsorn eller att undervisningen eller utbildningen
påverkas av sponsringen.

Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar upphandlingen i alla organisationer som omfattas av begreppet upphandlande enhet i lagen, dvs. staten, kommuner, landsting, statliga myndigheter och vissa av
deras bolag, stiftelser m.fl.
Ett avtal måste innehålla ömsesidigt förpliktande
ekonomiska villkor och avse en upphandlande enhets
köp, leasing, hyra eller hyrköp för att omfattas av reglerna i LOU. För att få klarhet i om ett avtal skall upphandlas enligt LOU, måste således den upphandlande
enheten i varje enskilt fall avgöra vilken typ av avtal
som faktiskt är för handen. Upphandlande enheters
försäljning och rena gåvor till upphandlande enheter
omfattas inte av reglerna i LOU.
Avtal om sponsring med varor eller tjänster skall i
vissa fall upphandlas enligt LOU. Upphandlingsskyldigheten inträder då sponsorn bidrar med varor eller tjänster till en upphandlande enhet och i gengäld av
enheten erhåller varor eller tjänster, s.k. barteravtal,

Regeringsformen

Kommunerna är bundna av objektivitetsprincipen
som är grundlagsfäst i regeringsformen. Kommunerna
skall behandla alla lika inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet i sin verksamhet. Av detta följer att
kommunen inte genom sponsring får utsätta sig för sådan påverkan att objektiviteten kan ifrågasättas. De
villkor som sponsringen är förknippad med får alltså
inte innebära att kommunen kommer i konflikt med
objektivitetsprincipen.
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eller kontanta medel. Är avtalet om leverans av varor
eller tjänster utan förpliktelser för den upphandlande
enheten, utgör varorna eller tjänsterna en gåva, vilken
inte omfattas av reglerna i LOU. Att en upphandlande
enhet endast åtar sig att upplysa om att en leverantör
sponsrat den upphandlande enheten med varor eller
tjänster, innebär normalt inte att avtalet innehåller förpliktelser för enheten.
Sponsring med endast kontanta medel kan
aldrig omfattas av reglerna i LOU. Är avtalet utan förpliktelser för den upphandlande enheten utgör de kontanta medlen en gåva. Avtal om gåvor behöver inte
upphandlas enligt LOU, eftersom sådana avtal inte innehåller ömsesidigt förpliktande ekonomiska villkor.
Med förpliktelser för den upphandlande enheten att
tillhandahålla varor eller tjänster innebär avtalet i juridisk mening en försäljning från den upphandlande
enheten, vilken inte omfattas av reglerna i LOU.
(Rapport 2003/0039-28, Nämnden för offentlig upphandling).

Marknadsföringslagen

Marknadsföringslagen gäller om ett sponsringsavtal
leder till kommersiell reklam.
Enligt marknadsföringslagen ska all marknadsföring utformas enligt god marknadsföringssed. En viktig
grundregel är att reklam måste kunna identifieras som
sådan. Detta är särskilt viktigt när man vänder sig till
barn och unga. En annan grundprincip är att reklam
ska vara vederhäftig och sann. Enligt Internationella
Handelskammarens (ICC) grundregel för reklam ska
marknadsföring bl.a. utformas med socialt ansvar och
ta särskild hänsyn till barn och unga.

Källförteckning
Lagar

Regeringsformen
Kommunallagen (1991:900)
Skollagen (1985:1100)
Lagen (1992:1528) om offentlig
upphandling
Marknadsföringslagen (1995:450)
Läroplaner
Läroplan för förskolan, Lpfö98,
Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, Lpo94,
Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf94
Myndigheter
Konsumentverket
www.konsumentverket.se
Konsumenträtt/Marknadsrätt
Skolverket
www.skolverket.se
Styrdokument
Svenska kommunförbundet
www.svekom.se
Skola och barnomsorg

Sammanfattningsvis säger ICC-reglerna beträffande barn och unga att reklam inte får utnyttja barns och
ungdomars naturliga godtrogenhet och bristande erfarenhet, inte får innehålla framställningar som kan
medföra att barn eller ungdomar utsätts för fysiska
skadeverkningar eller påverkas negativt i psykiskt eller moraliskt avseende och inte ge intryck av att själva
innehavet eller användningen av viss produkt ger ett
övertag över jämnåriga eller att avsaknad av produkten kan få motsatta följder.
Reklam får inte heller stå i strid med rådande sociala värderingar eller undergräva föräldrars auktoritet
eller innehålla direkta uppmaningar till barn eller ungdomar att övertala sina föräldrar eller andra vuxna att
köpa den utannonserade produkten åt dem.

Näringslivets regler om sponsring
Internationella Handelskammaren (ICC) har särskilda
regler för sponsring, Code on Sponsorship, 2003.
Article 7, Children and Young People, fritt översatt
från engelska, lyder:
Sponsring som riktas mot eller som kan antas påverka
barn eller ungdomar bör inte utformas så att man drar
fördel av deras unga ålder och brist på erfarenhet.
Sponsringen bör inte heller vara sådan att den medför
att barn och ungdomar utsätts för fysiska skadeverkningar eller påverkas negativt i psykiskt eller moraliskt
avseende eller försätts i lojalitetskonflikt gentemot föräldrar eller vårdnadshavare.

Ekonomistyrningsverket
www.esv.se
ESV 2002:15 Sponsring som
finansieringskälla? En vägledning
för statliga myndigheter.
Statskontoret
www.statskontoret.se
Rapport 2003:22, Klara villkor för sponsring av
statlig verksamhet.
Nämnden för offentlig upphandling
www.nou.se
Rapport 2003/0039-28 LOU:s tillämplighet vid
sponsring av varor och tjänster till statliga
myndigheter
Kontaktpersoner
Konsumentverket: Niklas Eklöf,
niklas.eklof@konsumentverket.se
Svenska Kommunförbundet: Olle Wendt,
olle.wendt@svekom.se
Skolverket: Ulrika Lindén,
ulrika.linden@skolverket.se
Mars 2004

Box 48, 651 02 Karlstad
Tel: 0771-42 33 00. Fax 054-19 41 95.
E-post: konsumentverket@konsumentverket.se
www.konsumentverket.se
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Svar på motion av Annette Carlson (M), Ulf Sjösten
(M) och Urban Svenkvist (M); Handlingsplan mot
otrygghet!
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen är besvarad.
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Stadskansliet
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Sakiba Ekic, 033- 35 82 02
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Annette Carlson (M), Ulf
Sjösten (M) och Urban Svenkvist (M); Handlingsplan mot otrygghet!
Annette Carlson (M), Ulf Sjösten (M) och Urban Svenkvist (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-03-19 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås uppdra åt Fritids- och folkhälsonämnden att ta fram förslag på en
handlingsplan mot otrygghet i enlighet med motionens intentioner.
Motionen har remitterats till Stadsdelsnämnderna, Lokalförsörjningsnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, Tekniska nämnden, Arbetslivsnämnden, Centrala pensionärsrådet, Kommunala funktionshinderrådet, Ungdomsrådet, Brottsförebyggande
rådet, Polisen, Räddningstjänsten, bostadsbolag.
Sammanställning av inkomna remissvar, se bil.
I flertalet remissvar lyfter man kommunens pågående brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Borås Stad har en samverkansöverenskommelse med lokalpolisområdet Borås vars syfte är att öka tryggheten och minska brottsligheten i Borås.
Överenskommelsen innehåller en avtalsdel och en åtgärdsdel där det redogörs för
ansvarsfördelning och insatser. Åtgärdsdelen spänner över ett brett område och innehåller insatser som grundar sig i följande prioriterade områden; struktur för det
brottsförebyggande arbetet, en trygg stad för alla, arbete mot alkohol, narkotika, tobak och doping samt att motverka organiserad brottslighet.
Borås Stad har under året tecknat en överenskommelse med civilsamhället. Överenskommelsen är en långsiktig satsning på samverkan mellan kommunen, föreningslivet,
ideella organisationer, religiösa samfund m.fl. Överenskommelsen är en bra grund i
arbetet att utveckla ett strukturerat samarbete när det gäller trygghetsskapande och
brottsförebyggande aktiviteter tillsammans med civilsamhället.
I Borås finns idag ett centralt och tre lokala brottsförebyggande råd. De brottsförebyggande rådens arbete grundar sig i sammverkansöverenskommelsen och arbetet
genomförs i samverkan mellan kommunen, Särf, polisen, Borås City och bostadsbolag. I samband med Borås Stads nya organisation har ett förslag kring en ny struktur
för trygghetsarbetet tagits fram. Denna syftar till att skapa helhetssyn och samla allt
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trygghetsskapande arbete i staden. Det finns också en tydlig ansvarsfördelning och
Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för att hålla ihop arbetet.
Sedan motionen skrevs har enheten Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) inrättats på Stadskansliet. CKS uppdrag inkluderar bland annat att motverka organiserad
och ekonomisk brottslighet samt våldsbejakande extremism inom kommunen. I uppdraget för enheten ingår att utifrån pågående arbete och i samverkan med andra aktörer bistå med den lokala lägesbilden på områden och utifrån detta föreslå åtgärder till
trygghetsarbetet. Syftet med arbetet är att få en helhetsbild för en trygg och säker
kommun.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen är besvarad.
KOMMUNSTYRELSEN

Malin Carlsson
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Enhetschef

REMISSAMMANSTÄLLNING
2016-10-04
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Dnr 2015/KS0304

Stadskansliet
Kvalitet och utveckling
Sakiba Ekic, 033- 35 82 02

Motion: Handlingsplan mot otrygghet!
Inkomna yttranden i sammanfattning
Motionen har remitterats till Stadsdelsnämnderna, Lokalförsörjningsnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, Tekniska nämnden, Arbetslivsnämnden, Centrala pensionärsrådet, Kommunala funktionshinderrådet, Ungdomsrådet, Brottsförebyggande
rådet, Polisen, Räddningstjänsten, bostadsbolag.
Nedan följer inkomna yttranden i sammanfattning.
Lokalförsörjningsnämnden

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att tillstyrka motionen med tillägg att mycket av
arbetet som lyfts redan pågår. I remissen hänvisas till det pågående utvecklingsarbetet
med en ny struktur för stadens brottsförebyggande arbete vilket syftar till att skapa
helhetssyn och förutsättningar till samverkan mellan olika aktörer.
Fritids- och folkhälsonämnden

Fritids- och folkhälsonämnden avslår motionen. I remissvaret beskrivs kommunens
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Fritids- och folkhälsonämnden
tycker att det är viktigt med konkreta åtgärder för en ökad trygghet och anser att den
befintliga samverkansöverenskommelsen, de lokala handlingsplanerna och arbetet
inom Borås rent och snyggt fyller funktionen som handlingsplan för att öka tryggheten och motverka brottsligheten i Borås Stad.
Tekniska nämnden

Tekniska nämnden tillstyrker motionen. Nämnden lyfter att arbetet är påbörjat genom åtgärdsplanen kopplad till samverkansöverenskommelsen mellan Borås Stad och
polisen men att denna behöver kompletteras med övriga aktörers trygghetsskapande
arbete.
Arbetslivsnämnden

Arbetslivsnämnden tillstyrker motionen.
Stadsdelsnämnden Norr

Stadsdelsnämnden Norr avstyrker motionen med hänvisning till olika handlingsplaner
och överenskommelser som redan finns. Några exempel på existerande handlingsplaner är samverkansöverenskommelsen mellan Borås Stad och polisen, handlingsplan
för genomförande av trygghetsvandringar samt planer kopplade till arbetet i de lokala
brottsförebyggande råden, BRÅ.
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Stadsdelsnämnden Väster

Motionen avstyrks med hänvisning till att det redan finns flera handlingsplaner och
överenskommelser i Borås Stad med syfte att öka tryggheten. I remissvaret hänvisas
bland annat till samverkansöverenskommelsen mellan Borås Stad och polisen samt
arbetet med de brottsförebyggande råden.
Av remissvaret framgår att Alliansen reserverar sig till förmån för eget förslag.
Stadsdelsnämnden Öster

Motionen avstyrks med hänvisning till befintligt brottsförebyggande och trygghetskapande arbete. I remissvaret hänvisas också till arbetet med att skapa en ny struktur
för det förebyggande arbetet kopplat till Borås Stads nya organisation.
Av remissvaret framgår att Alliansen reserverar sig till förmån för eget förslag.
Centrala Pensionärsrådet

Centrala pensionärsrådet tillstyrker motionen.
Kommunala Funktionshinderrådet

Kommunala funktionshinderrådet tillstyrker motionen.
Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet avstyrker motionen. Brottsförebyggande rådet anser att det
är positivt med en motion som belyser trygghetsarbetet men att ytterligare en handlingsplan mot otrygghet inte behövs, eftersom vi har en samverkansöverenskommelse
mellan lokalpolisområde Borås och Borås Stad.
AB Bostäder

AB Bostäder i Borås tillstyrker motionen. AB Bostäder i Borås jobbar och fokuserar
redan idag mycket tid och kraft för att motverka otrygghet hos i bostadsområden.
Bolaget menar att det behövs fler aktörer den samverkan som en gemensam handlingsplan skulle innebära ses som mycket positivt.
Fristadbostäder AB

Fristadbostäder AB tillstyrker motionen. I remissvaret lyfter man fram vikten av att
arbeta med frågorna även utanför centrum.
Polisen

Lokalpolisområdets bedömning är att motionen ligger helt i linje med polisens intentioner vad gäller samverkan mellan polis, Borås Stad och övriga externa intressenter
för att tillsammans minska brottsligheten och öka tryggheten. De insatser och brist på
samverkan som saknas enligt motionen har dock påbörjats och är under en intensiv
utveckling.

BORÅS STAD
Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdag
2016-06-30

§ 68
Dnr 2016/404 002
Svar på motion angående Handlingsplan mot otrygghet!
Nya Moderaterna föreslår i motionen att ett uppdrag ges till Fritids- och
Folkhälso-nämnden att ta fram förslag till handlingsplan mot otrygghet
innehållande en ansvars-fördelning inom och utom kommunen, konkreta åtgärder
samt de insatser som olika aktörer kan bidra till. Sedan motionen lämnades till
Kommunfullmäktige har en samverkansöverenskommelse träffats mellan Borås
Stad och Polismyndigheten, Lokalpolisområde Borås som innehåller en
åtgärdsplan med ansvarsfördelning mellan parterna. Fritids- och
folkhälsoförvaltningen har också i samverkan med berörda parter tagit fram
Riktlinjer för trygghetsvandringar i Borås Stad som syftar till att behandla trygghetsfrågor på likartat sätt i stadsdelarna. Vandringarna är riktade till boende,
förening-ar, byalag, nätverk, bostadsbolag m.fl. Aktiviteterna följs årligen upp i
lokala brotts-förebyggande råd (BRÅ). Såvitt Tekniska nämnden kan bedöma
finns den handlingsplan som efterfrågas i motionen redan på plats.
Yrkande
Ordförande Oliver Öberg (M) yrkar bifall till Allianspartiernas förslag.
Tekniska förvaltningens förslag till beslut är Tekniska nämnden bedömer att den
handlingsplan mot otrygghet i enlighet med motionens intentioner som
efterfrågas finns i den samverkansöverenskommelse som träffats mellan Borås
stad och polismyndigheten i december 2015.
Allianspartiernas förslag till beslut:
Tekniska nämnden bedömer att den handlingsplan mot otrygghet, i enlighet med
motionens intentioner, som efterfrågas ännu inte finns i Borås. Ett första steg är
taget genom åtgärdsplanen kopplad till den samverkans överenskommelse som
träffats mellan Borås Stad och Polismyndigheten i december 2015. Till denna
åtgärdsplan behöver även övriga aktörers arbete med trygghetsfrämjande åtgärder
kopplas samman till en enda handlingsplan för Borås.
Propositionsordning
Ordföranden Oliver Öberg (M) ställer proposition om Tekniska nämnden ska
besluta för Allianspartiernas förslag eller om Tekniska nämnden ska besluta enligt
Tekniska förvaltningens förslag.
Ordföranden Oliver Öberg (M) finner att Tekniska nämnden beslutar enligt
Allianspartiernas förslag.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar enligt Allianspartiets förslag som lyder:
Tekniska nämnden bedömer att den handlingsplan mot otrygghet, i enlighet med
motionens intentioner, som efterfrågas ännu inte finns i Borås. Ett första steg är
taget genom åtgärdsplanen kopplad till den samverkans överenskommelse som
träffats mellan Borås Stad och Polismyndigheten i december 2015. Till denna
åtgärdsplan behöver även övriga aktörers arbete med trygghetsfrämjande åtgärder
kopplas samman till en enda handlingsplan för Borås.
Tekniska nämnden bifaller motionen.
Vid protokollet
Lisbeth Rehnlund
Oliver Öberg (M)

Christina Zetterstrand (M)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 6 juli 2016.
Rätt utdraget betygar
Lisbeth Rehnlund
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BESLUTSFÖRSLAG

Markbyte rörande fastigheterna Östermalm 1:1,
Hässleholmen 3:1, Solhem 1 och Samariten 4 samt anläggande av parkeringsplatser
Detaljplan 1490K-P1209, vars syfte är att möjliggöra förbättringsarbeten för kollektivtrafiken genom
ombyggnation av bussterminalen vid Södra Älvsborgs Sjukhus. Detaljplanen innebär att delar av den
mark som i tidigare plan utgjordes av parkering nu utgörs av allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap. Merparten av den mark som är utlagd som allmän platsmark ägs av Västra Götalands
läns landsting. Med anledning av detta och som ett led i genomförandet av detaljplanen behöver kommunen förvärva mark från Västra Götalands läns landstings fastighet Samariten 4.
En överenskommelse om fastighetsreglering har upprättas där Västra Götalands läns landsting överlåter
ca 6 290 m2 av fastigheten Samariten 4 till kommunens fastighet Östermalm 1:1. Kommunen överlåter
ca 450 m2 av fastigheten Hässleholmen 3:1 och ca 750 m2 av fastigheten Östermalm 1:1. Som kompensation för Västra Götalands läns landstings förlust av 16 parkeringsplatser inom området för den nya
bussterminalen, ska kommunen anlägga 19 nya parkeringsplatser inom fastigheten Samariten 4. Kostnaden för anläggandet av parkeringsplatserna uppskattas till ca 750 000 kr. Ingen annan ersättning ska
utgå. Kommunen betalar förrättningskostnaderna.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Godkänna överenskommelse om fastighetsreglering, gällande förvärv av ca 6 290 m2 av fastigheten Samariten 4
och överlåtelse av sammanlagt ca 1 200 m2 från fastigheterna Hässleholmen 3:1 och Östermalm 1:1 till Samariten 4 resp. Solhem 1, samt anläggande av 19 parkeringsplatser till en uppskattad kostnad av ca 750 000 kr.
2017-10-17
Datum

Tom Andersson
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Figur 1. Även området för
de nya parkeringsplatserna.

Förlust av 16
parkeringsplatser.
Figur 2.

Figur 3.
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E 1 a-b) anmälningsärenden
(Bilagorna finns på webben under rubriken anmälningsärenden)
(Förslag: a-b till handlingarna)

E 2 Borås Stads budget för 2017
Publiceras på webben måndag den 31 oktober efter KS-presskonferens.

E 3 Anmälningsärende som behandlas i förslag till budget 2017
a) Användning av administrativa lokaler på Bodaskolan 7-9
Publiceras på webben måndag den 31 oktober efter KS-presskonferens.
(Förslag: a till handlingarna)
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Fördelning av riktade statsbidrag avseende förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet 2017
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Fördela statsbidrag till förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet avseende inkomstbortfall med anledning av
maxtaxan samt kvalitetssäkrande åtgärder enligt nedan:
Grundskolenämnden
Förskolenämnden

5 768 823 kronor
29 564 673 kronor

Summa

35 333 496 kronor
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Malin Carlsson
Kommunalråd
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Dnr 2016/KS0661
Ert dnr

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Christina Anemo, tfn 033-35 53 05
Grundskolenämnden
Förskolenämnden

Fördelning av riktade statsbidrag avseende
förskola, fritidshem och annan pedagogisk
verksamhet 2017
Borås Stad kommer under 2017 liksom tidigare år att erhålla riktade statsbidrag till
förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet för inkomstbortfall med anledning av maxtaxan, och för kvalitetssäkrande åtgärder.
För 2017 gäller följande preliminära belopp:
• Kompensation för inkomstbortfall avseende maxtaxa: 29 771 742 kr
• Kvalitetssäkrande åtgärder: 5 561 754kr
Principen för kommunernas statsbidrag är samma som föregående år vilket innebär
att fördelningen görs utifrån ett index som beräknas med hjälp av standardkostnaden
för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i kostnadsutjämningen för kommunerna.
Statsbidragen fördelas i sin helhet till Grundskolenämnden och Förskolenämnden
med resursfördelningsmodellen som grund. Statsbidraget för kvalitetssäkrande åtgärder ska i likhet med 2016 användas till personalförstärkning i barnomsorgen vilket
även inbegriper färre barn i barngrupperna.
Fördelning av riktade statsbidrag till förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet 2017:
Inkomstbortfall
maxtaxa

Kvalitetssäkrande
åtgärder

Totalt
statsbidrag

Belopp i kr
Grundskolenämnden

4 860 767

908 055

5 768 823

Förskolenämnden

24 910 975

4 653 699

29 564 673

Summa

29 771 742

5 561 754

35 333 496

KOMMUNSTYRELSEN
Malin Carlsson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef
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Projekteringsframställan för nybyggnad av Silverpoppelns förskola, Islandsgatan 5-6, Silverpoppeln 5,
Borås.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Att Lokalförsörjningsnämnden, underförutsättning att Kommunfullmäktige godkänner investeringsbudget 2017 samt
att Stadedelsnämnd Väster godkänner projekteringsframställan, får i uppdrag att projektera för en nybyggnad av en
förskola vid Islandsgatan 5-6, Silverpopplen 5, Borås.
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Kommunalråd
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Annette Carlson
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Dnr 2016/KS0645
Ert dnr

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Dan Persson

Lokalförsörjningsnämnden
Stadsdelsnämnd Väster

Projekteringsframställan för nybyggnad av
Silverpoppelns förskola, Islandsgatan 5-6, Silverpoppeln 5, Borås.
Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 20 september 2016 att Kommunstyrelsen
beslutar, under förutsättning att Kommunfullmäktige godkänner investeringsbudget
2017 samt att Stadsdelsnämnd Väster godkänner projekteringsframställan, godkänna
projekteringsframställan avseende nybyggnad av Silverpopplens förskola Islandsgatan
5-6, Silverpopplen 5, Borås. Investeringsutgiften beräknas till 34 500 000 kr.
Investeringsutgiften finns med i Kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget
2017.
Förskolan på Islandsgatan, Göta, har varit på tal en längre tid och behövs för att möta
behovet av fler förskolebarn och eventuellt ersätta andra lokaler.
Kommunstyrelsen har den 31 oktober 2016 beslutat att Lokalförsörjningsnämnden,
underförutsättning att Kommunfullmäktige godkänner investeringsbudget 2017 samt
att Stadedelsnämnd Väster godkänner projektringsframställan, får i uppdrag att projektera för en nybyggnad av en förskola vid Islandsgatan 5-6, Silverpopplen 5, Borås.
KOMMUNSTYRELSEN

Malin Carlsson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef
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Projekteringsframställan för om- och tillbyggnad av
Gånghesterskolan, Fagersåsvägen 1, 23:21 Toarp.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Att Lokalförsörjningsnämnden, under förutsättning att Kommunfullmäktige godkänner investeringsbudget 2017 samt
att stadsdelsnämnd Öster godkänner projekteringsframställan, får i uppdrag att projektera för en om- och tillbyggnad av
Gånghesterskolan vid Fageråsvägen 1, 23:21 Toarp.

161011
Datum

Malin Carlsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-10-15
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0646 287
Handläggare: Dan Persson, tfn 033 35 58 52
Datum/avdelningschef: 2016-10-07/Magnus Widén

Programområde: 3

Sida
1(1)
2016-10-31

Dnr 2016/KS0646
Ert dnr

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Dan Persson

Lokalförsörjningsnämnden
Stadsdelsnämnd Öster

Projekteringsframställan för om- och tillbyggnad av Gånghesterskolan, Fagersåsvägen 1,
23:21 Toarp.
Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 20 september 2016 att Kommunstyrelsen
beslutar, under förutsättning att Kommunfullmäktige godkänner investeringsbudget
2017 samt att Stadsdelsnämnd Öster godkänner projekteringsframställan, godkänna
projekteringsframställan avseende om- och tillbyggnad av Gånghesterskolan. Investeringsutgiften beräknas till 105 000 000 kr.
Investeringsutgiften finns med i Kommunstyrelsen förslag till investeringsbudget för
2017.
I samband med denna etablering lämnas paviljonger som i dag används för undervisning och fritidsverksamhet.
Kommunstyrelsen har den 31 oktober 2016 beslutat att Lokalförsörjningsnämnden,
under förutsättning att Kommunfullmäktige godkänner investeringsbudget 2017 samt
att stadsdelsnämnd Öster godkänner projekteringsframställan, får i uppdrag att projektera för en om- och tillbyggnad av Gånghesterskolan vid Fageråsvägen 1, 23:21
Toarp.
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Malin Carlsson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

E7

BESLUTSFÖRSLAG

Anslagsframställan för nybyggnad av Tallbackens
förskola, Sportvägen 6, Fristad Kv, Sölebo 2:22,
Borås.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Under förutsättning att Stadsdelsnämnd Norr godkänner anslagsframställan utöka investeringsanslaget
för Tallbackens förskola från 32 000 000 kr till 35 000 000 kr samt anvisa Lokalförsörjningsnämnden
35 000 000 kr för nybyggnad av Tallbackens förskola, Sportvägen 1 Fristad Kv, Sölebo 2:22, Borås. B

161018
Datum

Malin Carlsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-10-19
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0647 290
Handläggare: Dan Persson, tfn 033 – 35 58 52
Datum/avdelningschef: 2016-10-17/Magnus Widén

Programområde: 3
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Dnr 2016/KS0647

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Dan Persson
Kommunfullmäktige

Anslagsframställan för nybyggnad av Tallbackens förskola, Sportvägen 6, Fristad Kv,
Sölebo 2:22, Borås.
Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 20 september 2016 att Kommunstyrelsen
godkänner anslagsframställan för nybyggnad av Tallbackens förskola, Sportvägen 6
Fristad under förutsättning att Stadsdelsnämnd Norr godkänner anslagsframställan.
I inversteringsbudget 2016 är det avsatt 32 000 000 kr. I anslagsframställan är summan för projektet beräknat till 35 000 000 kr. I 2017 års investeringsbudget har anslaget höjts till 35 000 000 kr. Detta motsvarar en kostnadsökning på 9,4% i förhållande
till investeringsbudgeten 2016. Detta kan innebära att om kostnaderna för nybyggnationer fortsätter att öka så kan det vara aktuellt att endast bygga för att tillgodose
ökade volymer och vara något mer restriktiv med att ersätta befintliga förskolor.
Hyran för objektet är beräknad på 2% ränta och det skall vara 1,75 % vilket innebär
att hyran år 1 exkl. driftskostnader är 87 500 kr lägre än vad som anges i underlaget.,
d.v.s. 1 732 129 kr exkl. driftskostnader.
Förskolan kommer att innehålla 6 avdelningar och i samband med detta så lämnas två
förskolor Sikgården (en avdelning) samt Torggården (två avdelningar).
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Att under förutsättning att Stadsdelsnämnd Norr godkänner anslagsframställan utöka investeringsanslaget för Tallbackens förskola från 32 000 000 kr till 35 000 000 kr samt anvisa Lokalförsörjningsnämnden 35 000 0000 för nybyggnad av Tallbackens förskola, Sportvägen 8 Fristad Kv, Sölebo 2:22, Borås.
KOMMUNSTYRELSEN
Malin Carlsson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef
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Borås Energi och Miljö AB, Avfallstaxa hushåll inför
2017
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Avfallstaxa för hushåll förblir oförändrad under 2017.

2016-10-05
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-10-19
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0481 406
Handläggare: Martin Jakobsson, tfn 033-35 71 12
Datum/avdelningschef: 2016-10-05/Magnus Widén

Programområde: 1
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Dnr 2016/KS0481

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Martin Jakobsson
Kommunfullmäktige

Borås Energi och Miljö AB, Avfallstaxa hushåll
inför 2017
Borås Energi och Miljö AB har beslutat att för 2017 föreslå en oförändrad avfallstaxa
för hushåll. Avfallstaxan ska godkännas av Kommunfullmäktige.
Tack vare effektiviseringar finns inte behov av någon taxehöjning för berört avfallskollektiv. Förändringar kan dock komma ske inom tilläggstjänster, t ex framkörningsavgift, gångavstånd, felsorteringsavgift, extrahämtning, bomkörningsavgift och hämtningsintervall.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Avfallstaxa för hushåll förblir oförändrad under 2017.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Magnus Widén
Ekonomichef
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Till Kommunstyrelsen

BESLUTSFÖRSLAG

Avfallstaxa- hushåll 2017

STYRELSEMÖTE

19 maj 2016

Avfallstaxa - hushåll inför 2017
Kunderna har efterfrågat och önskat att vår prisavisering görs i juni med
tanke på att ha vetskap om nästa års kostnader för hushållsavfall då
kunderna gör sina egna budgetar och förhandlingar med sina hyresgäster.
Tack vare effektiviseringar avser inte bolaget att göra några förändringar i
hushållstaxan inför 2017.
Förändringar kan dock komma ske inom tilläggstjänster, t.ex.
framkörningsavgift, gångavstånd, felsorteringsavgift, extrahämtning,
bomkörningsavgift och hämtningsintervall.
Med stöd av ovanstående föreslås styrelsen för Borås Energi och Miljö AB
besluta

att

ge VD i uppdrag att bibehålla dagens avfallstaxa - hushåll och
därmed inte höja taxan inför 2017.

att

ge VD i uppdrag att informera kommunstyrelsen om beslutet.

BORÅS ENERGI och MILJÖ AB

Gunnar Peters
Verkställande Direktör
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Prisjustering av VA-taxa 2017
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
VA-taxans brukningsavgifter höjs med 5,5 % från och med 1 januari 2017.

2016-10-10
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-10-19
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0375 290
Handläggare: Martin Jakobsson, tfn 033-35 71 12
Datum/avdelningschef: 2016-10-10/Magnus Widén

Programområde: 1
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Dnr 2016/KS0375

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Martin Jakobsson
Kommunfullmäktige

Prisjustering av VA-taxa 2017
Borås Energi och Miljö AB har beslutat att för 2017 föreslå en höjning av VA-taxans
brukningsavgifter med 5,5 %. Bolaget ansöker nu om Kommunfullmäktiges godkännande.
Som framgår av bolagets skrivelse föreslås VA-taxan höjas med 5,5 %. VAtaxehöjningen behövs för att fondera kapital till det nya avloppsreningsverket och till
underhåll av ett åldrande ledningsnät. VA-branschen höjde i genomsnitt taxan med
3,5 % under 2016, och branschen bedömer att taxehöjningarna kommer öka framöver för att klara stigande investeringsbehov.
Kommunstyrelsens bedömning

Kommunstyrelsen bedömer föreslagen prisjustering som rimlig. Ökningen av VAtaxan innebär samma procentuella höjning som gjorts sedan 2014, och görs för att
kunna fondera medel till det nya avloppsreningsverket, få en jämn taxeutveckling och
undvika mycket stora höjningar när det nya reningsverket står klart.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
VA-taxans brukningsavgifter höjs med 5,5 % från och med 1 januari 2017.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Magnus Widén
Ekonomichef
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Till kommunfullmäktige

BESLUTSFÖRSLAG

Prisjustering VA-taxa 2017

STYRELSEMÖTE

19 maj 2016

Prisjustering VA-taxa 2017
Kunderna har efterfrågat och önskat att vår prisavisering görs i juni med
tanke på att ha vetskap om nästa års VA-kostnader då kunderna gör sina
budgetar och förhandlingar med sina hyresgäster.
Enligt Nils Holgersson undersökningen så höjdes VA avgifterna i genomsnitt i
Sverige 3,5 % förra året. I samma rapport gör VA-branschen bedömningen
att taxehöjningarna kommer att öka i framtiden för att klara sina åtaganden,
bland annat genom att det åldrande ledningsnätet behöver förnyas.
Utöver den ”Branschgenomsnittliga” höjningen har bolaget ett behov av att
höja taxan med 2 % till totalt 5,5 % för att fondera kapital till det nya
avloppsreningsverket. Denna ekonomiska strategi är för att minimera stora
höjningar när det nya avloppsreningsverket står klart.
Prisjusteringen börjar gälla från och med 2017-01-01.

Med stöd av ovanstående föreslås styrelsen för Borås Energi och Miljö AB
besluta att under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner den nya
VA-taxan för 2017.
att

ge VD i uppdrag att höja brukningsavgifterna för VA med 5,5 %

BORÅS ENERGI och MILJÖ AB

Gunnar Peters
Verkställande Direktör

E10

BESLUTSFÖRSLAG

Borås Lokaltrafik AB - ändring av bolagsordning
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Reviderad bolagsordning i enlighet med upprättat förslag för Borås Lokaltrafik AB godkänns.

2016-10-10
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-10-19
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0676 107
Handläggare: Martin Jakobsson, tfn 033-35 71 12
Datum/avdelningschef: 2016-10-10/Magnus Widén

Programområde: 1
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Dnr 2016/KS0676

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Martin Jakobsson
Kommunfullmäktige

Borås Lokaltrafik AB - ändring av bolagsordning
Borås Lokaltrafik AB kör linjetrafik på uppdrag av Västtrafik. Bolaget förlorade 2013
upphandlingen av stadstrafiken i Borås. Beslutet överprövades och Högsta förvaltningsrätten avgjorde i februari 2016 målet till Västtrafiks fördel. Avtalet är uppsagt
och Västtrafik har tecknat avtal med annan aktör som tar över trafiken 2 april 2017.
Efter avtalets upphörande kommer verksamheten i Borås Lokaltrafik AB minska
kraftigt och bestå av förvaltning och uthyrning av bolagets fastighet. Bolaget planerar
för att successivt avveckla organisationen, och från och med trafikavtalets upphörande föreslås att bolagets styrelse minskas för att anpassas till bolagets minskade
verksamhetsområde.
Kommunstyrelsen konstaterar att verksamheten i Borås Lokaltrafik AB kraftigt minskar i och med att entreprenadverksamheten åt Västtrafik upphör. En mindre styrelse
kan leda bolaget under avvecklingsprocessen. I en förlängning kan den kvarvarande
verksamheten sedan flyttas över till annat bolag inom Borås Stads bolagskoncern.
Detta föranleder behov av att ändra i bolagsordningen enligt följande:
Befintlig lydelse i bolagsordningen:
§ 8 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med lika många suppleanter.
Föreslagen lydelse:
§ 8 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst en och högst fem ledamöter med högst fem suppleanter. Består styrelsen av en eller
två ledamöter ska minst en suppleant väljas.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Reviderad bolagsordning i enlighet med upprättat förslag för Borås Lokaltrafik AB godkänns.
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KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

Magnus Widén
Ekonomichef

Bolagsordning för Borås Lokaltrafik AB

006:45

Bolagsordning för Borås Lokaltrafik AB
Antagen av Kommunfullmäktige 2016-11-23/24
Fastställd av stämman 2017-04-XX

§ 1 Firma
Bolagets firma är Borås Lokaltrafik AB.

§ 2 Säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Borås Stad.

§ 3 Syftet med bolagets verksamhet
Syftet med bolagets verksamhet är att med ett effektivt resursutnyttjande bedriva en serviceinriktad och
kundorienterad kollektivtrafik.
Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet och syftet
med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv.
Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap KL och 8 kap 3 c § KL.
Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Borås Stad.

§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva kollektivtrafik och med kollektivtrafikrörelsen direkt
sammanhängande verksamhet samt förvalta bolagets fastigheter.

§ 5 Fullmäktiges ställningstagande
Bolaget skall bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 250 000 kr och högst 1 000 000 kr.

§ 7 Antal aktier
I bolaget skall finnas lägst 2 500 aktier och högst 10 000 aktier.

§ 8 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst en och högst fem ledamöter med högst fem suppleanter. Består styrelsen av
en eller två ledamöter ska minst en suppleant väljas.
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Borås Stad för tiden från den årsstämma som följer närmast efter
det att val till Kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till
Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan bestämma om val av ledamöter och suppleanter för annan
tidsperiod.
Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant.
Kommunal författningssamling för Borås 2016

Bolagsordning för Borås Lokaltrafik AB
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Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisorer
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall Kommunfullmäktige i Borås Stad utse en
lekmannarevisor med suppleant.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall ske skriftligen genom brev till aktieägaren tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämman får dock besluta om att endast aktieägare skall ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas.

§ 13 Ärenden på årsstämma
På årsstämma, som skall hållas årligen före april månads utgång, skall följande ärenden förekomma till
behandling:
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om
a) fastställelse av resultat- och balansräkningen,
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
9. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
10. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant.
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14 Bolagsstämmans kompetens
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:
•
•
•
•
•
•

Bildande av bolag om bildandet inte är av för bolaget sedvanlig karaktär.
Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant om transaktionen inte är av för bolaget sedvanlig karaktär
Köp eller försäljning av fast egendom om transaktionen inte är av för bolaget sedvanlig karaktär
Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt ska alltid fattas av bolagsstämman.
Investering i fast egendom om investeringen inte är av för bolaget sedvanlig karaktär.
Beslut i annat ärende av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

§ 15 Räkenskapsår
Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

Kommunal författningssamling för Borås 2016
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§ 16 Firmateckning
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse minst två personer i förening.

§ 17 Insynsrätt
Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt ha insyn i
bolaget och dess verksamhet.

§ 18 Ändring av bolagsordningen
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad.

Kommunal författningssamling för Borås 2016
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Svar på motion av Ida Legnemark (V): Inför lagliga
graffitiväggar i Borås
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalles.

2016-10-17
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
x Alternativt förslag

2016-10-18
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0632 809
Handläggare: Roger Cardell, tfn 35 70 40
Datum/avdelningschef: 2016-05-06/Magnus Widén

Programområde: 2
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Dnr 2014/KS0632

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Roger Cardell
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Ida Legnemark (V): Inför
lagliga graffitiväggar i Borås
Ida Legnemark (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-09-25 inlämnat
rubricerad motion.
I motionen föreslås att ”Lagliga graffitiväggar införs i Borås”
Motionären menar att få ta del av och utöva kultur är viktigt. Ett område som saknas
och som efterfrågats av flera ungdomar är möjligheten att måla graffiti på lagliga väggar. Lagliga graffitiväggar skulle få flera positiva effekter: dels skulle de bli mötesplatser för alla som är intresserade av att måla, dels skulle det offentliga rummet berikas
med målningar som alla kan ta del av. Tidigare har debatten om lagliga graffitiväggar
ofta handlat om klotter och skadegörelse i stället för om ungas möjligheter till kulturyttringar. Genom att ha arrangerat Street Art festivalen i Borås har staden tagit ställning för graffiti som konstform och kommunen borde därmed en gång för alla vara
redo att lägga argument om att graffiti och klotter är samma sak på hyllan. Med lagliga
graffitiväggar kan Borås Stad stärka sitt rykte som en kommun som värnar kulturen
och gör den tillgänglig för alla i det offentliga rummet.
Motionen har varit remitterad till Tekniska nämnden, Lokalförsörjningsnämnden,
Samhällsbyggnadsnämnden och Kulturnämnden som avstyrker motionen och till
Fritids- och folkhälsonämnden, AB Bostäder och Ungdomsrådet som tillstyrker
motionen. De remissinstanser som är positiva till lagliga graffitiväggar pekar bl.a. på
att det berikar staden med fler mötesplatser för kulturliv och uttrycksmöjligheter
medan de negativa menar att det är svårt att kontrollera verksamheten och risk finns
att det blir en spridningseffekt utanför de legala områdena.
Kommunstyrelsen behandlade under 2012 en liknande motion ”Införa mobila
gatukonstväggar i Borås”. Kommunstyrelsens majoritet uttryckte då att man i
grunden var positiv till att olika konstformer får ta sina egna uttryck. Detta stärker
den konstnärliga friheten.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen bifalles.
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KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef

Motion: Inför lagliga graffitiväggar i Borås
Att få ta del av och utöva kultur är viktigt. Att få lyssna till och spela musik, att få
titta och känna på konst och själv få skapa, att få uppleva teater och dans och att
själv få agera och dansa. Kulturpolitiken har ofta varit bäst på att värna
människors möjlighet att ta del av professionell kultur, på museer, teatrar eller
operahus. Vänsterpartiet vill också lyfta fram möjligheten till eget skapande, inte
minst för barn och unga. Redan idag finns goda möjligheter för barn och unga att
själva skapa och utvecklas inom kulturområdet i exempelvis Kulturskolan och
Kulturföreningen Tåget. Ett område som saknas och som efterfrågats av flera
ungdomar är möjligheten att måla graffiti på lagliga väggar.
Lagliga graffitiväggar skulle få flera positiva effekter: dels skulle de bli
mötesplatser för alla som är intresserade av att måla, dels skulle det offentliga
rummet berikas med målningar som alla kan ta del av.
Tidigare har debatten om lagliga graffitiväggar ofta handlat om klotter och
skadegörelse i stället för om ungas möjligheter till kulturyttringar. Genom att ha
arrangerat Street Art festivalen i Borås har staden tagit ställning för graffiti som
konstform och kommunen borde därmed en gång för alla vara redo att lägga
argument om att graffiti och klotter är samma sak på hyllan. Med lagliga
graffitiväggar kan Borås Stad stärka sitt rykte som en kommun som värnar
kulturen och gör den tillgänglig för alla i det offentliga rummet.
Med hänvisning till ovanstående yrkar Vänsterpartiet
-

att lagliga graffitiväggar införs i Borås

Borås 2014-09-03
Ida Legnemark (V)

Sida
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Datum

Ärendenummer

2014-10-16

Dnr 2014/KN0188 865

Pontus Hammarén, 033-35 76 81

Kommunstyrelsen

Yttrande över motionen Inför lagliga graffitiväggar i Borås
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0632.
Kulturnämnden beslutar med fem röster mot fyra
Kulturnämnden beslutar att avstyrka motionen Inför lagliga graffitiväggar i Borås.
Kulturnämndens yttrande i sammanfattning
Kulturnämnden ser positivt på idén om lagliga graffitiväggar, framförd i motion av
Ida Legnemark (V). Med detta förfarande ges ungdomar med en kreativ ådra en chans
att få uttrycka sig och därtill ger man dem möjligheten att få pröva sina verk mot en
publik i det offentliga rummet.
Kulturnämndens yttrande i sin helhet
Kulturförvaltningen föreslår Kulturnämnden att se positivt på idén om lagliga
graffitiväggar, framförd i motion av Ida Legnemark (V). Med detta förfarande ges
ungdomar med en kreativ ådra en chans att få uttrycka sig och därtill ger man dem
möjligheten att få pröva sina verk mot en publik i det offentliga rummet.
Det bör tilläggas att det inte finns några undersökningar som säger att, genom att ge
utrymme för laglig graffiti under kontrollerade former, stimuleras olaglig graffiti (eller
klotter).
Yrkanden
Majoritetsgruppen föreslår att Kulturnämnden avstyrker motionen eftersom de är
tveksamma till att upplåta helt fria väggar för graffiti i det offentliga rummet.
Se bilaga.
Minoritetsgruppen föreslår att Kulturnämnden tillstyrker motionen enligt
förvaltningens förslag.
Ordföranden ställer den borgerliga majoritetens förslag mot den röd/gröna
minoritetsgruppens och finner den borgerliga majoritetens förslag med övervägande
ja besvarat.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition läses upp och godkännes.

2

Den som vill bifalla den borgerliga majoritetens förslag om att avstyrka motionen
röstar ja, den det inte vill röstar nej. Vinner nej har Kulturnämnden beslutat enligt den
röd/gröna minoritetsgruppens förslag.
Vid omröstning röstas ja av Pirita Isegran (M), Kristina Dahlberg Andersson (M),
Marie-Louise Hall (M), Ann-Britt Boman (C) och Bengt Wahlgren (FP) samt nej
av Lena Sänd (S), Hasse Brännmar (S), Anna Gustavsson (V) och Per Alstermark
(S).
KULTURNÄMNDEN

Bengt Wahlgren
Ordförande

Eva-Lotta Franzén
Kulturchef

REMISSVAR
Handläggare, telefon
Sven Liljegren, 44 20 33

Datum
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Diarienummer

2014-10-27

Kommunstyrelsen

Motion: Inför lagliga graffitiväggar i Borås
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0632

Styrelsens beslut
AB Bostäder tillstyrker motionen.

Styrelsens yttrande i sin helhet
Ida Legnemark i motion till fullmäktige föreslagit att det införs lagliga graffitiväggar i
Borås.
Motionären skriver att det finns goda möjligheter för barn och unga att själva skapa
och utvecklas inom kulturområdet i exempelvis Kulturskolan och Kulturföreningen
Tåget. Hon menar dock att det finns ett område som saknas och som efterfrågats av
flera ungdomar, möjligheten att måla graffiti på lagliga väggar.
Lagliga graffitiväggar skulle enligt Ida Legnemark få flera positiva effekter. Det skulle
dels bli mötesplatser för alla som är intresserade av att måla och dels skulle det
offentliga rummet berikas med målningar som alla kan ta del av.
En annan motion, att införa mobila gatukonstväggar, var uppe i Brottsförebyggande
rådet i Borås för yttrande i februari 2012. Brottsförebyggande rådet föreslog att
motionen skulle avstyrkas.
Rådet menade då att det befaras en avgränsningsproblematik mellan legal och illegal
graffiti. Rådet befarade en ökad andel klotter och en ökad nyrekrytering av klottrare.
Polisen var ur brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv inte positiva till
legala graffitiväggar.
AB Bostäder upplever en osäkerhet i att införa lagliga graffitiväggar och vad det kan
innebära för utvecklingen av klotter. Bostäder är för den skull inte helt avvisande för
att på försök införa lagliga graffitiväggar.
AB Bostäder tillstyrker motionen.

Ev reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande
Mot beslutet reserverar sig Lars-Gunnar Comén, Jan Idehed och Lennart Fritzson till
förmån för sitt förslag att avstyrka motionen.
AB Bostäder i Borås
Roland Andersson
Ordförande
Sven Liljegren
VD

1(1)
PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum
2014-11-04

§ 138

2014/FF0200 866

Motion: Inför lagliga graffitiväggar i Borås
Borås Stad har ambitioner om att vara en ren, vacker och trygg stad. I Borås rent och snyggt
samverkar förvaltningar, bolag, Borås City, Polisen och Räddningstjänsten för att minska
nedskräpning, klotter och skadegörelse för att öka tryggheten. I rätt sammanhang kan man se
graffiti som en trygghetsfrämjande åtgärd, genom att det leder till att fler människor rör sig i staden.
Fritids- och folkhälsonämnden har besvarat motionen "Inför lagliga graffitiväggar i Borås". Man
uttrycker i motionen att lagliga graffitiväggar skulle bidra till att skapa mötesplatser för alla som är
intresserade av att måla samt att man berikar det offentliga rummet med målningar som alla kan ta
del av. Vidare menar man att lagliga graffitiväggar bidrar till att stärka stadens anseende genom att
kulturen görs tillgänglig i det offentliga rummet.
Det finns inte vetenskapligt belägg för vare sig påståendet "lagliga väggar och graffitiskolor alltid
leder till ökat klotter", eller "lagliga väggar och graffitiskolor alltid leder till minskat klotter".
Däremot finns det praktiska erfarenheter av olika sorters klotterförebyggande åtgärder, där
möjligheter till lagligt målande har använts i förebyggande syfte tillsammans med andra åtgärder.
Det finns landskapsarkitekter och planerare som betraktar graffiti som en tillgång och möjlighet
istället för ett problem.
Önskan att få utöva sin konst i det offentliga rummet är en kraft som kan tas tillvara enligt
nämnden. För att lyckas med detta krävs dock en samverkan mellan många olika aktörer.
Brygghusenheten har lyft frågan med Kulturförvaltningen om att skapa ett street art gallery i
området vid Skatehallen.
Bilaga: Yttrande över motion - Inför lagliga graffitiväggar i Borås
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker motionen Inför lagliga graffitiväggar i Borås och sänder
yttrandet till Kommunstyrelsen.
Protokollsanteckning
Moderata Samlingspartiet vill understryka att det saknas belägg för den enbart positiva bild som utmålas i
motionen. Vi är för graffiti men mot klotter!
Vid protokollet
Johanna Jönsson
Sekreterare
Justeras 2014-11-06

Tommy Jingfors
Förvaltningschef

2(1)
PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum
2014-11-04

Cecilia Andersson (C)
Ordförande

Anette Nordström (M)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2014-11-07.

Johanna Jönsson
Sekreterare
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Datum

Diarienummer

2014-11-04

2014/FF0200 866

Susanne Carlsson, 033 – 35 82 97
Kommunstyrelsen

Yttrande över motion - Inför lagliga graffitiväggar i
Borås
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0632

Nämndens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från
yttrande)
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker motionen Inför lagliga graffitiväggar i Borås
och sänder yttrandet till Kommunstyrelsen.

Nämndens yttrande i sammanfattning
Borås Stad har ambitioner om att vara en ren, vacker och trygg stad. I rätt
sammanhang kan man se graffiti som en trygghetsfrämjande åtgärd, genom att det
leder till att fler människor rör sig i staden. I Borås rent och snyggt samverkar
förvaltningar, bolag, Borås City, polisen och räddningstjänsten för att minska
nedskräpning, klotter och skadegörelse för att öka tryggheten.
Det finns inte vetenskapligt belägg för vare sig påståendet "lagliga väggar och
graffitiskolor alltid leder till ökat klotter", eller "lagliga väggar och graffitiskolor alltid
leder till minskat klotter". Däremot finns det praktiska erfarenheter av olika sorters
klotterförebyggande åtgärder, där möjligheter till lagligt målande har använts i
förebyggande syfte tillsammans med andra åtgärder.
Det finns landskapsarkitekter och planerare som betraktar graffiti som en tillgång och
möjlighet istället för ett problem. Önskan att få utöva sin konst i det offentliga rummet
är en kraft som kan tas tillvara. För att lyckas med detta krävs dock en samverkan
mellan många olika aktörer.
Brygghusenheten har lyft frågan med Kulturförvaltningen om att skapa ett street art
gallery i området vid Skatehallen.
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2014/FF0200 866

Susanne Carlsson, 033 – 35 82 97
Kommunstyrelsen

Nämndens yttrande i helhet
Fritids- och folkhälsonämnden har beretts tillfälle att besvara motionen Inför lagliga
graffitiväggar i Borås. I motionen föreslår man att lagliga graffitiväggar införs i Borås
Man uttrycker i motionen att lagliga graffitiväggar skulle bidra till att skapa
mötesplatser för alla som är intresserade av att måla samt att man berikar det offentliga
rummet med målningar som alla kan ta del av. Vidare menar man att lagliga
graffitiväggar bidrar till att stärka stadens anseende genom att kulturen görs tillgänglig i
det offentliga rummet.
Klotter och graffiti är svårdefinierade ord som dessutom innehåller starka laddningar
för många. Graffiti är text eller bild som lagligen anbringats på plats eller föremål.
Klotter är det olagliga uttrycket (skadegörelse/brottslighet) och graffiti är det lagliga
uttrycket. En nerklottrad miljö upplevs av många som en otrivsam plats. För vissa ger
klottret också en känsla av förslumning och otrygghet. Att sanera bort det otillåtna
klottret kostar årligen samhället stora summor.
Två av de mer omdiskuterade åtgärderna på 2000-talet är försök att minska klotter
med så kallade lagliga väggar. Varken påståendet att "lagliga väggar och graffitiskolor
alltid leder till ökat klotter" eller påståendet att "lagliga väggar och graffitiskolor alltid
leder till minskat klotter" bygger på vetenskapligt utförda utvärderingar. Däremot finns
det praktiska erfarenheter av olika sorters klotterförebyggande åtgärder, där
möjligheter till lagligt målande har använts i förebyggande syfte tillsammans med andra
åtgärder.
Den nyligen avslutade No Limit – Street Art Festival har mottagits positivt av den
breda allmänheten. Resultatet har blivit att många besöker staden för att titta på
målningarna och man har även genomfört guidade turer.
Brygghusenheten har lyft frågan med Kulturförvaltningen om att skapa ett street art
gallery i området vid Skatehallen.
Borås Stad har ambitioner om att vara en ren, vacker och trygg stad. I rätt
sammanhang kan man se graffiti som en trygghetsfrämjande åtgärd, genom att det
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Susanne Carlsson, 033 – 35 82 97
Kommunstyrelsen

leder till att fler människor rör sig i staden. I Borås rent och snyggt samverkar
förvaltningar, bolag, Borås City, polisen och räddningstjänsten för att minska
nedskräpning, klotter och skadegörelse för att öka tryggheten.
Det finns landskapsarkitekter och planerare som betraktar graffiti som en tillgång och
möjlighet istället för ett problem. Önskan att få utöva sin konst i det offentliga rummet
är en kraft som kan tas tillvara. För att lyckas med detta krävs dock en samverkan
mellan många olika aktörer.

Ordförande
Cecilia Andersson
Förvaltningschef
Tommy Jingfors
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Samhällsbyggnadsnämnden
Patrik Mårtensson

2014-11-13

Diarienummer
2014/SBF0106

Kommunstyrelsen

Motion: Inför lagliga graffitiväggar i Borås
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0632

Nämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avstyrka motionen.

Nämndens yttrande
En graffittivägg kan likställas med ett plank eller en mur enligt Plan- och bygglagen
och är då att betrakta som ett byggnadsverk. Ett byggnadsverk är en bygglovspliktig
åtgärd. Vid prövning skall hänsyn tas till om åtgärden överensstämmer med eventuell
detaljplan, har en god form-, färg- och materialverkan, är lämplig för sitt ändamål
samt att lokalisering, placering och utformning av byggnadsverket inte får medföra en
sådan påverkan på omgivningen att en betydande olägenhet uppstår.
Motionen preciserar inte närmare utformningen avseende storlek eller placering av
åtgärden, varvid det inte går att ge något entydigt svar enligt Plan- och bygglagen. Det
finns därmed inte underlag att tillstyrka motionen.
För att byggnadsnämnden skall kunna ta ställning i frågan behöver ett förslag finnas
som närmare preciserar var åtgärden skall placeras, vilken storlek den skall ha och hur
utformningen är tänkt samt att åtgärden överensstämmer med gällande detaljplan.
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Per Månsson
Ordförande
Rita Johansson
Förvaltningschef
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Tekniska nämnden
Alf Iwarson, tel 033-35 74 55

2014-11-13

2014/715 002

Kommunstyrelsen

Svar på motion: Inför lagliga graffitiväggar i Borås
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0632

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden avstyrker motionen om att införa lagliga graffitiväggar i Borås.

Tekniska nämndens yttrande
Tekniska nämnden yttrade sig för tre år sedan över en motion om att införa mobila
gatukonstväggar i Borås, 2011/KS0660. Nämnden har i sak samma inställning till nu
aktuell motion om lagliga graffitiväggar.
Tillåts spontan graffiti på vissa ställen utan kontroll är risken stor att den sprider sig
till andra ställen än där det är tillåtet och att graffitin övergår till klotter. Klotter skapar
otrygghet och bidrar till en förslumning av stadsbilden som förtar de investeringar
som görs för att skapa en attraktiv stad.
”No limit”- streetartfestivalen som hållits i Borås anser nämnden är något helt annat.
Här har erkänt duktiga streetartkonstnärer utsetts att skapa sina målningar på ett
strukturerat och kontrollerat sätt. Att utveckla denna konstform ställer sig Tekniska
nämnden positiv till då den berikar staden.
Att utsmycka det offentliga rummet måste göras med krav på kvalité oavsett om det
gäller utformning av markytor eller konstnärliga utsmyckningar. Att tillåta lagliga
graffitiväggar med risk för spridning av klotter på icke tillåtna ställen förstärker inte
Borås ställning som skulpturstad.
TEKNISKA NÄMNDEN I BORÅS

Alexis Mouschopanis
Gunnar Isackson

BORÅS STAD
Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdag
2014-11-27

§ 163
Dnr 2014/715 002
Svar på motion Inför lagliga graffitiväggar i Borås
Tekniska nämnden yttrade sig för tre år sedan över en motion om att införa
mobila gatukonstväggar i Borås, 2011/KS0660. Nämnden har i sak samma
inställning till nu aktuell motion om lagliga graffitiväggar.
Tillåts spontan graffiti på vissa ställen utan kontroll är risken stor att den sprider
sig till andra ställen än där det är tillåtet och att graffitin övergår till klotter. Klotter
skapar otrygghet och bidrar till en förslumning av stadsbilden som förtar de
investeringar som görs för att skapa en attraktiv stad.
”No limit”- streetartfestivalen som hållits i Borås anser nämnden är något helt
annat.
Här har erkänt duktiga streetartkonstnärer utsetts att skapa sina målningar på ett
strukturerat och kontrollerat sätt. Att utveckla denna konstform ställer sig
Tekniska nämnden positiv till då den berikar staden.
Att utsmycka det offentliga rummet måste göras med krav på kvalité oavsett om
det gäller utformning av markytor eller konstnärliga utsmyckningar. Att tillåta
lagliga graffitiväggar med risk för spridning av klotter på icke tillåtna ställen
förstärker inte Borås ställning som skulpturstad.
Yrkande
Jan Idehed (C) yrkar bifall till Tekniska kontorets skrivelse.
Rödgröna gruppen yrkar att inte dela kontorets bedömning att lagliga
graffitiväggar per automatik övergår till graffiti eller i värsta fall klotter på andra
ställen än härför avsett. Den nyligen arrangerade Street Art-festivalen blev enligt
de flesta bedömare en stor succé. De nu hyllade konstnärerna har en gång varit
nybörjare och utan möjlighet att hitta forum för träning och konstnärlig
utveckling försvårar vi att erbjuda denna utvecklingsmöjlighet.
Den rödgröna gruppen föreslår därför att TN bifaller motionen men som en
kompromiss lägga in ett tillägg att verksamheten utvärderas efter ett år och att
beslutet efter denna utvärdering kan komma att omprövas om verksamheten inte
fungerat. Vi utgår även från att lämplig huvudman för verksamheten utses och att
den utformas i samarbete med utövarna.
Propositionsordning
Ordföranden Alexis Mouschopanis (M) ställer proposition Ja-röst till Jan Ideheds
(C) yrkande och Nej-röst till Rödgröna gruppens ykande.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Tekniska nämnden
bifaller Jan Ideheds (C) yrkande.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar att avstyrka motionen om att införa lagliga
graffitiväggar i Borås.
Den Rödgröna gruppen reserverar sig mot beslutet.
(Bilaga)
Vid protokollet
Lisbeth Rehnlund
Alexis Mouschopanis (M)

Mikael Wickberg (M)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 3 december 2014.
Rätt utdraget betygar

Lisbeth Rehnlund
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Handläggare
Sakiba Ekic
Ungdomsstrateg
033-358202
Kommunstyrelsen

Motion: Inför lagliga graffitiväggar i Borås
Ungdomsrådets beslut
Borås Stads Ungdomsråd har tagit upp motionen ”Inför lagliga graffitiväggar i
Borås”. Borås Stads Ungdomsråd ställer sig bakom förslaget.
Ungdomsrådets yttrande i sammanfattning
I Ungdomsrådet sitter representanter från Borås 7-9 skolor, gymnasieskolor och
fritidsgårdar. På stormöten deltar även representanter från stadsdelarnas
ungdomsråd. De är oftast runt 20-30 personer. Syftet med ungdomsrådet är att
ungdomar skall få mer inflytande i kommunen så att Borås Stad blir en bra stad
för ungdomar att bo i. Ungdomsrådet skall kunna fånga upp ungdomsfrågor från
hela kommunen, däremot vill Ungdomsrådet poängtera att de inte kan
representera ALLA ungdomar i kommunen.
Borås Stads Ungdomsråd har tagit upp motionen ”Inför lagliga graffitiväggar i
Borås”. Borås Stads Ungdomsråd ställer sig bakom förslaget.
Ungdomsrådet menar att införandet av lagliga graffitiväggar skulle bidra till att
stärka kulturlivet i Borås ytterligare. Det är viktigt att personer som är
intresserade av graffiti som konstform får en möjlighet att uttrycka sig och utöva
sitt intresse.
Ungdomsrådets yttrande i sin helhet
I Ungdomsrådet sitter representanter från Borås 7-9 skolor, gymnasieskolor och
fritidsgårdar. På stormöten deltar även representanter från stadsdelarnas
ungdomsråd. De är oftast runt 20-30 personer. Representanterna som sitter i
ungdomsrådet skall vara valda av respektive elevråd eller gårdsråd. Syftet med
ungdomsrådet är att ungdomar skall få mer inflytande i kommunen så att Borås
Stad blir en bra stad för ungdomar att bo i. Ungdomsrådet skall kunna fånga upp
ungdomsfrågor från hela kommunen, däremot vill Ungdomsrådet poängtera att
de inte kan representera ALLA ungdomar i kommunen.
Ungdomsrådet menar att införandet av lagliga graffitiväggar skulle bidra till att
stärka kulturlivet i Borås ytterligare. Det är viktigt att personer som är

REMISSVAR

2 (2)

Datum 2015-04-16

Dnr

Handläggare
Sakiba Ekic
Ungdomsstrateg
033-358202
intresserade av graffiti som konstform får en möjlighet att uttrycka sig och utöva
sitt intresse.
Ungdomsrådet menar att lagliga graffitiväggar kan bli en mötesplats för personer
intresserade av konst och bidra till en positiv debatt om olika konstformer.
Ledamöterna anser att det är viktigt att tänka till ordentligt när det gäller
placeringen av de lagliga väggarna, de bör vara synliga och tillgängliga för många.
Borås Stads Ungdomsråd har tagit upp motionen ”Inför lagliga graffitiväggar i
Borås”. Borås Stads Ungdomsråd ställer sig bakom förslaget.
Linus Björnqvist
Ordförande Borås Stads Ungdomsråd
Sakiba Ekic
Ungdomsstrateg
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Anslagsframställan för akut renoveringsbehov av Marbostugan vid Borås museum
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Lokalförsörjningsnämnden beviljas ett investeringsanslag på 1 114 000 kr för att renovera Marbostugan vid
Borås Museum. Kommunstyrelsen utnyttjar sitt bemyndigande att besluta om oförutsedda utgifter om sammanlagt
5 000 tkr under 2016.
Lokalförsörjningsnämnden uppmanas att ta fram en långsiktig vård- och underhållsplan för byggnaderna i Ramnaparken i samverkan med Kulturnämnden och De Sju Häradernas Kulturhistoriska Förening.

161020
Datum

Malin Carlsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0450 048
Handläggare: Roger Cardell, tfn 35 70 40
Datum/avdelningschef: 2016-10-19/Magnus Widén

Programområde: 3
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Dnr 2016/KS0450
Ert dnr

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Roger Cardell

Lokalförsörjningsnämnden

Anslagsframställan för akut renoveringsbehov
av Marbostugan vid Borås Museum
Lokalförsörjningsnämnden begär ett investeringsanslag på 1 114 tkr för renovering av
Marbostugan vid Borås Museum. Det är taket på huset som behöver bytas ut och är
nu täckt med skyddande material.
De Sju Häradernas Kulturhistoriska Förening äger byggnaderna i Ramnaparken men
det är Borås Stad genom sin Lokalförsörjningsnämnd som förvaltar dem och Kulturnämnden är verksamhetsägare.
Lokalförsörjningsnämnden bedömer att det behövs en långsiktig vård- och underhållsplan för byggnaderna för att i framtiden undvika akuta renoveringsbehov.
Kommunstyrelsen håller med Lokalförsörjningsnämnden om att det behövs en långsiktig plan för byggnaderna i Ramnaparken. Nämnden uppmanas att ta fram en sådan
i samverkan med Kulturnämnden och De Sju Häradernas Kulturhistoriska Förening.
I det akuta läget beviljas Lokalförsörjningsnämnden ett investeringsanslag på 1 114
tkr för att renovera Marbostugan. För att vinna tid utnyttjar Kommunstyrelsen sitt
bemyndigande att besluta om oförutsedda utgifter om sammanlagt 5 000 tkr under
2016. Hittills under året har det godkänts åtgärder för 3 000 tkr.
KOMMUNSTYRELSEN

Malin Carlsson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef
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Diarienummer
2016/KN0093 048

Kommunstyrelsen

Investeringsmedel för reparation av Marbostugan
Beslut
Kulturnämnden anhåller hos Kommunstyrelsen om extra investeringsmedel om
1 100 000 kr för att restaurera Marbostugan med början hösten 2016.

Bakgrund
Marbostugan, på Borås Museums friluftsmuseum i Ramnaparken, är från Marks härad
och visar hur man sedan medeltiden fram till 1800-talets mitt byggde sina bostadshus
i södra delen av Sjuhäradsbygden. Marbostugan är ett syd götiskt hus, en ryggåsstuga
byggts samman med en eller som här med två bodar. Typiska för trakten är också de
två ingångarna med sina kvistar eller ”skonkar” med nyckelhålsformade öppningar.
Stugan stod ursprungligen i Förlanda socken i Halland.
Under sommaren 2015 upptäcktes en omfattande skada på Marbostugan, då ett av
bodarnas tak rasade in. Huset stängdes av för besök och taket täcktes tillfälligt över.
Vid närmare besiktning upptäcktes att hela taket är undermåligt och måste ersättas.
Detta har även medfört att vatten runnit längs vissa ytterväggar, delar av husets
baksida ruttnat och måste renoveras.
Lokalförsörjningsförvaltningen har ombesörjt en första kalkyl, genomförd av
antikvariskt kunnig snickare, att använda som beräkningsunderlag. Den uppskattade
kostnaden för renoveringen är 1 113 610 kr. Kulturförvaltningen kommer att
undersöka möjligheterna till viss extern finansiering.
KULTURNÄMNDEN

Sara Andersson
Ordförande
Eva-Lotta Franzén
Kulturchef

Bilaga: Uppskattad budgetkalkyl.
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SM-veckan 2017, avtal med Riksidrottsförbundet
Fritids- och folkhälsonämnden och Riksidrottsförbundet har upprättat ett avtal för genomförandet av
arrangemanget SM-veckan under perioden 30 juni – 7 juli 2017. För att genomföra arrangemanget har
Fritids- och folkhälsonämnden begärt ett tillfälligt utökat kommunbidrag med 5,0 mnkr i driftbudgeten
och ett investeringsanslag på 1,0 mnkr i budget 2017. Nämndens begäran finns upptagen i förslaget till
budget 2017 som antas av Kommunstyrelsen den 31 okt och slutligen behandlas i Kommunfullmäktige
den 24 november.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Avtalet mellan Fritids- och folkhälsonämnden och Riksidrottsförbundet godkänns under förutsättning att Kommunfullmäktige beviljar de medel som nämnden äskat i Budget 2017.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum
2016-09-21

§ 117
2016/FF0132 050
SM-veckan 2017, avtal med Riksidrottsförbundet
Borås Stad står åter som värdstad för SM-veckan. Borås tilldelades arrangemanget, efter en
ansökan från Staden, i november 2014. Det är andra gången Borås Stad står som värdstad. När
arrangemanget avgjordes 2014, så slogs ett antal rekord, bland annat så var det den bäst
arrangerade SM-veckan hittills med flest idrotter – 41 st. Dessutom slog Sara Sjöström
världsrekord på 50 m fjäril på Alidebergsbadet.
Arrangemanget är ett samarbete mellan Riksidrottsförbundet (RF) och Sveriges Television (SVT) i
samverkan med berörda specialidrottsförbund (SF) och värdstaden.
Syftet med SM-veckan är att under en veckas tid genomföra svenska mästerskap i olika idrotter i
en och samma stad. SM-veckan genomförs vanligtvis varje år, vinter respektive sommar, och ska
genomföras på olika orter i Sverige. SM-veckan är öppen för RF:s medlemmar, 71 SF vilka
representerar upp emot 250 olika idrotter (grenar). Genom SM-veckan ökar intresset för svenska
mästerskapen genom att större och mindre idrotter samlas under ett gemensamt evenemang.
Många människor ska kunna ta del av Sveriges bästa idrottsutövare på plats, i media och framför
TV:n. SM-veckans ambition är att vara en idrottslig folkfest i värdstaden under en vecka.
Fritids- och folkhälsonämnden har begärt 5 milj kr i driftbudgeten och 1 milj kr i
investeringsbudgeten 2017 för att genomföra arrangemanget.
Bilaga: Avtal med RF
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker det upprättade avtalet mellan Riksidrottsförbundet och
Borås Stad och översänder detsamma till Kommunstyrelsen för beslut. Fritids- och
folkhälsonämnden vill också betona att arrangemanget är en angelägenhet för hela Borås stad och
dess nämnder och bolag.
Vid protokollet
Johanna Jönsson
Nämndsekreterare

Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Forts.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum
2016-09-21

Forts. § 117
Justeras 2016-09-26
Ida Legnemark (V)
Ordförande

Anette Nordström (M)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2016-09-28.
Rätt utdraget intygar:

Johanna Jönsson
Nämndsekreterare
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Mellan Sveriges Riksidrottsförbund (RF), org.nr 802002-8166, Idrottens hus, 114 73
Stockholm, nedan kallat RF och Borås Stad, org.nr 212 000-1561, nedan kallat värdstaden,
har träffats följande

Överenskommelse SM-veckan sommar 2017
Bakgrund
SM-veckan är ett samarbete mellan RF och Sveriges Television (SVT), som genomförs i
samarbete med berörda specialidrottsförbund och värdstaden. Syftet med SM-veckan är att
under en veckas tid, i en och samma stad, genomföra svenska mästerskap i olika idrotter.
SM-veckan ska återkomma varje år, vinter och sommar, och ska genomföras på olika orter i
Sverige. SM-veckan är öppen för RF:s medlemmar, 71 specialidrottsförbund (SF).
Genom gemensamma marknadsföringsinsatser ska SM-veckan öka intresset för svenska
mästerskapen och samla större och mindre idrotter i ett gemensamt evenemang. Fler ska
kunna ta del av Sveriges bästa idrottsutövare på plats, i media, framför TV:n och i datorn.
Förutsättningar
Denna överenskommelse reglerar ansvar mellan värdstaden, som arrangerande stad för SMveckan sommar 2017 och RF.
•

RF har varumärkesskyddat namnet SM-veckan ihop med loggor och färgmanér.

•

Parterna är överens om att SVT har ensamrätt till konceptet SM-veckan för
televisionen och för publicering av SVT:s program på SVT:s egna hemsidor under den
i detta avtal angivna avtalsperioden.

•

SVT Sport kommer att producera, direktsända, göra sammandrag och nyhetsbevaka
de sporter som ingår i SM-veckan. Värdstadens ansvar för att möjliggöra en sådan Tvproduktion återfinns i bilaga 1 till detta avtal – ”Ramar för värdstad”.

•

I all korrespondens som rör SM-veckan ska den gemensamma logotyp som tagits
fram användas.

•

Ansvars- och kostnadsfördelningen mellan värdstaden och RF regleras i bilaga 1 –
”Ramar för värdstad”.

•

RF ansvarar för sammansättning och ledning av styrgrupp och projektgrupp.
Värdstaden ska i styrgruppen representeras av kommunchef eller motsvarande samt
distriktsidrottsförbundets chef eller motsvarande.

•

Evenemanget planeras genomföras under perioden 30 juni-7 juli, 2017.
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Avtalsperiod
Avtalet samt tillhörande bilagor gäller från och med 2016-10-01 till och med 2017-09-30 och
upphör utan föregående uppsägning vid avtalstidens slut.
Överlåtelse och hävning
Part äger inte rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till annan,
utan att motparten ger sitt skriftliga tillstånd härtill. Sker överlåtelse utan sådant tillstånd
äger den andra parten säga upp avtalet till omedelbart upphörande.
Part äger också rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om den andra parten
ansöker om eller försätts i konkurs, ställer in sina betalningar, upptar ackordsförhandlingar,
inleder företagsrekonstruktion eller annars kan anses ha kommit på obestånd.
Vardera part äger dessutom rätt att häva detta avtal i förtid och med omedelbar verkan om
förutsättningarna för avtalet ändras i något för parten väsentligt hänseende. Detsamma
gäller om någon part kan anses ha begått ett väsentligt avtalsbrott gentemot den hävande
parten.
Skiljeklausul
Tvist angående detta avtals giltighet, tolkning eller tillämpning ska i första hand lösas genom
förhandlingar mellan parterna. Om detta visar sig ogörligt skall tvisten prövas av allmän
domstol.
Ändringar/tillägg
Eventuella ändringar/tillägg till detta avtal skall vara skriftliga samt undertecknade av båda
parter för att vara giltiga.
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna har tagit var sitt.
Stockholm 2016-10-01
Sveriges Riksidrottsförbund

Borås Stad

Stefan Bergh
Generalsekreterare

Svante Stomberg
Kommunchef

660/14-68
Per Bergljung
Evenemangs- och sponsringsansvarig

Tommy Jingfors
Förvaltningschef
Fritids- och folkhälsoförvaltningen

Bilagor:
1. Ramar för värdstad
2. Kravspecifikation för sim- och friidrottsanläggningar
3. Tillhandahållande av fiber
4. Borås kommun, kommunstyrelseprotokoll (godkännande av åtagande och budget)
5. Manual SM-veckan
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Bilaga 1 – Ramar för värdstad
Ansvarsfördelning mellan RF och värdstad gällande genomförande av

SM-veckan sommar 2017 i Borås
Denna bilaga beskriver det ansvar som åligger respektive part för genomförandet av SM-veckan sommar
2017. Den innefattar också värdstadens åtaganden gentemot SVT som är sändande TV-bolag under SMveckan i Borås.
1. RF:s åtaganden
1.1. RF är huvudman för SM-veckan och tillhandahåller en central projektkoordinator för SMveckan. Projektkoordinatorn blir en länk mellan RF, värdstaden, SF och arrangörsföreningar i
syfte att underlätta arbetet mellan parterna samt att tillvarata SM-veckans koncept och
erfarenhet. RF leder arbetet i SM-veckans centrala styrgrupp.
1.2. RF är tillsammans med värdstaden ansvariga för rekryteringen av en lokal projektledare som
ska leda arbetet i värdstadens projektorganisation. Finansieringen av den projektledaren sker
enligt punkt 4.2.
1.3. Kontakt och tecknande av avtal med medverkande specialidrottsförbund (SF). Bland annat ska
avtal upprättas för att säkerställa SF:s förutsättningar för deltagande vid SM-tävlingar.
1.4. Paketering och försäljning av rättigheter för SM-veckan i enlighet med den centrala
sponsorstruktur som finns för SM-veckan. De sponsorer och partners som ingår i RF:s
sponsorstruktur ska kommuniceras i all central och regional marknadsföring av SM-veckan.
1.5. Marknadsföring/kommunikation avseende SM-veckan
1.5.1. Nationell marknadsföring av konceptet SM-veckan. Detta sker genom SM-veckans
hemsida och annonseringar i nationella medier.
1.5.2. RF skall ange riktlinjer till värdstaden för vad och hur kommunikation kring SM-veckan
skall ske från värdstaden.
1.5.3. Marknadsföring av SM-veckan inom idrottsrörelsen – SF/DF/IF i egna kanaler.
1.5.4. Framtagning av innehåll i pressmaterial.
1.5.5. Framtagande och drift av hemsidan www.smveckan.se, Facebook, Twitter etc.
1.5.6. Bistå värdstaden med visst material för branding på tävlingsarenor och i city, vilken inte
är knuten till staden. Brandingmaterial till tävlingsarenor och eventområde samt
profilkläder beställs via RF:s officiella partner gällande profilprodukter och finansieras till
den största delen via den fasta budgetposten som anges i punkt 4.3.
1.6. Genomförande av SM-veckan
1.6.1. Säkerställa/kvalitetssäkra konceptet SM-veckan utifrån aktuell varumärkes- och
kommunikationsplattform samt rådande tävlingskriterier. SM-veckan handlar
uteslutande om svenska mästerskap för seniorer.
1.6.2. Säkerställa/kvalitetssäkra SM-veckans huvudsponsorers synlighet m.m.
1
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1.6.3. Säkerställa/kvalitetssäkra prisceremonier och eventuell invigning.
1.6.4. Säkerställa/kvalitetssäkra mötesplatser för deltagande SF och ev. övriga inbjudna.
1.6.5. Övergripande ansvar för deltagande SF – uppföljning av skyldigheter och rättigheter
enligt avtal.
1.7. Säkerställa/kvalitetssäkra teknik för grafik och resultatrapportering för respektive idrott i
enlighet med SVT:s kravställan.
1.8. Upphandling av turistekonomisk analys samt en mätning av medieeffekterna i samråd med
värdstaden.
1.9. Utvärderingar bland deltagande SF (specialidrottsförbund) och samarbetspartners.
2. Värdstadens åtaganden
2.1. Att deltagande SF garanteras goda praktiska förutsättningar för att kunna genomföra sina
tävlingar på ett bra sätt och i enlighet med respektive SF:s regelverk och tekniska
specifikationer för SM-tävlingar, inom ramen för den från värdstaden angivna budgeten för
projektet. Överenskommelse (avtal) träffas mellan värdstaden och respektive
arrangörsförening som reglerar förutsättningarna mellan parterna gällande exempelvis stöd för
arenaanpassningar, läktare, funktionärsstöd och eventuella ekonomiska ersättningar etc. Är
värdstaden och arrangörsförening inte överens så är det den centrala styrgruppen som avgör
vilka förutsättningar som ska gälla. När den lokala överenskommelsen är klar tecknar RF ett
avtal med SF. Först då anses aktuell idrott klar för ett deltagande i SM-veckan.
2.2. Värdstaden ska garantera att man uppfyller Svenska Simförbundets kravspecifikation för att
genomföra SM-tävlingar i simning samt Svenska Friidrottsförbundets kravspecifikation för att
genomföra sitt lag-SM, alternativt SM i friidrott, se bilaga 2. I det fall värdstaden inte bedömer
sig kunna uppfylla andra enskilda idrotters tekniska krav för genomförande ska detta meddelas
RF för särskild behandling i SM-veckans styrgrupp.
2.3. RF:s projektkoordinator har en aktiv roll i det lokala arbetet, dock skall en lokal projektledare
med särskilt ansvar för SM-veckan internt i kommunen tillsättas. Denne får ett stort stöd av
RF:s projektkoordinator i kontakterna med SF och de lokala arrangörsföreningarna samt kring
verksamhetsplaneringen i övrigt. Värdstadens projektledare bör ha en bred erfarenhet från
planering och genomförande av större evenemang, gärna med idrottslig inriktning samt med
god personkännedom inom värdstaden. Projektledaren rapporterar till RF:s projektkoordinator.
Det som beslutas i de centrala styr- och projektgrupperna är vägledande för det lokala arbetet
med SM-veckan.
2.4. Media och ackreditering
2.4.1. Tillhandahållande av gemensamma mediecenter för journalister i en omfattning som
förväntad mediebevakning kräver innefattande tekniska hjälpmedel och enklare
förtäring. Denna planering ska ske i samråd med RF:s kommunikatör.
2.4.2. Medieansvarig personal i samband med genomförandet av SM-veckan
2.4.3. Framtagning av ackrediteringar (för press, funktionärer, tävlande m fl) samt därtill
kopplad hantering, RF bestämmer design och utformning samt ansvarar/godkänner
anmälningsförfarandet.
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2.4.4. Framtagande av pressinbjudan och pressmaterial om SM-veckan efter samråd med RF.
Tillhandahållande och framtagande av pressmateriel om deltagande SF:s idrotter sker i
samråd med respektive SF.
2.4.5. Tillhandahålla lokal för genomförande av presskonferens. Lokalen skall utrustas med
ljus- och ljudutrustning enligt RF:s och SVT:s gemensamma kravställan.
2.4.6. SVT:s OB-bussar skall likställas mediacenter utifrån behovet av service av bl a
resultatservice samt enklare förtäring.
2.5. TV-sändning
Omfattning specificeras i särskild dialog/överenskommelse direkt med SVT, men innefattar för
Värdstaden att ansvara för att möjliggöra TV-produktionen och kostnadsfritt tillse:
2.5.1. Tillhandahållande av fiber för signalsändning till aktuella arenor i enlighet med bilaga 3,
”Tillhandahållande av fiber”
2.5.2. Tillhandahållande av erforderlig elförsörjning.
2.5.3. Bevakning av SVT:s utrustning utifrån SVT:s önskemål (främst kvälls-och nattetid).
2.5.4. Tillhandahålla TV-plattformar (bygga kamerapositioner) för erforderliga platser.
2.5.5. Tillhandahålla kommentatorshytter/ kommentatorsplatser.
2.5.6. Byggnation av en TV-studio på ändamålsenlig plats, vilken ska fungera som en bas för
SVT:s sändningar från SM-veckan. Med ändamålsenlig menas för SVT:s sändningar
strategiskt bra utvald plats. Byggnationen kan på sommaren bestå av en tältlösning som
garanterar regn- och vindskydd. Denna kostnad står värdstaden för.
2.5.7. Tillhandahålla en lokal kontaktperson som är SVT behjälplig under SM-veckan i löpande
praktiska frågor.
2.5.8. Tillhandahålla lokala transporter för SVT:s personal genom att transportmedel ställs till
SVT:s förfogande för användning vid behov.
2.6. Kringaktiviteter/socialt program under SM-veckan
2.6.1. Genomförande av eventuell invigning/avslutning.
2.6.2. Verka tillsammans med RF, Västergötlands DF och SISU-d samt destinationen för att
utveckla SM-veckan som en intressant mötesplats.
2.6.3. Staden bekostar genomförandet av en SF-träff (kickoff) med representanter från
idrotternas evenemangsorganisation (kontaktperson SF, lokal projektledare och av
förbundet utsedd kommunikatör).
2.7 Staden ansvarar för genomförandet av en evenemangs- och värdskapsutbildning i samarbete
med SISU Idrottsutbildarna Västergötland. Utbildningen ska rikta sig till arrangörsföreningar och
rekryterade funktionärer/volontärer.
2.8 Tillhandahålla eventområden för gemensamma aktiviteter under SM-veckan med syftet att:
2.8.1 Tillhandahålla exponerings- och aktiveringsytor för SM-veckans huvudsponsorer och
eventuellt andra samarbetspartners i samverkan med RF på aktuella eventområden.
SM-veckans huvudsponsorers etablering på officiellt eventområde ska erbjudas till
självkostnadspris. Detta ska också innefatta tillgång till internetuppkoppling och
elförsörjning.
2.8.2

Svara för innehåll, bemanning, säkerhet och nödvändig utrustning som t.ex. ljud/ljus likt
tidigare arrangerade SM-veckor och i samråd med RF. Det handlar om
förvaringsutrymme för sponsorers/utställares utrustning tiden mellan eventområdets
stängning och öppnande samt utrustning som finns tillgänglig för den allmänna eventoch aktiveringsytan (inkluderat eventuell scenutrustning).
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2.8.3

Svara för nödvändiga tillstånd samt bevakning av eventområde/ områden för
gemensamma aktiviteter vid behov.

2.9 Regional och lokal marknadsföring av evenemanget
En regional kommunikationsplan ska tas fram med syfte på att skapa ett lokalt/regionalt intresse
för SM-veckan innefattande en plan för branding av tävlingsarenor och i stadskärnan. Det är
önskvärt med en mediepartner på lokal/regional nivå. Överenskommelse med mediepartner
ingås efter samråd med RF.
Framtagning gällande profilmaterial för lokal/regional exponering av konceptet SM-veckan i
enlighet med övergripande grafisk profil. All exponering och kommunikation stäms av med RF
innan tryck och publicering.
2.10 Transporter utifrån behov mellan arenor/anläggningar/centralt eventområde för RF, SVT och
för evenemanget viktiga samarbetspartners. Med samarbetspartners menas framförallt
ChyronHegos medarbetare som jobbar med TV-grafik och resultatrapportering och Bildbyrån
som har i uppdrag att leverera högkvalitativa bilder, vilka i högsta grad bidrar till att höja
medieintresset kring SM-veckan.
3. Rättigheter
3.1. Värdstaden äger rätt att efter godkännande av RF ingå lokala/regionala samarbeten med
partners. Sådan partner äger rätt att nyttja SM-veckans grafiska profil i enlighet med
instruktioner från RF samt kommuniceras i gemensamt marknadsföringsmaterial för SM-veckan
enligt särskild kommunikationsplan för sponsorer.
SM-veckans titel- och huvudsponsorer samt officiella partners ska ha en särställning i
förhållande till lokala/regionala partners, innebärande att företag i samma bransch ej äger rätt
att knytas till SM-veckan, utan särskilt medgivande från RF. I den mån centrala sponsorer
levererar produkter och tjänster till SM-veckan skall även värdstaden vara förbundna att till
kommersiella villkor nytta sådana leverantörer. All kommunikation av partners stäms av med
RF:s projektledning.
3.2. Värdstaden ges möjlighet att använda SM-veckans grafiska profil och kommunicera att man är
värdstad för SM-veckan sommar 2017. Tidpunkt för när kommunikation kan påbörjas sker efter
samråd mellan parterna.
3.3. Värdstadens namn integreras i den officiella logotypen för SM-veckan och skall nyttjas av
parterna i all kommunikation för evenemanget i syfte att nå nationell täckning.
3.4. Värdstaden erhåller rätt att efter överenskommelse med RF avseende placering och utformning
nyttja tävlingsarenor i kommunikationen (sk venuebranding) i syfte att nå ut som värdstad för
evenemanget i nationell media. RF och värdstaden ska samverka för att varumärket SM-veckan
tillsammans med värdstaden och huvudsponsorer synliggörs som tydliga avsändare av
evenemanget på samtliga tävlingsarenor och eventområden.
3.5. Värdstaden erhåller nationella reklamrättigheter i form av 2(två) stycken tv-mässiga
reklamskyltar på samtliga tävlingsarenor att nyttja för egen lokal/regional försäljning alternativt
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egen marknadsföring av staden. SF:s/arrangörsföreningen äger dock företräde om värdstadens
eventuella reklamskyltar konkurrerar med deras egna sponsorer.
4. Ekonomiskt åtagande
4.1. Värdstaden svarar för de kostnader som är kopplade till värdstadens åtaganden. Värdstaden
bör ha en avsatt budgetram för genomförandet på ca 5 miljoner kr exklusive arbetstid för
personal/funktioner som förutom projektledaren ska ingå i det lokala projektarbetet med SMveckan, se organisationsbeskrivning i SM-veckans manual! I budgetramen ingår inte heller de
anpassningar som varit förutsättningar för SM-veckans placering i staden avseende
tävlingsarenornas SM-status för simning och friidrott enligt bilaga 2.
De ekonomiska åtagandena ovan är en bedömning utifrån tidigare genomförda SM-veckor,
men är starkt beroende av värdstadens förutsättningar. Kostnadsramen innefattar främst att
ställa arenor till förfogande, arenaanpassningar, stöd och service till SVT, regional
marknadsföring av SM-veckan, lokal city- och venuebranding, möteskostnader.

4.2. Värdstaden anställer inom ovan angiven budgetram i samråd med RF en lokal projektledare
under perioden 2016-08-01—2017-08-31, (från den 1 januari – 31 augusti på 100%). Den totala
kostnaden för projektledaren får högst uppgå till 700 000 (sjuhundratusenkronor).
4.3. Följande tjänster ska inom angiven budgetram upphandlas via RF:s samarbetspartners för att
kvalitetssäkra evenemanget:
Värdstaden ska erlägga en fast avgift om 700 000 (sjuhundratusenkronor) exkl. moms. Avgiften
faktureras från ChyronHego AB för tjänster avseende TV-grafik och resultatrapportering.
Betalningen sker mot faktura senast den 29 juni 2017, betalningsvillkor 30 dagar.
Med TV-grafik och resultatrapportering menas den tjänst RF i uppgörelse med SVT upphandlar
för grafiktjänster gällande tidtagning, informationshantering samt resultathantering kopplat till
TV-produktion av aktuella SM-tävlingar. Dessa kostnader påverkas givetvis av hur många
idrotter som deltar under SM-veckan och hur avancerad respektive produktion blir.
Värdstaden ska avsätta minst 450 000 (fyrahundrafemtiotusenkronor) exkl. moms för en med
RF gemensam upphandling av projektledning för brandingteam samt inköp av brandingmaterial
till tävlingsarenor och eventområde. RF förbehåller sig rätten att välja samarbetspartner och
leverantör gällande dessa tjänster.
Värdstaden ska också inom ramen för budgeten ge i uppdrag till SISU idrottsutbildarna
Västergötland att vara en samarbetspartner gällande aktuella värdskaps- och
funktionärsutbildningar samt arrangör för idrotten under SM-veckan angelägna mötesplatser
och seminarier.
4.4. Intäkter som uppkommer genom lokal/regional försäljning av rättigheter tillfaller Värdstaden.
Intäkter som uppkommer utifrån RF:s försäljning av centrala sponsorskap tillfaller RF.
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4.5. Parterna delar på kostnaderna avseende undersökning för turistekonomiska effekter och
medieanalys. Parterna skall gemensamt godkänna erhållen offert.

Denna bilaga och tillägg till avtalet angående överenskommelse SM-veckan sommar 2017 har upprättats
i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.
Stockholm, 2016-10-01

Borås, 2016-10-01

Sveriges Riksidrottsförbund

Borås Kommun

Stefan Bergh
Generalsekreterare

Svante Stomberg
Kommunchef

Per Bergljung
Evenemangs- och sponsringsansvarig

Tommy Jingfors
Förvaltningschef
Fritids- och folkhälsoförvalningen
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Svar på motion av Bengt Wahlgren (FP): Dags att införa 1%-regeln för konstnärlig utsmyckning och gestaltning vid nyproduktion eller renovering av offentliga byggnader och platser i Borås
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalles.

2016-10-21
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-10-21
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2013/KS0283 866
Handläggare: Roger Cardell, tfn 35 70 40
Datum/avdelningschef: 2016-10-21 / Magnus Widén

Programområde: 2

Sida
1(2)
2016-10-31

Dnr 2013/KS0283

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Roger Cardell

Kommunfullmäktige

Svar på motion av Bengt Wahlgren (FP); Dags att införa
1%-regeln för konstnärlig utsmyckning och gestaltning
vid nyproduktion eller renovering av offentliga
byggnader och platser i Borås
Bengt Wahlgren (FP) har på Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-03-21 inkommit med
rubricerad motion. I motionen föreslås:
”Att anslag till konstnärlig utsmyckning och gestaltning vid nybyggnad eller renovering av
offentliga byggnader och platser i Borås, skall ingå i produktionskalkylen. Summan kan variera
beroende på objektets art (byggnad, torgmiljö, parkmiljö) och kostnadsnivå, men för en
produktionskostnad mellan 10 miljoner och 250 miljoner kronor bör riktmärket vara 1% av
denna produktionskostnad”.
Motionen har varit remitterad till ett antal mottagare som redovisas i bifogad
sammanställning. De flesta remissinstanser är positiva till motionen och tillstyrker densamma.
Lokalförsörjningsnämnden och Fritids- och folkhälsonämnden är bland dem men reser
farhågor om att 1 % -regeln kan komma att innebära högre hyreskostnader för brukarna.
Stadsdelsnämnden Norr avstyrker motionen av samma skäl.
Kommunstyrelsen anser att det är viktigt att stadens offentliga byggnader och gaturum håller
en hög standard både byggnadstekniskt och konstnärligt uttryck. Kulturnämnden har bl.a.
därför ett årligt investeringsutrymme för konstnärlig utsmyckning och inköp av konst på 0,9
mnkr och på senare år även ett årligt investeringsutrymme för skulpturbiennalerna på 1,0
mnkr. Det finns som Kommunstyrelsen ser det inga formella hinder för Kulturnämnden att
redan i dag utöva ett avgörande inflytande över stadens konstnärliga utsmyckning. I
Kulturnämndens reglemente anges att
-i samråd med berörda institutioner och brukare besluta om konstnärlig utsmyckning av offentliga platser och
byggnader.
Detta ger ett klart mandat för Kulturnämnden att delta i planeringen och besluta om lämplig
konstnärlig utsmyckning. Måhända är det en finansiell begränsning i dagens
investeringsbudget att uppfylla en högre ambitionsnivå men detta är då en fråga som skall
hanteras i budgetprocessen. Kommunstyrelsen är av den uppfattningen att det kan bli alltför
stelbent och strikt att avsätta ett givet procentbelopp av en investering till konstnärlig
utsmyckning. En individuell bedömning för varje objekt är mer flexibelt och verklighetsnära.
Det väsentliga är att det finns ett rimligt ekonomiskt utrymme till Kulturnämndens
förfogande. En annan möjlighet är att också använda redan befintlig konst som
Kulturnämnden förfogar över.

Sida
2(2)
2016-10-31

Dnr 2013/KS0283

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Roger Cardell

Kommunstyrelsen är alltså i grunden positivt inställd till Kulturnämndens ambitioner att
tydliggöra vikten av att få in den konstnärliga aspekten i ett tidigt skede när en offentlig
byggnad uppförs eller förändras. Kulturnämnden bör därför ta fram ett policydokument som
bl.a. ger stöd på vilket sätt Kulturnämnden kommer in tidigare i planeringsprocessen av ett
byggnadsprojekt för att kunna planera den konstnärliga utsmyckningen. Policydokumentet
bör också ge svar på vilka objekt som kan komma i fråga.
Budgetmässigt innebär detta sannolikt en högre investeringsnivå. I Kommunstyrelsens förslag
till budget 2017 förslås därför att Kulturnämnden får ett utökat investeringsanslag med 2,1
mnkr till sammanlagt 3,0 mnkr för ”Konstnärlig utsmyckning och textilkonst”. Omräknat till
1%-regeln skulle det innebära en investeringsvolym på 300 mnkr för målgruppen byggnader
och andra objekt som skulle vara föremål för konstnärlig utsmyckning och gestaltning.
Kommunstyrelsen bedömer att detta är en rimlig nivå för att kunna uppfylla målet.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen bifalles
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Magnus Widen
Ekonomichef

Till Kommunfullmäktige i Borås

MOTION

Dags att införa 1%-regeln för konstnärlig utsmyckning och gestaltning vid
nyproduktion eller renovering av offentliga byggnader och platser i Borås
Att konstnärligt gestalta och smycka den offentliga miljön är en viktig angelägenhet i
samband med stadsplanerings- och stadsbyggnadsfrågor. Borås Stad har under de
senaste åren uppmärksammats för framstående insatser i sådana sammanhang.
Kulturnämnden har ett uppdrag när det gäller konstnärlig utsmyckning och
gestaltning av offentliga byggnader och platser i Borås, men regler och finansieringsnormer är knappast tydliga. I flera jämförbara kommuner, t.ex. Gävle, Kristianstad,
Lund och Skellefteå har man infört bestämmelsen att 1% av produktionskostnaden
skall reserveras för konstnärlig utsmyckning och gestaltning vid nybyggnad eller mer
omfattande renovering av kommunala byggnader, den s.k. 1%-regeln, som föreslogs
redan 1937 av dåvarande ecklesiastikministern Arthur Engberg (S).

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag
att
anslag till konstnärlig utsmyckning och gestaltning vid nybyggnad eller renovering
av offentliga byggnader och platser i Borås, skall ingå i produktionskalkylen.
Summan kan variera beroende på objektets art (byggnad, torgmiljö, parkmiljö) och
kostnadsnivå, men för en produktionskostnad mellan 10 miljoner och 250 miljoner
kronor bör riktmärket vara 1% av denna produktionskostnad.

Borås 2013-03-19
Bengt Wahlgren
Folkpartiet liberalerna

REMISSAMMANSTÄLLNING
Stadskansliet
Avd: Ekonomistyrning
Roger Cardell, tfn 033-35 70 40

2015-05-11

2013/KS0283

Svar på motion av Bengt Wahlgren (FP; Dags att
införa 1%-regeln för konstnärlig utsmyckning och
gestaltning vid nyproduktion eller renovering av
offentliga byggnader och platser i Borås
Inkomna yttranden i sammanfattning
Lokalförsörjningsnämnden

Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker motionen om att införa en regel för
konstnärlig utsmyckning och gestaltning vid nyproduktion eller renovering av
offentliga byggnader och platser i Borås. Att avsätta 1% av kapitalkostnaderna till
konstnärlig utsmyckning i investeringsprojekt innebär en ökad kostnad på 2,5
mmkr per år. Kapitalkostnadernas andel är idag redan 53% av hyreskostnaden. Det
finns därför inget utrymme att höja dessa kostnader ytterligare menar nämnden.
Fritids- och folkhälsonämnden

Nämnden ställer sig positiv till förslaget att konstnärlig utsmyckning skall ingå i
produktionskalkylen. Nämnden ser det som angeläget att även konstnärlig
utsmycka idrottsanläggningar. Nämnden pekar på vikten av att tydliga anvisningar
hur regeln kommer att tillämpas då förslaget troligtvis kommer innebära högre
hyreskostnader.
Samhällsbyggnadsnämnden

Tillstyrker motionen och föreslår att Kulturnämnden tar fram ett policydokument
och en rutin för förvaltningsöverskridande arbete om offentlig utsmyckning.
Målsättningen bör vara att ta hänsyn till helheten vid gestaltning/utsmyckning av
det offentliga rummet.
Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ställer sig positiv till införandet av 1 % regeln vilket innebär att
1 % av produktionskostnaden skall reserveras för konstnärlig utsmyckning och
gestaltning, vid nybyggnad eller mer omfattande renovering av kommunala
byggnader. Om produktionskostnaden är mellan 10 miljoner och 250 miljoner
kronor, bör riktmärket vara 1 % av denna produktionskostnad.
Kulturnämnden

Kulturförvaltningen anser att den föreslagna motionen går helt i samklang med de
högre ambitioner Borås Stad på senare år har på området offentlig utsmyckning.
För att garantera en högre konstnärlig standard vid alla omfattande renoveringar
eller nybyggnationer är 1 %-regeln utmärkt att tillämpa. Motionen tillstyrkes.
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E 15 Ansökan om godkännande som huvudman för
förskoleklass, grundskola årskurserna 1-9 och fritidshem vis
Römosseskolan i Borås i Borås kommun
(Publiceras senare på webben)

SP 1 a-b) anmälningsärenden
(Bilagorna finns på webben under rubriken anmälningsärenden)
(Förslag: a-b till handlingarna)
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BESLUTSFÖRSLAG

Yttrande över planbesked för Östermalm, Solhem 1
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsens avger upprättad skrivelse

2016-10-17
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-10-17
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0502 214
Handläggare: Charlotta Tornvall, tfn 033-35 72 76
Datum/avdelningschef: 2016-10-10 / bh

Programområde: 2

Sida
1(1)
Datum

Dnr 2016/KS0502

2016-10-31

Ert dnr BN2016-1153

Avd: Strategisk samhällsplanering
Handläggare: Charlotta Tornvall

Samhällsbyggnadsnämnden

Yttrande över planbesked för Östermalm, Solhem 1
Kommunstyrelsen ser positivt på att förtäta ett befintligt område med bostäder. Begäran stämmer med Översiktplanens intentioner och visionen Borås 2025.
Planarbetet bör studera mögligheter till att omdisponera förslagets bostadshus, infartsgator och parkeringsanläggningar för att skapa en attraktiv bostadsmiljö i ett område med stora höjdskillnader.
Områdets trafiksituation bör studera i ett större sammanhang för att studera eventuella nya anslutningar till Östermalm och förstärka stråk för gående och cyklister.
Kommunstyrelsens är positiv till att Samhällsbyggnadsnämnden prövar möjligheten
att ändra detaljplanen. Exploatören ska ta samtliga kostnader för planen och dess
genomförande.

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering
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Plan 2
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Ytsammanställning
Hus 1

31 lägenheter

Vån

Funktion

Area
Kvm

Hus 3

31 lägenheter

Funktion
Vån

Funktion

Area
kvm

Area
kvm

Övrigt:

1

BOA: Lägenhet 1 st

69

2 st cykelförråd vid parkering

60

1

BIA: Lägenhetsförråd, 22 st

244

1

BOA: Lägenhet 3 st

242

1 st Gemensam soprum vid parkering

40

1

BIA: Styrelserum, övernatt.lägenhet,
Städ

54

1

BIA: Lägenhetsförråd, 11 st

125

Parkeringsplatser, 139 st

ÖVA: teknik + fastighetsförråd, hiss,
trappa, passage

1
83

ÖVA: teknik + fastighetsförråd, hiss,
trappa, passage

77

1

Lekplatser vid gården + vid parkering

BOA: Lägenheter, 5 st/vån

2

BOA: Lägenheter, 3 st

246

2 - 7.

392

ÖVA: passage, korridor, hiss/ vån

2

BIA: Lägenhetsförråd, 11 st

118

52

2

BIA: Tvättstuga

21

BIA: Lägenhetsförråd, 10 st

2

ÖVA: passage, korridor, hiss/ vån

60

8

103

8

ÖVA: passage, korridor, hiss, teknik

60

S:a BTA

392
52

8

BIA: Lägenhetsförråd, 10 st
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8

ÖVA: passage, korridor, hiss, teknik
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S:a BTA

3745

3745

Hus 2

32 lägenheter

Vån

Funktion

Area

1

BOA: Lägenhet 2 st
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1

BIA: Lägenhetsförråd, 21 st

218

1

BIA: Tvättstuga

16

1

ÖVA: teknik + fastighetsförråd, hiss,
trappa, passage

78

BOA: Lägenheter, 5 st/vån

392

ÖVA: passage, korridor, hiss/ vån

52

8

BIA: Lägenhetsförråd, 12 st

121

8

ÖVA: passage, korridor, hiss, teknik

60

S:a BTA

3766

2 - 7.

BOA: Lägenheter, 5 st/vån
ÖVA: passage, korridor, hiss/ vån

3 - 7.

Hus 4

Sammanställning :
127 st lägenheter

33 lägenheter
Hus 1

Lägenhetsarea

Bostadsarea

Bruttoarea

BOA kvm

BTA kvm

BTA kvm

2421

2787

3745

Vån

Funktion

Area

1

BOA: Lägenhet 3 st

216

Hus 2

2489

2865

3766

2448

2801

3745

1

BIA: Lägenhetsförråd, 7 st

80

Hus 3

1

BIA: Styrelserum, övernatt.lägenhet

54

Hus 4

2496

2871

3845

1

ÖVA: teknik + fastighetsförråd, hiss,
trappa, passage

83
S:a

9854

11324

15101

BOA: Lägenheter, 5 st/vån

380

ÖVA: passage, korridor, hiss/ vån

52

8

Lägenhetsförråd, 26 st

355

8

Teknik

74

S:a BTA

3845

2 - 7.

Exkl. cykelförråd + soprum

100
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Bakgrund

HSB Göta har planer på att ev bygga bostäder i Borås, Kv. Solhem 1. I denna
rapport redovisas trafikbullernivåer som planerade bostäder utsätts för från vägtrafik
för att se om planerade planlösningar är möjliga med hänsyn till trafikbullernivåerna
vid fasad.

2.

Riktvärden för trafikbuller

I Svensk författningssamlings ”Förordning (2015:216) om trafikbuller vid
bostadsbyggnader” anges följande avseende buller från spårtrafik och vägar:
3 § Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida
1. 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad,
och
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå
vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till
byggnaden.
För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för
vad som anges i första stycket 1 att bullret inte bör
överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens
fasad.
4 § Om den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 1 ändå
överskrids bör
1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot
en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid
fasaden, och
2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte
överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.
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3.

Förutsättningar

Det studerade planområdet ligger norr om Rv 40 och angränsar till mindre
närliggande vägar som Östermalmsgatan (väst) och Syster Toras väg (syd).
Inom området planeras det för 4 st bostadsbyggnader på mellan 5-6 våningar.
I figuren nedan framgår det aktuella området med de närliggande gatorna. Det
framgår även att området i fråga är mycket kuperat.

Aktuellt område
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Aktuellt område innanför röd markering

4.

Trafikdata

Följande trafikdata för väg har använts i beräkningarna.

4.1. Vägtrafik
I utredningen har beräkningar utförts för en framtidsprognos år 2035. Trafikuppgifter
har erhållits från Trafikverkets hemsida samt Borås kommun. Gällande
framtidsprognos för RV 40 så har trafiken räknats upp enligt Trafikverkets
uppräkningstal (EVA) för regionen. För lokala vägar så har det antagits att
trafikmängden ökas med 1 % per år
Vägar 2030

ÅDT

Andel tung trafik

Hastighet

41 000

9%

70 km/h

Östermalmsgatan

3 000

5%

50 km/h

Syster Toras väg

600

-

50 km/h

Rv 40
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5.

Utförda beräkningar

Beräkningarna har utförts enligt de Nordiska beräkningsmodellerna för
vägtrafikbuller, SNV rapport 4653 och genomförts i programmet SoundPlan ver 7.3.

6.

Resultat från beräkningar

Resultaten från beräkningarna redovisas i bilagor enligt nedan. Samtliga ljudnivåer
vid fasad (bilagor 01-10) redovisas som frifältsvärden. Gällande utbredningskartor
(bilagor 11-12) så redovisas ljudnivåutbredning 2 m över mark samt att
ljudutbredningskartorna inkluderar fasadreflexer.
Bilaga 01

Ekvivalent ljudnivå vid fasader

Bilaga 02

Ekvivalent ljudnivå vid fasader

Bilaga 03

Ekvivalent ljudnivå vid fasader

Bilaga 04

Ekvivalent ljudnivå vid fasader

Bilaga 05

Maximal ljudnivå vid fasader

Bilaga 06

Maximal ljudnivå vid fasader

Bilaga 07

Maximal ljudnivå vid fasader

Bilaga 08

Maximal ljudnivå vid fasader

Bilaga 09

Maximal ljudnivå vid fasader (Hus 4)

Bilaga 10

Maximal ljudnivå vid fasader (Hus 1)

Bilaga 11

Ekvivalent ljudnivåutbredning 2 m över mark

Bilaga 12

Maximal ljudnivåutbredning 2 m över mark
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6.1. Slutsatser och kommentarer
Beräkningarna visar att man med aktuella byggnadsförslag överskrider 55 dBA
ekvivalent ljudnivå för flertalet av fasaderna för samtliga hus. Det skall även
tilläggas att den ekvivalenta ljudnivån ökar något för de övre planen då markens
topografi ej skärmar ljudutbredningen vid de övre planen.
Maximal ljudnivå överskrider 70 dBA framförallt för de fasader som ligger närmst
Syster Toras väg samt för fasad mot väst (hus 1).
I Svensk författningssamlings ”Förordning (2015:216) om trafikbuller vid
bostadsbyggnader” anges följande avseende buller från spårtrafik och vägar:
Om buller från spårtrafik och vägar överskrider 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en
bostadsbyggnads fasad bör nedanstående avsteg gälla:
1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot
en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid
fasaden, och
2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte
överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.

Genom att förse delar av bostäder med delvis inglasade balkonger och ev.
vädringsfönster samt att bostad, Hus 1 vid plan 1 skiftar planlösning så bedöms det
att avsteg enligt ovan uppfylls.
Gällande delvis inglasade balkonger så gäller att balkongräcken ska vara täta (sluta
tätt emot fasad, golv, tak samt emot varandra) och att taken i balkongerna utförs
med takabsorbenter.
I nedanstående figurer redovisas åtgärder som bör utföras för att uppfylla avstegsfall
enligt ovan.
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Hus 1 (plan 1)
Sovrum alt. vardagsrum byter plats med kök alt. Wc/hall. Således uppfylls avsteg 55
dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå för hälften av
bostadsrummen

Hus 1 (plan 2-6)
Balkong förses med delvis inglasning samt absorbent i balkongtak (enligt röd
markering i figur ovan). Således uppfylls avsteg 55 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70
dBA maximal ljudnivå för hälften av bostadsrummen.
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Hus 4 (plan 1-6)
Balkong förses med delvis inglasning samt absorbent i balkongtak (enligt röd
markering i figur ovan). Fasad vid sovrum förses med vädringsfönster (blå
markering i figur ovan), öppning av fönster skall ske mot pilens riktning dvs. norr.
Således uppfylls avsteg 55 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå
för hälften av bostadsrummen.
6.1.1. Gemensam uteplats
Genom att anlägga en gemensam uteplats inom gul markering (bilagor 11-12) kan
riktvärde för trafikbuller gällande uteplatser uppfyllas.
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Planbeskrivning
Detaljplan förSandared, Sandhults-Rydet 1:22 m.fl, Strandvägen, Borås Stad, upprättad den 19 september 2016.

1. Inledning
Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny förskola inom
området. Det är även möjligt att i framtiden använda tomten
till annan skolverksamhet, bostäder eller vårdboende.

Planområde

Kommunala beslut

Kommunstyrelsen gav 2015-03-16 §130 samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva ett tillägg till detaljplan där
byggrätten ses över.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-04-23 § SBN
2015-000116 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag
att upprätta en detaljplan.

Området ligger utmed Strandvägen i närheten av Viaredssjön.
Planområdets storlek är cirka 5800 kvadratmeter och marken
ägs av Borås Stad.

Delegationsbeslut om samråd togs 2015-09-07.

Inom området har det tidigare funnits ett vattenverk.

§ Pl 2015-000009. Samrådet ägde rum den 14 september – 25
oktober. Inkomna synpunkter finns sammanställda en i en
samrådsredogörelse.

Gällande detaljplan

Gällande detaljplan för området är P652 ”Stadsplan för del av
Sandared i Borås kommun (Rydet 7:1 mm)” som vann laga kraft
1975-04-28. Genomförandetiden för planen har gått ut.

Befintlig bebyggelse med sadeltak och placering nära gatan
4
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2. Bebyggelse

3. Gator och trafik

Bebyggelsestruktur

Gatunät

Planområdet gränsar in till ett bostadsområde med fristående
enbostadshus. Området har vuxit fram under en längre tid
och har varierande skala och karaktär.

Ny bebyggelse

Sandrared är i behov av fler förskoleplatser, vilket är en
verksamhet som medges inom gällande användning. Den
befintliga detaljplanen tillåter dock endas en byggandshöjd på
tre meter, vilket inte räcker för att bygga en förskola. Aktuellt
planförslag möjliggör en förskola i två våningar inom
området. Största byggnadsarea begränsas till 30 % av fastighetsarean, vilket innebär att detaljplanen medger en byggnad
på knappt 1800 kvadratmeter och en högsta byggnadshöjd
på åtta meter. Detaljplanen möjliggör också användningarna
vård samt bostäder.
Planen reglerar att tillkommade bebyggelse ska uppföras
med sadeltak, då detta är ett genomgående karaktärsdrag i
området.

Området angörs idag via Strandvägen. Planområdet ligger
cirka 300 meter ifrån järnvägen och som måste korsas för att
nå planområdet. Då järnvägsövergången är den enda tillfartsvägen till området skapas köer då bommarna är nedfällda.
Planförslaget föreslår bland annat förskola som användning
för platsen, vilket är en verksamhet som kräver god tillgänglighet. Kommunen har gjort bedömningen att områdets
lokalisering är lämplig för förskola, antagandet har baserats
på den trafikutredning som genomförts och redovisas nedan.
Dialog pågår mellan Borås Stad och Trafikverket för att i
framtiden utreda trafiksituationen på ett övergripande plan
för hela Sandared.

Gång- och cykeltrafik

I dagsläget finns det en gång- och cykelförbindelse till järnvägsstationen och Sandareds centrum, via Strandvägen och
Promenaden. Gång- och cykelavståndet mellan det aktuella
planområdet och järnvägsstationen är cirka 500 meter, och
cirka 600 meter till Sandareds centrum.

Bostäder

I aktuellt planförslag medges bostäder till en sammanlagd
byggnadsarea på 1800 kvadratmeter och med en högsta
byggnadshöjd på åtta meter.

Arbetsplatser

Idag finns det inga arbetsplatser i planområdets direkta
närområde. Aktuellt planförslag möjliggör dock för skola,
förskola samt vård, vilket innebär att arbetsplatser kan
tillföras området.

Offentlig service

Inom 800 meter från planområdet, i centrala Sandared, finns
grundskolor, förskolor, fritidsgård, vårdcentral och bibliotek.
Aktuellt planförslag medger förskola/skola och vård.

Kommersiell service

Kommersiell service finns i centrala Sandared i form av
bland annat livsmedelsbutik, bank, blomsteraffär, konditori
och pizzerior.

Tillgänglighet för personer med
funktionsnedsättning

Tillgängligheten till planområdet är god. Alla nya byggnader
ska vara tillgängliga, dels mellan parkeringsplats och entré
samt inne i byggnaderna. Nybyggnation ska vara i enlighet
med Borås Stads program för tillgänglighet, delaktighet och
jämlikhet för personer med funktionsnedsättning, fastställd i
februari 2009 av Kommunfullmäktige.

Planområdet angörs via Strandvägen.
DETALJPLAN
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Kollektivtrafik

Från Sandareds station går busslinjerna 159, 404 och 405.
Buss 159 och 404 går en gång i timmen, men turerna är
lagda så att det går att resa till Borås Resecentrum en gång i
halvtimmen. Regiontåg går en gång i timmen. Restiden till
Borås resecentrum är 10 minuter med tåg och 20 minuter
med buss.

Biltrafik och bilparkering

Planen medger både skola/förskola, vård samt bostäder. En
trafikutredning har genomförts på uppdrag av Borås Stad
(SWECO 2016-01-27). Enligt utredningen beräknas den
planerade förskolan ge upphov till sammanlagt drygt 400
fordonsrörelser/dygn till/från förskolan. Beräkningar visar
att korsningen Strandvägen – Göteborgsvägen har tillräcklig
kapacitet för att klara den ökade trafik som förskolan ger
upphov till samt att den ökade trafiken inte innebär risk för
köbildning på Göteborgsvägen.
Plankorsningen med järnvägen är den mest kritiska punkten
både vad gäller kapacitet och trafiksäkerhet.
Beroende på vilken användning som tillämpas inom området
kommer parkeringsbehovet att skifta. Parkering ska lösas
inom planområdet och följa Borås stads parkeringsnorm.
Illustrationsförslag visar exempelvis 24 parkeringsplatser för
användningen skola/förskola.

Angöring och utfarter

Planförslaget reglerar varken angöring, utfarter eller varumottagning.

Riksintressen

De markanvändningarna som föreslås i planen innebär
endast en försumbar risk för utsläpp av föroreningar. Rening
av dagvatten från planområdet kommer att ske genom att
vattnet ledas via vegetationsytor innan det släpps ut i recipient. På plankartan införs krav att parkeringsplats med fler
än 20 platser ska förses med oljeavskiljare.

El, tele och fiber

Området kommer att anslutas till el och teleledningar. På
fastigheten finns VA-ledningar som kan behöva flyttas.

Avfall

För att få en bra arbetsmiljö, samt säkerhet och tillgänglighet
vid avfallshämtning ska anvisningarna i Avfall Sveriges
Handbok för avfallsutrymmen samt Boverkets vägledningshandbok Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk
följas.

5. Mark
Natur och vegetation

Planområde är relativt plant med marknivåer mellan +155
och +151 meter. Markytan består till största del av gräs och
sly, det vill säga naturmark. Marken sluttar både från norr,
söder och väst ner mot ån.
En naturvärdesinventering har genomförts på uppdrag av
Borås Stad (COWI, 2015-11-12). Utredningen konstaterar att
vid Sandaredsån och Viaredssjön finns rika naturmiljöer och
möjligheter till rekreation med strövområden och promenadstigar.

4. Teknisk försörjning

Inom planområdet och i dess närhet finns grövre sälgar,
aspar och ekar. Om hänsyn tas till dessa så bör naturvärdet i
området kunna bevaras och till och med öka i samband med
en byggnation enligt utredningen. En succesivt ökad ljustillförsel och minskad konkurrens om näring med lägre träd kan
ge naturvärdesintressanta träd bättre förutsättningar för att
utveckla biotopstrukturer med biologiskt intressanta värden.

Vatten och avlopp

Lek och rekreation

Järnvägen Kust till kustbanan, 300 meter norr om planområdet, är av riksintresse för kommunikationer. Riksintresset
påverkas inte negativt.

Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för
vatten och avlopp.

Dagvatten

Planområdet ligger inte inom verksamhetsområdet för
dagvattenhantering. Dagvatten kommer att fördröjas inom
planområdet och kommer ledas till myningen av Sandaredsån
väster om planområdet. För fastigheter med hårdgjord yta
större än 2500 m2 ska fördröjningsåtgärder för dagvatten
vidtas. Fördröjningsmagasin med en effektiv volym av 3 m3
per 100 m2 hårdgjord yta ska anläggas.
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Området nyttjas för någon frekvent rekreation.
Gångavståndet till närmast lekplats, belägen vid Lillhemsvägen, är cirka 250 meter nordöst om planområdet. I samband
med byggnation av förskola tillskapas ytterligare en lekplats i
området.

Skyddad natur

Naturvärdesinventeringen beskiver två naturvärdesobjekt, ett
inom planområdet och ett i dess närhet.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Naturvärdesobjektet inom planområdet består av en smal kil
med ädellövträd (asp och ek) som lämnats orört. Buskskiktet
består ett tätt bestånd med snöbär, hassel och högt gräs.
Håligheterer påträffas i flera träd. Strax norr om objektet
meandrar Sandaredsån ut mot Viskan. Området är tätt
bevuxet och har låga värden beträffande friluftsliv, men är
dock en del av de grönstråk som löper utmed Sandaredsån.
Tät undervegetation i området i kombination med naturvärdesarter indikerar att området tidigare haft högre naturvärden som succesivt avtagit med igenväxning. Sannolikt har
området tidigare varit en förlängning av Sandaredsåns höga
naturvärden.

marknivå utan att särskilda åtgärder erfordras. Beräkningar
visar att området har goda befintliga förhållanden vad det
gäller totalstabilitet. Områdets stabilitet bedöms även vara
god efter en eventuell utbyggnad av planförslaget. Dock får
maximal markbelastning inte överstiga 30 kPa. På plankartan återfinns en generell bestämmelse som reglerar maximal
markbelastning.

Sälg, asp och ek ska bevaras enligt plankartan. Sjuka eller
skadade delar får avlägsnas efter samråd med botanisk
expertis. Marklov krävs.

Förorenad mark

Planområdet är normalriskområde för radon med eftersom
området innehåller fyllnadsmassor kan risk för radon inte
uteslutas. Därför ska byggnader utföras radonskyddade enligt
bestämmelser i Boverkets byggregler.

En miljöteknisk markundersökning har utförts (Tyréns 201512-14) för att utreda en eventuell föroreningssituation. Inga
föroreningar hittades inom de aktuella området.

Fornlämningar och kulturminnen

Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet.

Geoteknik och Radon

En geoteknisk utredning har genomförts på uppdrag av
Borås Stad (Tyréns 2016-04-29).

6. Vatten
Planområdet ligger cirka 100 meter från Viaredssjön och strax
sydöst om Sandaredsån.

Uppfyllnad inom området bedöms kunna utföras upp till 1,0
meter (vilket motsvarar en last om 20 kPa) från nuvarande

Markytan består till stor del av gräs och sly.
DETALJPLAN
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Strandskydd

Planområdet omfattas idag inte av strandskydd. Strandskyddet återinträder vid ändring och upphävande av en detaljplan.
Strandskyddet vid Viaredssjön är utökat och därmed gäller
skyddet 200 meter åt båda håll från strandlinje, alltså ut i
vatten och upp på land. Planförslaget omfattas både strandskydd från Viaredssjön och från Sandaredsån. Kommunen
får upphäva strandskydd för ett område som avses ingå i en
detaljplan, om det finns särskilda skäl och om intresset för
att ta i anspråk ett område på det sätt som avses med planen
väger tyngre än skyddsintresset.
Detaljplanen innebär upphävande av strandskyddet inom
kvartersmark. Skälet till upphävande av skyddet är att den
aktuella marken bedöms lämplig ur lokaliseringssynpunkt för
förskola. Sandared är i stort behov utav förskoleplatser och
marken behöver därför tas i anspråk för att tillgodose detta
angelägna allmänna intresse. Kommunen är medveten om
områdets strandnära placering, men har efter inventering i
Sandared med omnejd tagit beslutet att området är den plats
som är mest lämplig för förskola. Områdets lämplighet för
förskola alternativt bostäder har pekats ut i ”Planprogram för
del av Sandared” (2011-09-20). Behovet av mark för förskola
bedöms därför inte kunna tillgodoses utanför området.
Strandskyddets syfte bedöms inte motverkas då området mot
sjön och Sandaredsån förläggs som allmän plats, naturmark.
Bild vid Sandaredsån, strax nordväst om planområdet.

På plankartan återfinns en generell bestämmelse som anger
att strandskydd upphävs inom kvartersmark.

Översvämningsrisk

Planområdet påverkas inte av befintliga eller framtida av
översvämningsrisker enligt detaljerad översvämningskartering för Borås Stad (DHI 2010).
För området redovisas en vattennivå på +150,66 meter vid
högflöde. Planområdets lägsta punkt är +151. Byggrätten
är placerad först på en nivå av +152 meter. Eventuella
utfyllnader som tillåts i planen bedöms inte påverka något
vattenområde och är därför inte heller tillståndspliktig
vattenverksamhet.

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 uppelat i normer för grundvatten och ytvatten. Det finns även miljökvalitetsnormer för
buller och luft.
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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.
Grundvattnet på platsen bedöms inte påverkas negativt på
grund av föreslagen planåtgärd.

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,

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

bekämpningsmedel och kemiska föreningar som används i
bland annat tillverkningsindustrin. Miljökvalietsnormen för
ytvatten är god eller hög ekologisk status och god kemisk
status.
Den aktuella fastigheten ligger inom delavrinningsområde
tillhörande Viaredsjön. Huvudavrinningsområdet är Rolfsån.
Viaredssjön hade i den senaste klassningen som gäller 20092015 både god kemisk status och god ekologisk status.
Sandaredsån (EU_CD: SE640589-132179) är en preliminär
vattenförekomst (den var tidigare inte med som vattenförekomst) och har den preliminära statusen måttlig.
De markanvändningarna som föreslås i planen innebär
endast en försumbar risk för utsläpp av föroreningar. Rening
av dagvatten från planområdet kommer att ske genom
att vattnet ledas via vegetationsytor innan det släpps ut i
recipient. På plankartan införs krav att parkeringsplats med
fler än 20 platser ska förses med oljeavskiljare. Dessa åtgärder
bedöms vara tillräckliga för att undvika någon negativ påverkan på MKN för vatten for Sandaredsån och Viaredsjön.

7. Sociala perspektiv
Förskola

Sandared har ett stort behov av nya förskolelokaler. Genomförandet av planen löser den brist som finns idag och tryggar
även en långsiktig barnomsorg. I planområdets närhet finns
ett stort antal boende och många barn som i och med detta
får nära till en förskola.

Identitet

Bebyggelsen kring aktuellt planområde har idag en tydlig
småskalig villakaraktär. För att områdets identitet inte ska
förändras väsentligt i och med planförslagets utbyggnad är
det därför viktigt att framtida bebyggelse passar in i skala och
uttryck. Detta regleras genom bestämmelser på plankartan.

Mötesplatser

Både skola/förskola och vårdverksamhet i området kan bli en
viktig mötesplats för både barn och vuxna i framtiden.

8. Störningar på platsen
Planen ger upphov till en liten ökning av trafik. Dock ger
den inte upphov till behov av skyddsbestämmelser utan
störningen bedöms acceptabel.

Ekvivalent ljudnivå från tågbuller. Gröna områden klarar riktvärden för buller vid bostadsfasad. Planområdet är markerat ungefärligt med röd ring.
DETALJPLAN
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Maximal ljudnivå från tågbuller. Planområdet är markerat ungefärligt med röd ring.

Risk

Området ligger 300 meter från Kust till kustbanan, vilken är
primär transportled för farligt gods. Bedömningen har gjorts
att planutformningen inte påverkas avsevärt av riskerna
förknippade med transport av farligt gods.

uteplats, 70 dBA, klaras på privata uteplatser. Översiktlig
bullerkartering visar att planområdet klarar riktvärdet för
maximal ljudnivå på 70 dBA vid fasad och uteplats vid fasad.
Den verksamhet som tillåts anses inte ger upphov till något
buller som kan störa omkringliggande bostäder.

Planområdet har i övrigt långt till andra riskkällor såsom
större väg och andra farliga verksamheter. Ytterligare utredningar bedöms inte som nödvändiga.

9. Planbestämmelser

Buller

Allmänna platser

Enligt Boverkets allmänna råd för buller i planeringen (2008)
Användningen NATUR innebär att område inom planen
gällerBorås
att nya
bostäder bör kunna medges där den dygnseavsätts som naturmark. Inom naturmark får inte byggnader
Copyright
Stad
Kartredovisningen
har ingenvid
rättsverkan
0
20
40vilket
60m
kvivalenta ljudnivån
fasad uppgår till 55–60 dBA, Skala
under1:2000 uppföras. Inom användningen gäller strandskyddet,
förutsättning att det går att åstadkomma en tyst sida (högst
innebär att området inte kan privatiseras genom att exempel45 dBA vid fasad) eller i varje fall en ljuddämpad sida (45–50
vis stängslas in.
dBA vid fasad).
Översiktlig bullerkartering visar att planområdet klarar
riktvärdet för ekvivalent ljudnivå på 55 dBA vid fasad och
uteplats vid fasad.
Enligt de allmänna råden ska också framtida bostadsbebyggelse placeras så att riktvärdet för maximal ljudnivå på
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Kvartersmark

Kvartersmarken har fått användningen SBD: Skola, bostäder
och vårdboende.
Området ges en byggrätt på upp till 30 % av fastighetsarean,
vilket i praktiken innebär att en byggnad på knappt 1800
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kvadratmeter kan uppföras inom planområdet. Byggrätten
bedöms vara tillräckligt för en förskolebyggnad med minst 6
avdelningar och tillhörande komplementbyggnader.
Högsta tillåtna byggnadshöjd är åtta meter, motsvarande två
våningar. Byggnadshöjden bedöms som rimlig på tomten
eftersom planerad förskolan omges av låg en- och tvåplansbebyggelse i syd, öst och väst.

Egenskapsbestämmelser

Egenskapsbestämmelser inom planområdet regleras utnyttjandegraden och placering, d.v.s. hur mycket som får byggas,
var byggnader får placeras samt hur höga de får bli.
De ytor som är markerade med ett u ska vara tillgängliga för
allmänna underjordiska ledningar. För att säkra åtkomsten
till ledningarna får inte byggnader uppföras. Mark där
byggnader inte får uppföras är markerat med prickar.
Egenskapsbestämmelsen kPa reglerar maximal tillåten
markbelastning. Planområdet bedöms klara en maximal
markbelastning på 30 kPa, vilket regleras via bestämmelse på
plankartan. Uppfyllnad av en meter inom området motsvarar
en last om 20 kPa. För byggnader antas 10 kpa per våningsplan (exklusive källare), samt 5 kpa för parkeringsytor för
personbil.

10. Övergripande beslut

De strategiska riktlinjerna anger förskola alternativt bostäder
för aktuellt planområde. Intentionen uppges vara att pröva
markens lämplighet för förskola i första hand genom detaljplan.

Grönområdesplan

Planområdet ligger i direkt anslutning till det skogsområde
som omnämns i kommunens grönområdesplan. Remsan
utmed Sandaredsån beskrivs ha natur- och rekreationsvärden.
Det gröna stråket bedöms som klass II, mycket högt naturvärde.

Miljömål

De nationella miljökvalitetsmålen är en utgångspunkt för att
skapa en bättre miljö. Förslaget berörs främst av målet ”God
bebyggd miljö”, då planförslaget innebär en förtätning i redan
befilig villastuktur. Förtätning innebär både samutnyttjande
av redan befinlig infrastruktur, samt minskar transportbehoven och ger på så vis klimatvinster.
Miljömålen för Borås Stad antogs av Kommunfullmäktige
december 2012. För de lokala miljömålen har Borås Stad valt
att arbeta med fyra prioriterade områden.
För varje prioriterat område har ett antal mål och etappmål
utarbetats, där syftet är att etappmålen ska uppnås under
tiden 2013–2016. Planförslaget ger främst förutsättningar för
följande mål och etappmål:
»»

Barn och ungdomar får grund för miljöengagemang
(förskolans placering ger goda möjlighet till naturundervisning i förskolans närområde).

»»

Borås planerar för ett hållbart samhälle (en utbyggnad
enligt planförslaget innebär förtätning).

Vision 2025

Borås 2025 är visionen om det framtida, önskade Borås,
antagen under hösten år 2012. Planförslaget bidrar framförallt till att nå målområdet ”Vi tar gemensamt ansvar för barn
och unga”.

Översiktlig planering

Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhällsbyggnadsmål och spelregler för hållbar utveckling. Ett av
samhällsbyggnadsmålen är ”En resurshushållande bebyggelsestruktur”.
Aktuellt planförslag föreslår byggnation i redan befintlig
bestånd, vilket innebär att framtida bebyggelse kan nyttja den
redan utbyggda infrastrukturen. Förtätning och samutnyttjande av resurser skapar ett mer hållbart samhälle.

11. Konsekvenser
Behovsbedömning

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan
har gjorts. Omgivningsförutsättningarna och den påverkan
detaljplanen innebär för miljön, hälsan och hushållningen
redovisas i denna planbeskrivning. Inom planområdet tillåts
användningarna för skola, vård och bostäder. Slutsatsen är att
miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
inte behövs.

Strategiska dokument

”Planprogram för del av Sandared” godkändes av
Kommunfullmäktige den 2011-09-20 och anger riktlinjer för
kommande detaljplanearbete.
”Planprogrammet” är inte samrått i enlighet med PBL, därför
ska handlingarna snarare ses som strategiska riktlinjer.
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12. Administrativa frågor
Genomförandetid

Genomförandetiden slutar 5 år efter att planen har vunnit
laga kraft.

Handläggning

Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden. Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande.

Planavgift

Planavgift enligt taxa tas ut vid prövning av lovärenden.

Planunderlag

Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:
»»

Trafikutredning (Sweco, 2016-01-27).

»»

Geoteknisk undersökning (Tyréns, 2016-04-29).

»»

Markteknisk undersökning (Tyréns, 2016-04-29).

»»

Naturvärdesinventering (COWI, 2015-11-12).

Medverkande tjänstepersoner

Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbyggnadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med
representanter från kommunala förvaltningar.
Planhandläggare har varit Ramböll AB genom Job van Eldijk
och Anna Westergården. Kontaktperson från Borås stad har
varit Kristina Axelsson.
Planavdelningen

Michaela Kleman		
plan- och bygglovchef		
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Job van Eldijk
planarkitekt
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Genomförandebeskrivning
Detaljplan förSandared, Sandhults-Rydet 1:22 m.fl, Strandvägen, Borås Stad, upprättad den 9 juni 2016.

1. Inledning

En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de
organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska
åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. Avsikten med
beskrivningen är att den skall vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.

2. Organisatoriska frågor
Detaljplanen är upprättad på initiativ av Borås Stad,
Lokalförsörjningsförvaltningen, och avser möjliggöra att en
förskola skall kunna byggas i två våningar. Planen medger
också användning för annan skolverksamhet, bostäder eller
vårdboende. Planen ligger inom detaljplanelagt område och
ändamålet enligt befintliga planer är för området allmänt
ändamål.

Tidplan

Planen genomförs med utökat planförfarande och följande
tidsplan gäller:
Samråd 		
Granskning
Antagande
Laga kraft

3:e-4:e kvartalet 2015
3:e kvartalet 2016
4:e kvartalet 2016
1:a kvartalet 2017

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet. Detaljplanen
antas av Samhällsbyggnadsnämnden i Borås Stad.

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från det datum som planen
vinner laga kraft. Begreppet ”genomförandetid” innebär att
planens giltighetstid är begränsad.
Under genomförandetidens får detaljplanen inte ändras utan
synnerliga skäl och kommunen kan endast ändra en detaljplan om ingen fastighetsägare som berörs motsätter sig det.
Ändringen får dock genomföras om det behövs på grund av
nya förhållanden av stor allmän vikt som inte kunnat förutses
vid planläggningen eller om det behöver införas bestämmelser om fastighetsindelning i detaljplanen.
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Detaljplanen gäller även efter genomförandetidens utgång
men kan då ändras eller upphävas utan att de rättigheter som
uppkommit genom planen behöver beaktas.

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Planen har kommunalt huvudmannaskap vilket innebär att
kommunen ansvarar för allmän platsmark.

Lokalförsörjningsförvaltningen (LFF) ansvarar för genomförandet av planen inom kvartersmark. Detta innefattar
utbyggnaden av en ny förskola samt iordningställandet av en
ny infart till området.
Tekniska Förvaltningens Park- och skogsavdelning ansvarar
för nedtagning av skog och träd inom planområdet före
exploateringen. Planbestämmelsen n reglerar att marklov
krävs vid hantering av befintligt trädbestånd inom vissa
skyddsvärda delar av planområdet.
För den allmänna platsmarken som finns inom området i
planen ansvarar Tekniska Förvaltningens Park- och skogsavdelning.

3. Fastighetsrättsliga frågor

Detaljplanen omfattar fastigheterna Sandhults-Rydet 1:22,
1:30 och 7:1 som alla ägs av Borås Stad.
Upplåtelse av förskoletomten sker genom internt arrendeavtal
mellan Stadskansliets Mark och exploatering och Lokalförsörjningsförvaltningen.
För detaljplanens genomförande bör en ombildning ske av
fastigheterna Sandhults-Rydet 1:22, 1:30 samt 7:1 då de berörs
av detaljplanen. För detta krävs en lantmäteriförrättning,
fastighetsreglering, som Stadskansliets Mark och exploatering
kommer att ansöka om. Lokalförsörjningsförvaltningen
betalar förrättningskostnaderna. Fastigheten som bildas bör
anslutas till vägföreningen, förslagsvis genom överenskommelse enligt 43 § anläggningslagen.
Ett flertal ledningar finns i området. De VA-ledningar som
idag korsar fastigheten behöver flyttas. Lokalförsörjningsförvaltningen bekostar flytt. Nytt läge för ledningarna planeras i
planområdets västra delar. Ledningarnas placering markeras
med u-område och säkras med servitut eller ledningsrätt.
Avtal om servitut/ledningsrätt bör respektive ledningsägare
teckna med fastighetsägaren.
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4. Tekniska frågor

Planen medför flytt av befintliga VA-ledningar. Nuvarande
anläggningar för fjärrvärme, el, tele och gator kan nyttjas.

5. Ekonomiska frågor

Lokalförsörjningsförvaltningen ansvarar för att bekosta
samtliga åtgärder inom kvartersmark. På fastigheten finns
flera VA-ledningar som kan behöva flyttas. Lokalförsörjningsförvaltningen bekostar eventuell flytt.
Kostnader för eventuell flytt av andra ledningar, förrättningskostnader, internarrende samt kostnader för inträde i
vägföreningen ska belasta Lokalförsörjningsförvaltningen
som är att betrakta exploatör inom planområdet. Utförande
för eventuell flytt av ledningar bestäms genom samråd
mellan exploatör och ledningsägare.
Kostnader för upprättande av detaljplanen regleras i bygglovavgiften och bekostas av LFF.
STADSKANSLIET
Mark och exploatering

Anders Graad
Mark- och exploateringsingenjör
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Samrådsredogörelse
Detaljplan för Sandared, Sandhults-Rydet 1:22 m.fl, Strandvägen, Borås Stad, upprättad den 19 september 2016.

Sammanfattning
Samråd enligt PBL 5:11 avseende planförslag upprättat
den 7 september 2015 har ägt rum under tiden
14 september – 25 oktober. Berörda markägare har underrättats med brev till samrådet. Under samrådstiden har detaljplanen varit anslagen i Stadshuset. Handlingarna har även varit
tillgängliga på kommunens hemsida.
15 remissinstanser har framfört synpunkter vid samrådet
samt 4 sakägare. Ytterligare 2 synpunkter har inkommit från
kringboende.
Yttrandena har lett till att detaljplanen har reviderats, vilket
framgår av kommentarerna till respektive yttrande. Planens
innehåll vad avser markanvändning och principer är i allt
väsentligt bibehållet.

Ändringar i planförslaget

Under samrådskedet ansågs planen enbart vara ett tillägg
till befintlig detaljplan. Inför granskningsskedet har bedömningen gjorts att istället ta fram en ny detaljplan för området.
Det innebär således att det är samma planärende, men
kommunen har valt att göra ett omtag och därmed upprättat
nya planhandlingar som behandlar förslaget på ett mer
omfattande sätt än i samrådsskedet.

Beslutsförslag

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta

1. Yttranden från remisspart

16

S1 Kommunstyrelsen	

16

S2 Länsstyrelsen	

16

S3 Trafikverket	

19

S4 Tekniska nämnden

19

S5 Miljö- och konsumentnämnden 	

20

S6 Borås Energi och Miljö	

20

S7 Borås Elnät	

20

S8 Lantmäterimyndigheten

20

S9 Stadsdel Väster

20

S10 Kulturnämnden	

20

S11 Räddningstjänsten	

20

S12 Fritids- och folkhälsonämnden 

20

S13 Skanova

20

S14 Intresseförening och Vägförening 

20

S15 Naturskyddsföreningen

21

2. Yttranden från sakägare

21

S16 Sandhults-Rydet 1:49

21

S17 Sandhult-Rydet 1:134

22

S18 Sandhults-Rydet 1:147

23

S19 Sandhults-Rydet 1:244

24

3. Synpunkter från övriga

25

S20 Sandhults-Rydet 1:206

25

S21 Sandhults-Rydet 1:90 och Sandhults-Rydet 1:184 25

Delegationsbeslut om samråd togs 2015-09-07 § Pl 2015000009. Samrådet ägde rum den 14 september – 25 oktober.

»»

att detaljplanen inte kan anses innebära betydande
miljöpåverkan,

1. Yttranden från remisspart

»»

att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen, samt

S1 Kommunstyrelsen

»»

att skicka ut detaljplanen på granskning.

Ingen erinran.

Handläggning

Kommunstyrelsen beslutade 2015-03-16 §130 att uppmana
Samhällsbyggnadsnämnden att pröva ett tillägg till detaljplan
där byggrätten ses över.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-04-23 § SBN
2015-000116 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag
att upprätta en detaljplan.
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S2 Länsstyrelsen

Då alltför många förutsättningar för den tänkta verksamheten är outredda gör Länsstyrelsen den samlade bedömningen
att planförfarandet med tillägg till underliggande plan med
standardförfarande inte är lämpligt instrument att pröva
lämpligheten av förskoleverksamheten.
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna
i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att frågor som
berör hälsa / säkerhet, strandskydd och miljökvalitetsnormer
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måste lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad
som anges nedan för att ett antagande inte skall prövas av
Länsstyrelsen.

att en naturinventering behöver utföras som underlag till
bedömning om byggrättens utbredning och eventuellt behov
av skyddsbestämmelser.

Geoteknik
Av planbeskrivningen framgår att västra hörnet av planområdet kommer att fyllas ut för att få tomten jämnare
och mer tillgänglighetsanpassad. Plantillägget innebär att
byggnadshöjden ökas från 3 m till 8 m. Länsstyrelsen anser
att en geoteknisk utredning ska göras där den geotekniska
stabiliteten för såväl utfyllnaden som för den föreslagna
högre byggnationen utreds. Eventuella markbelastningsrestriktioner ska regleras i planen.

Markmiljö
Av planbeskrivning och behovsbedömning framgår att
det inte kan uteslutas att föroreningar förekommer inom
planområdet. En markutredning behöver utföras för att
säkerställa att planområdet är lämpligt för den tänkta markanvändningen. Plantilläggets administrativa bestämmelse om
markföroreningar säkerställer inte lämpligheten av föreslagen
förskoleverksamhet.

MKN
Enligt 2 kap. 10§ PBL skall MKN följas vid planläggning.
Plantillägget ska därför behandla miljökvalitetsnormerna och
eventuell påverkan på dessa. Behovsbedömningens påstående
att miljökvalitetsnormerna för vatten påverkas positivt har
inget stöd i planen. Länsstyrelsen vill upplysa att Sandaredsån
(EU_CD: SE640589-132179) är en preliminär vattenförekomst (den var tidigare inte med som vattenförekomst) och
har den preliminära statusen måttlig. Viaredssjön har också
preliminärt måttlig status. Status och MKN fastställs av
vattendelegationen den 22 dec 2015.

Koppling till miljömålen
Länsstyrelsen anser att den fysiska planeringen utgör ett
viktigt verktyg för att uppnå miljömålen. PBL (2010:900) är
direkt knuten till miljöbalken, enligt dess 2 kap 2 §. Miljömålen ska enligt miljöbalkspropositionen (1997/98:45) vara
vägledande vid tillämpningen av miljöbalken.

Strandskydd
Då planförslaget är ett tillägg till gällande plan återinträder
inte strandskyddet men eftersom föreslagna åtgärder, såsom
utfyllnad och tillåtet uppförande av komplementbyggnader
i vattenområde, strider mot strandskyddets syften anser
Länsstyrelsen att ny detaljplan ska tas fram där återinträtt
strandskydd upphävs endast i den del som inte strider mot
strandskyddsintresset.

Klimatanpassning
Länsstyrelsen anser att samtliga projekt bör ta hänsyn till
effekterna av ett förändrat klimat. Klimatförändringar
medför konsekvenser för i stort sätt alla samhällssektorer och
anpassningsåtgärder är därför nödvändiga. Det är viktigt att
planområdets lämplighet över tid utreds utifrån en analys av
relevanta klimateffekters inverkan på området. Analysen bör
sedan ligga till grund för beslut om lämplig markanvändning, samt vilka eventuella klimatanpassningsåtgärder som
behöver integreras i planförslaget för att möta effekterna av
ett förändrat klimat.

Planförfarande
Föreliggande planförslag anges utgöra tillägg till gällande
plan P652 ”Stadsplan för del av Sandared i Borås kommun
(Rydet 7:1 mm)” vilken i aktuell del är ersatt av plan P820.
Länsstyrelsen tolkar därmed föreslaget tillägg som tillägg till
planen P820 vars markanvändning och bestämmelser inte
är redovisade. Länsstyrelsen anser därför att föreliggande
förslag inte utgör tillräckligt underlag för samråd.

En översiktlig redovisning av miljömål på olika nivåer, det
nuvarande miljötillståndet och planinnehållets förhållande
till detta saknas, vilket gör det svårt att bedöma föreslagna
åtgärder från miljösynpunkt.

Länsstyrelsen anser att kommunen bör ta fram förslag till ny
detaljplan och samråda om det.

Gestaltning
Ersättning av bestämmelsen ”Område som icke får bebyggas” med bestämmelsen ”Byggnad får ej uppföras med
undantag av mindre komplementbyggnader” är olämplig då
sådana byggnader tillåtna intill Strandvägen utgör trafikfara
då de kan skymma lekande och eventuellt utrusande barn.
Anläggande av komplementbyggnader inom prickmark vid
Sandaredsån är tillståndspliktig vattenverksamhet, se nedan.

Naturmiljö
Enligt Länsstyrelsens lövskogsinventering omfattas delar
av planområdet av värdefull lövskog och av behovsbedömningen framgår att området är utpekat i Borås stads
grönområdesplan som klass II-värderat. Beskrivningen
saknar dock behandling av naturmiljön. Länsstyrelsen anser

Vatten
Av planbeskrivningen framgår att dagvatten kommer att
fördröjas och ledas till mynningen av Sandaredsån. En
dagvattenutredning bör göras som redovisar syfte och
dimensionering av dagvattenhanteringen och dess reningseffekt.
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Trafikfrågor
Trafikverket har i separat yttrande framfört bland annat att
en trafikutredning bör utföras som behandlar trafikalstringen
från förskolan och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.
Länsstyrelsen stöder Trafikverkets synpunkter.

Området närmst Sandaredsån har fått användningen
NATUR, vilket innebär att passage längs vattnet är möjlig.
Därmed bedöms inte planförlaget strida mot strandskyddets
syfte, då både allmänhetens samt djur- och växtliv fortsatt
har tillgång till strandområdet.

Fastighetsbildning
Föreslagen fastighetsbildning kan sakna stöd i föreliggande
förslag till tilllägg till underliggande plan (P652) då denna
omfattar fastighetsindelningsbestämmelser. Förutsättningarna för fastighetsbildning bör kontrolleras.

Planförfarande
Planförslaget prövas nu som en ny detaljplan och tas fram
med normalt förfarande enligt PBL 2010:900. I samband med
det har mer utförliga handlingar tagits fram som redovisar
förslag på framtida markanvändning och reglering. Då
samråd har skett i enlighet med PBL och samrådsförlaget
gav en tydlig bild av kommunens intentioner har kommunen
gjort bedömningen att gå vidare till granskningsskedet.

Synpunkter enligt annan lagstiftning
Av planbeskrivningen framgår att västra hörnet av planområdet påverkas av översvämningsrisk och att området kommer
att fyllas ut för att få tomten jämnare men även för att minska
risken för översvämningar. Enligt 11 kap. 4 § miljöbalken
utgör område som täcks av vatten vid högsta förutsebara
vattenstånd av vattenområde. Den planerade utfyllnaden är
således tillståndspliktig vattenverksamhet.
Behovsbedömning
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande
påverkan på miljön.
Länsstyrelsen delar kommunens åsikt men konstaterar att
kommunens bedömning baseras på en behovsbedömning
vars påståenden saknar stöd i planbeskrivningen.

Kommentar

Geoteknik
En geoteknisk utredning har genomförts och vars resultat
vittnar om att stabiliteten för såväl föreslagen utfyllnad som
för den föreslagna högre byggnationen anses tillfredställande.
Plankartan kompletteras med en reglering om maximal
tillåten markbelastning inom detaljplaneområdet på 30 kPa
utifrån nuvarande marknivåer.
MKN
Planbeskrivningen har kompletterat med beskrivning av
miljökvalitetsnormerna. Planförslaget bedöms inte påverka
miljökvalitetsnormerna negativt. Behovsbedömningen har
uppdaterats gällande MKN sedan samrådsskedet och bifogas
aktuella handlingar.
Strandskydd
Planförslaget ska inte längre ses som ett tillägg till befintlig
plan, utan tas fram som en ny detaljplan för området. Vid
upphävande av detaljplan återinträder strandskyddet, därför
behövs ett upphävande av strandskyddet för rubricerad
plan motiveras. Se motivering under rubriken Strandskydd i
planbeskrivningen.
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Naturmiljö
En naturinventering har genomförts och naturmiljön
behandlas i aktuellt planförslag. Områden med höga naturvärden skyddas genom en bestämmelse på plankartan.
Markmiljö
En markundersökning har genomförts och inga föroreningar
har hittats inom området.
Koppling till miljömålen
Planbeskrivningen har kompletterats med en redovisning av
miljömål på olika nivåer, det nuvarande miljötillståndet för
området samt hur planförslaget förhåller sig till befintliga
förhållanden.
Klimatanpassning
Området mot Sandaredsån har kompletterats med användningen NATUR, för att dels säkerställa passage utmed
ån, men också föra att undvika eventuell översvämning i
samband med förhöjda vattennivåer från Viaredssjön.
Aktuellt planförslag föreslår byggnation i redan befintlig
bestånd, vilket innebär att framtida bebyggelse kan nyttja
den redan utbyggda infrastrukturen. Förtätning och samutnyttjande av resurser skapar ett mer hållbart och resurssnålt
samhälle samt minskar transportbehoven och ger på så vis
klimatvinster.
Gestaltning
Plankartan har uppdaterats sedan samrådsskedet. Bestämmelse: ”Byggnad får ej uppföras medundantag av mindre
komplementbyggnader” har tagit bort och har ersatts av en
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generell bestämmelse om att byggnader inte får uppföras
inom fyra meter från fastighetsgräns. Det innebär att inte
heller komplementbyggnader medges inom detta avstånd.

sig till förskolan utan bil, liksom trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter som behöver ta sig till och från förskolan, i
synnerhet vid korsningen med järnvägen.

Vatten
De markanvändningarna som föreslås i planen innebär
endast en försumbar risk för utsläpp av föroreningar. Rening
av dagvatten från planområdet kommer att ske genom
att vattnet ledas via vegetationsytor innan det släpps ut i
recipient. På plankartan införs krav att parkeringsplats med
fler än 20 platser ska förses med oljeavskiljare. Dessa åtgärder
bedöms vara tillräckliga för att undvika någon negativ påverkan på MKN för vatten for Sandaredsån och Viaredsjön.

Kommunen behöver även beakta bullersituationen då
planområdet ligger inom ett avstånd från järnväg där maximalnivå för trafikbuller inte kan uteslutas. Trafikverket anser
att samma riktvärden som gäller för bostäder bör gälla också
för förskolor. Det betyder att 70 dBA maximalnivå inte ska
överskridas utomhus.

Trafikfrågor
För svar se kommentar till Trafikverket.
Fastighetsbildning
Gällande plan och dess fastighetsbestämmelser upphävs i
samband med ett eventuellt antagande av rubricerad detaljplan.
Synpunkter enligt annan lagstiftning
För området redovisas en vattennivå på +150,66 meter vid
högflöde enligt Borås stads översvämningskartering. Planområdets lägsta punkt ligger på +151. Byggrätten är placerad
först på en nivå av + 152. Utfylland bedöms inte beröra
något vattenområde och är därför inte heller tillståndspliktig
vattenverksamhet.
Behovsbedömning
Planbeskrivningen och även behovsbedömningen har
kompletterats sedan samrådsskedet och bifogas granskningshandlingarna.

S3 Trafikverket

Förskolor genererar oftast mycket trafik, i synnerhet under
rusningstid vid morgon och eftermiddag. Tillägget till
detaljplanen möjliggör en förskola med flera avdelningar.
Strandvägen ansluter till väg 1757 som har en relativt hög
trafikering och trafiksituationen är ofta problematisk.
Trafikverket anser därför att kommunen ska göra en trafikutredning med bedömning av trafikalstring och påverkan på
väg 1757 till följd av etableringen.
Av stor vikt för trafikalstringen och val av transportsätt är
naturligtvis var barnen på förskolan har sin bostad. Om
förskolan är tänkt för de barn som bor i närområdet på den
södra sidan om väg 1757 bör det inte innebära några problem
avseende trafikgenerering eller påverkan på väg 1757. Om
den däremot är tänkt att användas även för barn i andra delar
av Sandared kan trafiksituationen istället komma att påverkas
negativt. Kommunen behöver också beakta möjligheten att ta
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Trafikverket ser fram emot fortsatt deltagande i ärendet.

Kommentar

Enligt trafikutredningen som har genomförts för planen
(Sweco, 2016-01-27) beräknas den planerade förskolan ge
upphov till sammanlagt drygt 400 fordonsrörelser/dygn till/
från förskolan. Beräkningar visar att korsningen Strandvägen
– Göteborgsvägen (Väg 1757) har tillräcklig kapacitet för att
klara den ökade trafik som förskolan ger upphov till samt
att den ökade trafiken inte innebär risk för köbildning på
Göteborgsvägen.
I trafikutrednigen har det gjorts ett antagande om att 70%
av biltrafiken till förskolan kommer från område väster
om Strandvägen och 30% från öster. Kommunen ser det
som önskvärt att barnen kan gå på den förskola som ligger
närmast bostaden, men samtidigt kan det ske förändringar i
upptagningsområdet över tid.
I ”Planprogram för del av Sandared” visas planer på att
omvandla befintlig industrimark till bostadsområde samt
upprustning av strandområdet och en ny trafikstruktur där
större delen av trafiken ska ledas ut via Strandvägen. En
sådan ny förbindelseväg planeras inte i aktuellt planförslag.
Men vid senare planläggning av ytterligare bostäder i närområdet kan denna vägdragning innebära att det kommer att
finnas fler möjligheter att passera järnvägen i händelse av att
bommarna vid Strandvägen skulle ligga nere under en längre
tid.
Åtgärder på gångbanan på östra sidan av Strandvägen ligger
inte inom ramen för aktuellt förslag då detaljplanen kan inte
reglera områden, väg- eller järnvägsträckor utanför sitt eget
planområde. Synpunkter vidarebefordras istället till tekniska
förvaltningen. Någon separat cykelbana bedöms inte vara
nödvändig i dagsläget, då Strandvägen har en relativt låg
trafikbelastning. På sikt finns emellertid planer på att se över
trafiksituationen utmed sträckan.
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Kommunen har beaktat bullersituationen och planbeskrivnigen ha kompletterats med ett resonemang gällande befintliga
ljudnivåer från järnvägen samt hur framtida bebyggelse bör
förhålla sig till dessa.

S4 Tekniska nämnden

Tekniska nämnden tillstyrker förslaget.

S5 Miljö- och konsumentnämnden

S12 Fritids- och folkhälsonämnden

Området lämpar sig väl för en förskola med närhet till bebyggelse och en fin omgivande miljö.
Det behöver det anläggas en gång- och cykelväg på Strandvägen från Boråsvägen, för att möjliggöra för oskyddade
trafikanter att ta sig till och från förskolan på ett säkert och
tryggt sätt.

Ändra i kapitel 6. Genomförande så att det står flera
VA-ledningar istället för en.

När man bygger en förskola i två våningar är det viktigt att
man ser över hur den utformas, med tanke på de risker som
finns för små barn när det gäller utrymning, fall i trappor, fall
från öppna fönster med mera. Barn med funktionsnedsättning ska ha samma möjligheter att förflytta sig i byggnaden
som andra barn.

Kommentar

Kommentar

Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker tillägget till
planen.

S6 Borås Energi och Miljö

Texten har uppdaterats enligt yttrandet.

S7 Borås Elnät

Borås Stadsnät har i dagsläget inga ledningar i anslutning till
planområdet.

Vid ny-, om och tillbyggnation ska BBR (Boverkets byggregler) tillämpas, vilka bland annat reglerar hur byggander ska
utformas i syfte att undvika olyckor. Reglerna syftar också till
att alla byggnader ska vara tillgängliga och användbara för
personer med funktionsnedsättning. I detaljplanen förutsätts
att föreskrifterna i BBR efterföljs vid bygglovsgivning.

En större utbyggnad kommer att genomföras i samband med
Bredbandsmålet 2020 och då möjliggörs fiberanslutning till
planområdet.

För svar gällande gång- och cykelväg, se kommentar till
Trafikverket.

För övrigt ingen ytterligare anmärkning.

S13 Skanova

Kommentar
Noterat.

S8 Lantmäterimyndigheten

Lantmäterimyndigheten har inget att erinra avseende
ändringen.

S9 Stadsdel Väster

Det finns behov av en ny förskola i Sandared för 120 barn,
dels för att ersätta paviljong men även för att skapa nya
platser. Läget för placering av förskolan är bra. Det är viktigt
att det blir säkra och bra förutsättningar för den trafik som
förskolan kommer att generera.

Kommentar

Noterat. Synpunkter gällande trafiksäkerhet vidarebefordras
till ansvariga.

S10 Kulturnämnden

Kulturnämnden har inget att invända mot detaljplanen.

S11 Räddningstjänsten

TeliaSonera Skanova Access AB (Skanova) har tagit del av
rubricerat ärende och låter meddela att det ej finns något att
invända mot tillägget.
På bifogad lägeskarta är Skanovas anläggningar inom och
intill aktuellt område markerade. Den streckade kabel som
går in i planområdet är ej i bruk och kan tas bort i samband
med exploatering. Stråket utefter Strandvägen kan behöva
skyddas vid exploateringen.

Kommentar

Information vidarebefordras till exploatör. Befintliga
ledningar utmed Strandvägen säkerställs genom u-område på
plankartan.

S14 Intresseförening och Vägförening

Detta yttrande lämnades gemensamt av Sandrareds Intresseförening och Sandreds Vägförening. Vi ställer oss positiva
till att den aktuella marken används till förskola. Läget är bra
utifrån bostädernas läge i samhället. Uppförande av förskolan
anser vi dock måste vänta till dess att man löst problemen
för biltrafiken till och från området söder om järnvägen i
Sandared.

Räddningstjänsten har inga synpunkter på detaljplanen.
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Järnvägsbommarna vid Strandvägen och Badvägen ligger
regelmässigt nedfällda under mycket lång tid när tågen
passerar. Ibland kan det vara uppåt 10 minuter vilket vi
påpekat för Trafikverket. Vid eventuella nödlägen, inte minst
med räddningstjänsten och ambulans inblandade, finns idag
ingen alternativ bilväg över järnvägen för dom som bor öster
om Sandaredsån. Vi har för några år sedan i arbetet med
planprogrammet för området söder om järnvägen påpekat
denna allvarliga situation.
Innan en förskola byggs i området måste trafiksituationen
lösas. Denna kommer med en förskola på 6 avdelningar (ca
120 barn) att generera mycket stor biltrafik under morgonen
och eftermiddagen. Man kan förvänta sig 50-100 bilar. Två
problem kommer att uppstå. Dels stora svårigheter att svänga
av från Boråsvägen in på Strandvägen i rusningstrafik vilket
kräver annan utformning av denna avfart, dels problemet
med järnvägsbommarna (se ovan). Här krävs en annan
lösning, möjligen i form av en tunnel under järnvägen. Stressade föräldrar som lämnar och hämtar sina barn kommer att
få stora problem.
Vi anser att trafiksituationen måste ses över för hela området
söder om järnvägen innan nya detaljplaner fastställs. Detta
är motiverat även av med tanke på de nya bostäder som
planeras väster om Sandaredsån.
Vi anser också att ytterligare justeringar av den gällande
detaljplanen behöver göras för en fungerade förskoleverksamhet. Bl.a. måste lösningar på parkeringsbehovet redovisas
varvid man sannolikt måste ta bakomliggande mark i
anspråk. Sommartid används gatan för parkering av många
besökare till den närliggande badplatsen varför det kommer
bli konkurens om just dessa platser.

Kommentar

Kommunen är medveten om trafiksituationerna kring
järnvägsövergången, men anser ändå att lokalisering av
föreslagna användningar är lämpliga för planområdet. Dialog
pågår mellan Borås Stad och Trafikverket för att i framtiden
utreda trafiksituationen på ett övergripande plan för hela
Sandared.
Enligt föreslagen illustration möjliggörs utbyggnad av 24
parkeringsplatser, både norr och söder om förskolan. Dock
inte bakom föreslagen bebyggelse. Trafikutredningen har
studerat hur trafiksituationen kan se ut om trafikflödena ökar
med 30 % i samtliga korsningar. Detta skulle kunna liknas
vid en fin sommardag då många bilburna badgäster tar sig
till området. I uträkningen ökas även genomgående trafik på
Göteborgsvägen/Boråsvägen, alltså inte endast trafiken till/
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från Strandvägen. Utfallet visar att korsningens kapacitet
är tillräcklig även i en situation med 30 % mer trafik än i
normalfallet.

S15 Naturskyddsföreningen

I tidigare yttrande över ”Planprogram för del av Sandhult”
framhåller Naturskyddsföreningen i Borås (NiB), att strandskyddet skall utökas genom utvidgning av grönområdet. NiB
framhåller i samma yttrande, att förskolan bör förläggas
längre åt norr, så att Sandarydsparken förblir orörd. Samma
synpunkter gäller den nu aktuella planen.
I den nu presenterade planen skall en förskola byggas i ett
vattensankt område, som behöver fyllas ut på grund av
risken för översvämningar. Dagvattnet måste fördröjas
inom planområdets hårdgjorda yta och ledas norrut till
Sandaredsån. Förskolan kommer att omges av ett vattensjukt
område, i vilket barnen kommer att inhämta kunskaper om
naturen. Det kan eventuellt förekomma markföroreningar
inom det aktuella området, så att en sanering behöver utföras
före byggstart. NiB anser det inte försvarbart att uppföra
byggnader för barn inom ett sådant område. Naturskyddsföreningen i Borås tillstyrker ej, att en förskola upprättas inom
det planerade området.

Kommentar

En geoteknisk utredning har genomförts som visar att
marken klarar att fyllas upp en meter över nuvarande marknivå. Vidare görs bedömningen att marken kommer att klara
en belastning likställd en byggnad i två våningar, utan att risk
finns för sättningar. Vid den marktekniska undersökningen
återfanns inga föroreningar i det aktuella planorådet.
Planområdet ligger inte inom verksamhetsområdet för
dagvattenhantering. Dagvatten kommer att fördröjas inom
planområdet och kommer ledas till myningen av Sandaredsån väster om planområdet. Om fastigheten skulle hårdgöras
till en yta större än 2500 m2 ska fördröjningsåtgärder för
dagvatten vidtas. Fördröjningsmagasin med en effektiv
volym av 3 m3 per 100 m2 hårdgjord yta ska anläggas.

2. Yttranden från sakägare
S16 Sandhults-Rydet 1:49

Efter det att vi närvarit vid samrådsmöte på Orangeriet den
28 september angående planerad förskola på Sandhults-Rydet
1:22 Sandared, inkommer vi nu på er begäran med yttrande
i frågan. Vår fastighet Sandhults-Rydet 1:49 gränsar till den
planerade förskolan. Vi vill fastslå att vi inte har något emot
att en förskola byggs men att vi ändå måste inkomma med
synpunkter rörande frågor gällande storlek på byggnaden
samt trafikfrågan.
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Vid mötet uppvisade närvarande tjänstemän en obefintlig
insikt om de svårigheter passagen över järnvägen innebär
redan nu vid vissa tillfällen, för bilister och övriga, under tät
morgon/eftermiddagstrafik men också vid andra tillfällen
under dagen. Tät tågtrafik framförallt tidig morgon och
eftermiddag (pendlare) dessutom godstrafik gör att det vid
dessa tider bildas köer vid järnvägsövergången. Det har hänt
att köer bildats från Göteborgsvägen fram till bommarna och
naturligtvis även på motsatt sida. Redan nu stoppar en sådan
kö framkomst till bostäder, gruppboende och vårdcentral
belägna innan järnvägsövergång. Hur det skall se ut med
fler bilar vid dessa tider är svårt att riktigt förstå. Jag har
själv erfarenhet av att arbeta på förskola och vet att de flesta
föräldrar lämnar sina barn under en ganska begränsad tid
på morgonen. Hämtning kan oftast vara mer utbredd i tid.
Godståg kan bli stående och blockerar då övergång i väntan
på mötande tåg vid Sandareds järnvägsstation.Att då som
stressad förälder på väg till arbete bli sittande i väntan på tåg
gör ju inte situationen bättre.
Utfarten från Strandvägen mot Göteborgs-/Boråsvägen är
också ett nålsöga då de flesta bilister ej håller hastigheten på
densamma, vilket gör att det bildas köer vid utfarten.
Det krävs en väl tilltagen lämning-/hämtningsparkering för
en förskola med sex avdelningar. Vad vi förstod skulle en
parkering bakom fastigheten inte vara möjlig på grund av den
skyddszon för viltpassage som är önskvärd. (?) Frågan är då
var personalparkeringen skall läggas. Med minst tre personal
per avdelning, samt städ- och kökspersonal, lär det även
krävas en stor parkering för dem. Att lägga personalparkering
i anslutning till föräldrarnas parkering ses inte som ett bra
alternativ för någon part. Att använda gatumark för hämtning/lämning är en risk både för barn på förskolan men även
för de skolbarn i området som går och cyklar till skolan. Ett
färskt exempel på sådana risker är Montessoriskolan Malmen,
som nu själva ordnat med säker lämning/hämtning.
En fråga som vi tog upp vid mötet är också den gällande
parkering för badgäster vid Rydets strand. En strand som
tillhandahåller kvällssol! Att åka dit efter arbete/förskola/
skola är populärt.Allt efter att en utbyggnad skett i Sandared
med Björvik som exempel samt generationsskifte av villor
har trycket på stranden ökat. Även badgäster från Borås och
andra orter besöker stranden. Stranden besöks av minst lika
många badgäster som Sandareds badstrand. Många av dem
är småbarnsfamiljer, då stranden är långgrund samt saknar
brygga som kan utgöra olycksrisk. Då fordonstrafik av obehörig trafik är förbjuden ner på Sjöstigen har de flesta badgäster
äntligen börjat parkera efter Strandvägen men också använt
den grusplan som är belägen på den planerade förskolans
mark. Man kan aldrig veta hur vädret blir men varma dagar
från juni till augusti kan det var mer än tjugo bilar parkerade
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på Strandvägen/grusplan. Hur skall denna fråga lösas? Att
som någon vid mötet föreslå att en parkering kan anläggas
på den mark där tennisbanorna tas ur bruk vid Promenaden
i Sandared, är absurt. Den parkeringen kan endast serva de
badgäster som besöker den lilla stranden vid scoutstugan. Att
på något sett anlägga parkering i direkt anslutning till Rydets
strand är inte att tänka på efter det att vi aktivt varit med om
ett drunkningstillbud i anslutning till stranden och vet att
området i ett sådant skede behövs för räddningstjänsten.
En fråga som också togs upp vid mötet är framkomlighet till
förskolan för räddningstjänst vid eventuella olyckstillbud. Att
köra genom bommar är omöjligt om godståg blir stående.
Som det nu är finns ingen alternativ väg ut från Rydet/
Lillsjön.
Till frågan om storlek på förskolan så kommer den väl hamna
i samma storlek som Kärnhuset på Hestra i Borås även om
denna förskola har sju avdelningar. Med tanke på den planerade förskolan så är det en mycket stor byggnad som kommer
att placeras i ett gammalt villaområde. Kärnhuset upplevs
som mycket stort, då är det ändå en sutterängbyggnad. Att
fortsätta att bygga så stora förskolor med allt vad det innebär
för barn med bl.a. många personkontakter barn/barn, barn/
vuxen är enligt barnperspektiv och vår personliga åsikt
vansinne. En personlig reflektion som vi ändå vill framföra.
Men som alltid går ekonomi före mänskliga värden.

Kommentar

För svar gällande järnvägspassage, se kommentar till
Trafikverket.
I genomförd trafikutredning har analyserna tagit hänsyn
till att framförallt lämning, men också hämtning av barn
sker under en begränsad tid. Det omnämns inte som ett
potentiellt problem vid en utbyggand av planförslaget. Inte
heller oacceptabel köbildning bedöms kunna uppkomma vid
ytterligar byggnation i området.
Föreslagen illustration möjliggör en utbyggnad av en
lämning- och hämtningsparkering samt 24 parkeringsplatser,
både norr och söder om förskolan. Dock inte bakom
föreslagen bebyggelse. Lämning- och hämtningsparkeringen
har utformats för att en så hög trafiksäkerhet som möjligt för
platsen. De 24 anordnade parkeringsplatserna kommer kunna
nyttjas av eventuella badgäster då förskolan inte är öppen.
Kommunen är medveten om trafiksituationerna kring
järnvägsövergången, men anser ändå att lokalisering av
föreslagna användningar är lämpliga för planområdet.
Bedömningen grundar sig i genomförd trafikutredning,
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som konstaterar att situationen kring järnvägsövergången
inte kommer att leda till en betydande förvärring i och med
placering av angivna användningar.

ha 16 meter in på tomten så att både en ordentlig parkering
får plats och lite kvällssol fortfarande kan leta sig fram till
min tomt.

Dialog pågår mellan Borås Stad och Trafikverket för att i
framtiden utreda trafiksituationen på ett övergripande plan
för hela Sandared.

Låt gärna barnen få en ordentlig lekyta utomhus också.

Detaljplanen medger byggnation till 30 % av fastighetsytan. I
detta fall cirka 1800 kvadratmeter. Tillkommande bebyggelse
ska ha sadeltak då detta är ett återkommande karaktärsdrag
i området, vilket ger förutsättningar för att tillkommande
bebyggelse kan haromiserar med befintligt villabebyggelse.

S17 Sandhult-Rydet 1:134

Jag och min fru har redan innan vi flyttat in i huset vetat om
att det någon gång kan komma att byggas nå´t kommunalt
på tomten framför huset. Men jag har ändå några förbehåll.
Det har ju inte kommit något arkitekt-ritat byggnadsförslag,
men det är en stor skillnad på den nya föreslagna maxhöjden
på åtta meter gentemot den tidigare på enbart tre meter.
Vid samrådsmötet den 28 september i orangeriet nämndes
att den tilltänkta förskolan antagligen skulle bli om sex
avdelningar vilket skulle resultera i ca 120 barn. Detta är väl i
sig inget ovanligt för jag har för mig att nya förskolor brukar
vara i den storleken eller kanske om fem avdelningar. Med
syskonavdelningar innebär det att ytterligare ca 60-70 bilar
om dan kommer att trafikera Strandvägen just vid ”rusningstid”. Strandvägen håller inte för en så´n trafik, det kommer
bli trafikstockning från Strandvägen ut på Boråsvägen.
Järnvägen stoppar ju också upp trafiken och med en så här
många bilar ”på en gång” kommer köerna slingra sig långa
på båda sidor om bommarna. Kommunen måste också bli
varse om att det längre ner på vägen finns en småbarnsvänlig
och välbesökt strand. Badbesökare parkerar idag både längs
vägen samt på den plätt där det är tänkt att byggas. Fina
sommardagar har vi räknar upp till 25 bilar (då räknar jag
inte de bilar som är villaägarnas i området, jag känner igen
de bilarna). Jag är själv rädd för att vi inte kommer att kunna
komma ut med bilen om bilar skall parkeras längs vägen
samtidigt som det kommer bilar från andra hållet i kurvan.
Med andra ord krävs en rejäl parkering om en förskola skall
upprättas och nå´nting måste göras åt resvägen dit, det räcker
inte med enbart Strandvägen som led.
Jag vill inte heller ha en stor koloss framför mitt hus som
stjäl kvällssolen. En byggyta på maximalt 1400kvm blir ju ett
rejält hus, kanske en huvudbyggnad på totalt 1200kvm? Jag
motsätter mig en tvåvåningsbyggnad på en maximal höjd av
åtta meter. Jag skulle kunna tänka mig en diskret byggnad
i markplan, kanske inte med en maximal höjd av enbart
tre meter för det blir väl inte mycket fall på ett sånt tak, så
kanske en höjd på fem till sex meter. En stor byggnad vill ja

DETALJPLAN

Kommentar

För svar gällande järnvägsövergång, se kommentar till
Trafikverket. För svar gällande reglering av bebyggelse,
parkering och övrig trafiksituation i närområdet, se kommentar till fastighetsägare för Sandhults-Rydet 1:49.
En byggnad i två våningar bedöms som lämpligt eftersom
det kan ses som effektivt användande av mark. Detaljplanen
reglerar att byggnader inte får uppföras inom åtta meter från
Strandvägen. Det innebär att byggnader kan uppföras cirka
25 meter från huvudbyggnaden på fastigheten SandhultsRydet 1:134. Planerad bebyggels kan komma att medföra
ökad skuggning på fastigheten Sandhults-Rydet 1:134.

S18 Sandhults-Rydet 1:147

1. Trafiksituationen.
Den befintliga vägen har redan i nuläget uppnådd sin
kapacitetsgräns. Det händer framförallt under morgonen och
kvällen allt oftare att det bildas köer. Det finns några kritiska
ställen. Först är det korsningen med Göteborgsvägen. Det är
oftast inget problem att svänger åt höger när man kommer
från Strandvägen. Däremot kan det ta lång tid tills man
under morgon eller kvällstrafiken hittar en möjlighet att
svänga åt vänster. Här tillkommer dessutom trafiken från
vårdcentralen och kyrkan.
Sedan kan järnvägsövergången ställa till. Framförallt på
morgonen och på kvällen går både person och godståg
mot Borås och Göteborg. Tågen som stannar i Sandared
framförallt från Göteborgshållet orsakar oftast köer eftersom
bommarna är stängda i minst 10 minuter.
Det är en stor frestelse för föräldrar som går till dagis varav
många tar barnvagn med sig att tar sig förbi bommarna.
Alternativet är den lilla bron i förlängning till industrivägen.
Den måste fixas, förstoras och anpassas för barnvagnar och
cyklar.
När man ska svänga vänster in till Strandvägen från Boråshåll kan max två bilar stå där och vänta. Den tredje bilen
stänger av Boråsvägen som en propp.
Om man nu ökar trafiken på det sätet som man kan förvänta
sig med en förskola på 120-150 barn kommer trafiken
kollapsa, inte bara i Strandvägen, inte bara när bommarna är
nedfällda utan för hela Sandared varje vardagsmorgon och
varje vardagseftermiddag.
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2. Säkerheten
Med tanke på trafiksituationen som just har beskrivits verkar
det vara omöjligt för räddningstjänsten eller ambulansen att
ta sig fram om det händer något. Och detta gäller inte bara
om det händer något i skolan utan även någonstans i kvarteret t ex på badstranden. Det finns bara en tillfart till kvarteret
via Strandvägen. Om den är igen tätad av bilar uppstår en
mycket allvarlig situation.
3. lämplighet av en stor tvåvåningshus i området
Det står att man planera att utföra förskolan i två våningar.
Det känns konstigt med hänsyn till bestående bebyggelse
som är oftast utförd som 1 eller 1,5 plans villa. Det finns en
fara att den här byggnaden sticker ut och inte smyga in sig
i omgivningen. Det kommer förstöra områdets charm för
dem som bor där men även för alla badgäster, motionerande,
promenerande Sandaredsbor. Inte för att det är ett dagis! Men
för att tilltänkta storleken av byggnaden är helt olämpligt för
området!
Om man tycker att denna tomt räcker för en förskola för 120
barn, dvs för ett hus med 6 avdelningar, för lekplatser för 120
barn, för personalparkeringar plus parkering för lämnande
och hämtande föräldrar så behöver man räkna en gång till
eftersom det sas på informationskvällen att den egentligen
är för lite enligt standard men att det har byggds på för lite
tomt på andra ställen också och det gick bra. Om nu tomten
är tillräckligt stor behöver man inte bygga fram tills 3 meter
till närmaste grannen som vi är på Strandvägen 16. Låt
punkterade området som icke får bebyggas kvar, där ska det
planteras och det får ej användas för upplag.
Enligt planen så stänger ni av Rydet 1:30 bakom nya förskolan från människor. Visst är det parkmark? Är det en extra
lekplats? Då är ån en stor fara! Är det rekreationsområdet?
Hur ska människor tar sig dit? Är det en korridor för vilda
djur? Då ska den respekteras!
Om en privatägare skulle ansöka om att bygga ett flera hundrade kvm stor tvåvåningshus med bara tre meters avstånd till
närmaste grannen på Rydet så skulle han inte få bygglov! Det
skulle kommunen inte heller få. Inte så stort, inte så högt och
inte så nära grannen.
4. Vi fick inte veta om också andra områden beprövades
för att bygga en förskola. Gammal pappersfabrik mitt emot
stationshuset letar efter ny användning. Den ligger lika
nära naturen och sjön, har tillfart som används av ytterst
lite privata fordon och den nås oberoende av tågtrafik. Den
ligger närmare Göteborgsvägen, närmare kollektivtrafik,
närmare bibliotek och närmare badhuset.
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Uppe vid Sandevi finns det gott om mark nära till skogen och
nära till samhället.
Området på östra sidan och i förlängning av Domherrevägen
uppfyller samma krav och har dessutom redan tillgång till el,
vatten osv.
Sammanfattat: Bygg gärna ett dagis där, det behöver Sandared. Men bygg den mycket mindre än 120 barn, så att tomten
räcker och tar noggrant hand om trafiksituationen innan!

Kommentar

För svar gällande järnvägsövergång, se kommentar till
Trafikverket. För svar gällande reglering av bebyggelse,
parkering och övrig trafiksituation i närområdet, se kommentar till fastighetsägare för Sandhults-Rydet 1:49. Detaljplanen
kan enbart reglera de områden som finns inom planområdet,
vilket innebär att den inte kan reglera upprustning av ”lilla
bron i förlängning till Industrivägen”.
Borås stad bedömer att planförslaget inte kommer att
innebära en betydande förvärring av situationen kring
järnvägsövergången.
Enligt illustrationsförslaget från Lokalförsörjningsförvaltningen ryms en förskola med tillhörande komplement inom
det aktuella planområdet. Aktuellt planförlag föreslår att
byggnation inte får uppföras närmare än fyra meter från
fastighetsgräns.
Marken norr och väster om planområdet har användningen
PARK i gällande detaljplan. Marken mot Sandaredsån ges
användningen NATUR i aktuellt planförslag, vilket är
allmän platsmark och får därför inte stängas in. Naturmarken
tillsammans med kvarvarande parkområde kommer fortsättningsvis kunna användas för rekreation och fungera som
viltpassage.
Framtida förskola kommer att uppföras i enlighet med de
säkerhetsangivelser som Borås stad föreskriver. Att stängsla
in kvartersmark är inte en bygglovspliktig åtgärd och kan
därför inte regleras i detaljplanen.
I planprogrammet för del av Sandared anges nu aktuellt
planområde som lämpligt för förskola, alternativt bostäder.
Planprogrammet är antaget av kommunens fullmäktige och
därmed kan lokaliseringen anses vara väl förankrad.

S19 Sandhults-Rydet 1:244

1. Vill absolut inte ha något staket i vår tomtgräns. Minimum
3 meter ifrån!

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

2. Betydlig bättre att Ni planerar ett seniorboende, då
trafiksituationen blir en katastrof med förskola.

För svar gällande trafiksäkerhet, se kommentar till fastighetsägare för Sandhults-Rydet 1:244.

3. När det gäller förslaget med förskola är det EJ genomtänkt
då bommarna går ner minst en gång i 1/2 timmen. Vad
händer då med all trafik?

S21 Sandhults-Rydet 1:90 och SandhultsRydet 1:184

4. Vad händer om ambulans eller annat utryckningsfordon
skulle behöva komma, då bommarna är nere och tåg möts
vid stationen?
Fördelar seniorboende: Ån, Skogen och sjön
Nackdelar förskola: Ån, sjön och trafiken.

Kommentar

1. Staket är vanligtvis inte bygglovspliktigt och kan därför
inte regleras i detaljplanen. Det går därför inte att reglera att
ett staket byggs i fastighetsgränsen. Det gäller även för den
detaljplan som gäller nu för området.
2. Detaljplanen medger användningarna skola, vård och
bostäder. Seniorboende kan således byggas i enlighet med
detaljplanen. Den trafikutredning som har genomförts har
utgått ifrån användnigen förskola. Utredningens resultat
visar på en acceptabel trafiksituation trots utbyggnad av
sådan verksamhet.
3. För svar gällande järnvägsövergång, se kommentar till
Trafikverket.
4. Borås Stad bedömer att planförslaget inte kommer att
innebära en betydande förvärring av situationen kring
järnvägsövergången.

3. Synpunkter från övriga
S20 Sandhults-Rydet 1:206

Har bott på Rydet i Sandared i 35 år och att lägga en förskola
på detta område där järnvägen o länsvägen är på ”fel” sida
anser jag är totalt vansinne. Ser varje morgon stressade
föräldrar som kör mot rött ljus vid /på järnvägen. Hur skall
det då gå om det blir en förskola härnere med mera föräldrar
som skall lämna/hämta sina barn. Det är bara en tidsfråga
när det sker en olycka Lillsjövägen/Strandvägen för dom på
Strandvägen tycks tro att dom har företräde samt att det är
fri fart. Lägg förskolan vid Björvik istället.

Kommentar

Förskolans placering har prövats i planprogramsskedet och
lokaliseringen bedöms således som lämplig och förankrad.

DETALJPLAN

Olämpligt ur trafiksynpunkt- skymd sikt för bilar som skall
ut från området på morgonen, vägen gör en sväng precis
innan området för förskolan! Inga trottoarer finns i området
utan fotgängare, cyklister och bilar skall samsas om samma
utrymme! Min granne har fått sin hörnstolpe påkörd vid flera
tillfällen, trångt vid möte och när boende skall ut och in från
sina egna parkeringar! Många har idag två bilar och den lite
äldre villabebyggelsen är inte planerad och byggd för mer
än en bil! Risken är stor att lämnande hämtande föräldrar
ställer sig utmed vägen och sedan kör runt på Parkvägen och
Pumpvägen-det blir mycket trafik på dessa smala gator och
hela området blir definitivt berört av en verksamhet med så
stor omfattning!
Endast en järnvägsövergång för hela området, även Lillsjövägen- tågtrafiken är ganska tät i all synnerhet vid kritiska tider
på morgon och eftermiddag! Denna övergång måste passeras,
finns inget alternativ!!! Ibland har bommarna fastnat i
nerfällt läge!!! Om olyckan är framme på förskolan vad
händer då med ambulanstransporter t ex! Varför inte bygga
på rätt sida av järnvägen?
Ur barnperspekitiv är det en farlig omgivning med skog,
bäck och näraliggande strand. Mycket mysigt men lockar till
äventyrliga lekar för de äventyrliga barnen!
Under snövintrar blir det extra trångt på en redan tidigare
smal väg, när det byggs upp stora snövallar och tät bebyggelse gör att snön inte kan komma undan från vägen!! Ännu
mer skymd sikt och ännu mer trångt!!!
I området finns mycket unga familjer med barn och ungdomar som gärna cyklar och kör moped och måste passera
förskolan!!
Under sommartid besöks den fina stranden av mycket folk
som kommer med bil och parkerar då in på området som
skall bebyggas eller utmed vägen. En byggnation gör den
fina stranden mer otillgänglig för många!!! Det är främst
barnfamiljerna som kommer med bil eftersom de har mycket
badleksaker och annan utrustning med sig!!!
Själva byggnaden passar dåligt in utseendemässigt i villaområdet och storleken och planering för en så omfattande
verksamhet i området känns i allra högsta grad olämplig med
den myckna trafiken som det innebär!
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Vi är många som känner oss berörda och tycker att det
är märkligt att inte fler i området blir kallade och får
information-många av mina grannar har inte en aning om
Borås Stads planer för området och att planändringen har
röstats igenom!

Kommentar

Enligt genomförd trafikutredning klara det befintliga
vägnätet av den ökning som framtida verksamhet kan
antas medföra, oavsett årstid. Parkvägen och Pumpvägen
är allmänna vägar, varför trafik från förskola eller annan
verksamhet inte kan förbjudas.
Utgående från trafikutredningen görs bedömningen att
planförslaget inte kommer att innebära en betydande förvärring av trafiksäkerheten inom området. Vidare har planprogrammet för del av Sandared anges att aktuellt planområde är
lämpligt för förskola, alternativt bostäder. Planprogrammet
är antaget av kommunens fullmäktige och därmed kan
lokaliseringen anses vara väl förankrad.
För svar gällande barnperspektiv, se kommentar till fastighetsägare för Sandhults-Rydet 1:147.
För parkeringsfrågan, se kommentar till fastighetsägare för
Sandhults-Rydet 1:49.
För anpassning av nytillkommande bebyggelse, se kommentar till fastighetsägare för Sandhults-Rydet 1:49.
Alla sakägare blir informerade och kallade till samrådsmöte.
Vem som är sakägare avgörs av samhällsbyggnadsförvaltningen. Endast grannar i direkt anslutning till planområdet
bedöms som sakägare. Samtliga protokoll från samhällsbyggnadsnämndens sammanträden publiceras på Borås Stads
hemsida, där återfinns beslut gällande vilka uppdrag som
Samhällsbyggnadsnämnden har fått av Kommunstyrelsen.

Planavdelningen

Michaela Kleman		
plan- och bygglovchef 		
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Job van Eldijk
planarkitekt

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Varför detaljplan?
Detaljplanen reglerar hur, var och vad man får bygga och vad
man kan använda sin fastighet till. Planen ger fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.
Detaljplaner upprättar vi oftast i kommunens tätbebyggda
delar och de kan omfatta alltifrån en mindre del av tätorten,
ner till ett kvarter eller en enstaka fastighet. Under arbetet
gör kommunen en avvägning mellan allmänna och enskilda
intressen. Detaljplanen ligger till grund för framtida beslut
om bygglov så att den som bygger får ett säkert och bra
underlag för att bygga. Detaljplanen ger en garanterad
byggrätt åt fastighetsägaren under planens genomförandetid
som är mellan 5 och 15 år.
När detaljplaner upprättas är det viktigt att alla berörda ges
möjlighet till delaktighet och inflytande.

som inkommit från privatpersoner och remissinstanser.
Dokumenten där synpunkterna sammanställs kallas samrådsredogörelse eller utlåtande. Dessa är viktiga beslutsunderlag
för Samhällsbyggnadsnämndens politiker. Inkomna synpunkter leder många gånger till att planförslaget revideras och
arbetas om och planen kan därför skilja sig åt mellan de olika
skedena.

3. Detaljplanens skeden
Uppdrag

Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutar om planuppdrag
och ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
upprätta en detaljplan. Om initiativet till planuppdraget
kommer från en extern aktör ska planuppdraget föregås av
ett positivt planbesked från Kommunstyrelsen.

1. När görs en detaljplan?

Samråd

Kommunen avgör när, var och hur en detaljplan ska upprättas men initiativet kan komma från privata intressenter.
Enligt Plan- och bygglagen som styr planeringen i Sverige,
ska markens lämplighet för bebyggelse och dess utformning
prövas genom detaljplan. Detaljplan ska därför göras för ny
sammanhållen bebyggelse eller för ny enstaka byggnad vars
användning får betydande inverkan på omgivningen. En
detaljplan kan även behöva upprättas för befintlig bebyggelse
då någon vill ändra användningen eller om bebyggelsen har
så höga kulturhistoriska värden att den ska bevaras.

Det är i detta skede som det är lättast att få gehör och kunna
påverka planens innehåll och utformning. Ju längre fram
i planarbetet vi kommer, desto fler förutsättningar blir av
naturliga skäl mer låsta. Vi önskar därför kunna nå fram till
slutsatser och överenskommelser om utformningen som leder
till samförstånd redan under samrådet.

2. Innehållet i en detaljplan
Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser
som är juridiskt bindande. Till planen hör även en illustrationskarta, en planbeskrivning och en genomförandebeskrivning. Planbeskrivningen och illustrationskartan ska
underlätta förståelsen av planförslaget och tydligt redovisa
förutsättningar och syfte med planen. De gäller inte som
juridiskt bindande dokument utan avsikten är att de ska vara
vägledande vid tolkningen av planen. Genomförandebeskrivningen redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen
ska kunna genomföras. Den har inte någon egen juridisk
verkan. En detaljplan genomgår flera olika skeden innan
den vinner laga kraft och blir ett juridiskt dokument. Mellan
de olika skedena sammanställs och besvaras de synpunkter

DETALJPLAN

Kommunen tar fram ett planförslag som skickas ut på
samråd till alla som berörs av förslaget och till våra remissinstanser. Förslaget finns även tillgängligt på vår hemsida www.
boras.se/detaljplan samt i Stadshuset.

Synpunkterna lämnas skriftligt till Samhällsbyggnadsnämnden. Både positiva och negativa synpunkter kan vara viktiga
för planens utformning. Skulle ni senare vilja överklaga
Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni ha lämnat skriftliga invändningar. Efter samrådstiden sammanställer vi alla
synpunkter och kommenterar dem i en samrådsredogörelse.

Granskning

Planförslaget bearbetas efter samrådet och Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut om att det färdiga planförslaget
ska ställas ut för granskning. Om ni fortfarande har
synpunkter och invändningar mot planen ska ni skriftligen
lämna dessa till Samhällsbyggnadsnämnden. Skulle ni senare
vilja överklaga Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni
ha lämnat skriftliga invändningar senast under granskningstiden. Efter granskningstiden sammanställs synpunkterna
och redovisas i ett granskningsutlåtande. Utlåtandet sänds
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Så kan du påverka detaljplanens innehåll
Du får ta del av ett
programförslag som du
kan lämna synpunkter
på. Synpunkter lämnas
till Samhällsbyggnadsnämnden.

Programsamråd
Efter programsamrådet
sker en bearbetning av
programförslaget med
anledning av inkomna
synpunkter. Det färdiga
programmet godkänns av
Samhällsbyggnadsnämnden eller av Kommunfullmäktige.

Du får ta del av ett
planförslag som du kan
lämna synpunkter på.
Synpunkter lämnas till
Samhällsbyggnadsnämnden.

Du får ta del av den
färdiga detaljplanen. Detta
är sista tillfället att lämna
synpunkter. För att få rätt
att överklaga planen
måste du lämna synpunkterna skriftligt. Synpunkterna lämnas till Samhällsbyggnadsnämnden.

Plansamråd
Efter samrådet sker en
bearbetning av planförslaget med anledning av
inkomna synpunkter.

Om dina synpunkter
kvarstår efter antagandet
har du möjlighet att
överklaga beslutet till
Länsstyrelsen och senare
till Mark- och miljödomstolen.

Granskning
Efter granskningen sker
eventuellt mindre redigeringar innan den färdiga
detaljplanen tas upp i
Samhällsbyggnadsnämnden för godkännande,
därefter antar Kommunfullmäktige planen.

När planen vunnit laga
kraft är det inte längre
möjligt att överklaga
beslutet.

Antagande
Tre veckor efter antagandet vinner planen laga
kraft, om inte planen
överklagats.

Laga kraft
Nu kan bygglov lämnas i
enlighet med planen.

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

till dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Om
förslaget ändras väsentligt efter granskningen kommer
detaljplanen att ställas ut för granskning på nytt.

Antagande

Planen godkänns först av Samhällsbyggnadsnämnden och
överlämnas därefter till Kommunfullmäktige för antagande.
Planer som inte är principiellt viktiga kan antas direkt av
Samhällsbyggnadsnämnden. När planen antagits får de som
inte fått sina synpunkter tillgodosedda ett meddelande om
att planen antagits samt en besvärshänvisning som anger hur
planen kan överklagas.

Överklagande

Den som senast under granskningstiden skriftligen har
framfört synpunkter som inte tillgodosetts har rätt att överklaga antagandebeslutet till Länsstyrelsen inom tre veckor
från den dag beslutet anslås på kommunens anslagstavla.
Länsstyrelsen prövar därefter överklagandet och fattar beslut.
Länsstyrelsens beslut vinner laga kraft tre veckor efter att
kommunen och övriga fått ta del av beslutet. Länsstyrelsens
beslut kan i sin tur överklagas till Mark- och miljödomstolen
av den som inte är nöjd.
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Laga kraft

Om ingen överklagar vinner detaljplanen laga kraft tre
veckor efter att antagandebeslutet har anslagits på kommunens anslagstavla alternativt efter att ärendet avgjorts i
högre instans. Därefter börjar detaljplanen att gälla. När
detaljplanen vunnit laga kraft kan fastigheter bildas som
överensstämmer med den nya planen och bygglov kan ges.

Ni kan påverka utvecklingen!

Utnyttja din demokratiska rättighet att påverka utformningen
av detaljplanen. Antingen kontaktar du oss direkt eller så
skriver du ner dina synpunkter och skickar dem till Samhällsbyggnadsnämnden. Viktigt att tänka på är att det inte är alla
saker som går att påverka i en detaljplan. De saker som ni
kan yttra er om och som anses som synpunkter att beakta är
saker som berör sådant som planen reglerar.
Vi beaktar och värderar alla yttranden som kommer in under
planprocessen.
Alla detaljplaner på samråd och granskning finns tillgängliga
i Stadshuset, våning 6. Vill du träffa någon av våra handläggare så är det bra om ni bokar tid.
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Detaljplan för Bergsäter,
Bergsäter 1:1, Backadalen
Samråd

BN 2015-017

Sammanfattning
Planområdet är beläget i Backadalen, cirka 1,8 kilometer från
Borås centrum. Planens syfte är att möjliggöra byggnation av
en förskola i stadsdelen Bergsäter. Detaljplanen ska även göra
det möjligt att i framtiden använda planområdet till annan
skolverksamhet, bostäder eller vårdboende.
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Planbeskrivning
Detaljplan för Bergsäter, Bergsäter 1:1, Backadalen Borås Stad, upprättad den 23 september 2016.

1. Inledning
Planens syfte

Planens syfte är att möjliggöra byggnation av en förskola med
minst sex avdelningar i stadsdelen Bergsäter. Detaljplanen ska
även göra det möjligt att i framtiden använda planområdet till
annan skolverksamhet, bostäder eller vårdboende.

Planområde

Området ligger vid Bergsätergatan, utmed Backadalsstigen.
Planområdets storlek är 12 000 m2 , varav 10 200 m2 planeras
bli kvartersmark. Marken ägs av Borås Stad.

Gällande detaljplan

Delar av området är planlagda sedan tidigare. De planer som
gäller för området anger följande markanvändning:
»»

P253, Stadsplanen för del av Bergsäter (laga kraft 195811-24): Allmän plats, avsedd till park eller plantering.

»»

P324, Stadsplanen för del av Stadscentrum i Borås, kv
Kartinehill m.m. (laga kraft 1966-06-29): Park.

Genomförandetiden för dessa planer har gått ut.

Kommunala beslut

Kommunstyrelsen gav 2013-06-17 § 468 Lokalförsörjningsnämnden i uppdrag att påbörja förstudier för etablering av en
förskola i Bergsäter.
2014-08-25 ställde sig Stadsdelsnämnd Väster positiva till en
ny förskola enligt förslaget.
Lokalförsörjningsnämnden beslutade 2014-12-16 § 35 att
ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta en ny
plan. Planen ska möjliggöra en byggnation av en förskola
med byggrätt om minst 1200 m2 på fastigheten Bergsäter
1:1. Viktigt är att förskolan får en lämplig placering samt att
anslutning kan ske på ett bra sätt.

Närområdets bebyggelsestruktur. Planområdet ses i bilden sydöstra hörn. Bilden är tagen från väster.
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Samhällsbyggnadsnämnden gav 2015-02-12 § SBN 2015000045 samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
upprätta en detaljplan för det aktuella området.

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur

Den föreslagna förskolan kommer att utgöra en naturlig del
av Bergsäters villabebyggelse. Det befintliga bostadsområdet
är en blandning av friliggande villor, radhus, kedjehus och
flerbostadshus. Omkring 100 meter norr om planområdet
finns även en industrifastighet där ett antal icke störande
verksamheter är etablerade.

Ny bebyggelse

Största byggnadsarea begränsas till 30 % av fastighetsarean,
vilket innebär att detaljplanen medger byggnader på
sammanlagt 3150 m2 och en högsta byggnadshöjd på 12
meter.

Historik och kulturmiljöer

I berget som ligger väster om planområdet finns ett bergrum,
”Edvin”, som har använts till militära ändamål. Bergrummet
tillhörde tidigare Fortifikationsverket. Bergrummet används
inte längre, utan är plomberat sedan ett par år tillbaka. Det
låg tidigare en infart till bergrummet från planområdet, men
denna är nu igensatt.

Bostäder

I aktuellt planförslag kan den totala byggnadsarean utgöras
av bostäder.

Arbetsplatser

Norr om planområdet finns ett verksamhetsområde som
tillhandahåller arbetsplatser inom framförallt handel och
service.
Aktuellt planförslag möjliggör bland annat skola, förskola
och vård, vilket innebär att arbetsplatser kan tillföras området.

Offentlig service

Inom 800 meter från planområdet finns förskolor, grundskolor, vårdcentral och bibliotek.

Kommersiell service

Inom en radie av cirka 700 meter finns kommersiell service i
form av bland annat livsmedelsbutik, apotek, bank, blomsteraffär och restauranger.

Tillfartsväg till planområdet.

Tillgänglighet för personer med
funktionsnedsättning

Tillgängligheten till planområdet är god. Alla nya byggnader
ska vara tillgängliga för funktionsnedsatta personer, dels
mellan parkeringsplats och entré samt inne i byggnaderna.
Nybyggnation ska vara i enlighet med Borås Stads program
för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för personer med
funktionsnedsättning, fastställd i februari 2009 av Kommunfullmäktige.

3. Gator och trafik
Gatunät

Förskolan angörs via Åsboholmsgatan och Bergsätergatan.
Dessa gator har tillräcklig kapacitet för att kunna hantera den
trafikökning som den nya förskolan och de övriga föreslagna
markanvändningarna innebär. I samband med byggnation
inom planområdet måste Backadalstigen breddas inom
planområdet och förses med en vändplan. Backadalsstigen
används idag som busservicelinje, men denna avser Västtrafik lägga ner.
Hastigheten på Bergsätergatan och övriga närliggande gator
är reglerad till 50 km/h.

DETALJPLAN
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Gång- och cykeltrafik

Angöring och utfarter

På Bergsätergatan blandas gång- och cykeltrafik med
biltrafik. Utmed Åsboholmsgatan finns en separat gång- och
cykelbana.

För att skapa plats för den föreslagna parkeringsplatsen
planeras Backadalsstigen att flyttas österut samt stängas av
med en bom. Detta för att undvika att föräldrar kör fram till
förskolan samt genomfartstrafik. Om området istället byggs
ut med bostäder kan vägen istället användas som tillfartsväg.
Då planen anger en flexibel markanvändning regleras varken
angöring, utfarter eller varumottagning.

Från Bergsätergatan går Backadalsstigen genom planområdet.
Backadalsstigen används som gång- och cykelväg och som
bussgata för en så kallad servicelinje. Biltrafik och motorcykeltrafik är ej tillåtna.

Kollektivtrafik

Närmaste busshållplats är Bergsäter vid Bergsätergatan, som
trafikeras två gånger per timme av linje 6 och som ligger
cirka 250 meter från planområdet. Busshållplatsen ligger tio
minuter från Borås resecentrum.

Biltrafik och bilparkering

Planen medger både skola/förskola, vård samt bostäder.
Beroende på vilken användning som tillämpas inom området
kommer parkeringsbehovet att skifta. Parkering ska lösas
inom planområdet och följa Borås stads parkeringsnorm.
Illustrationsförslaget på sida 10 och 11 visar exempelvis 24
parkeringsplatser för användningen skola/förskola.

Området Backadalen kan angöras via Annelundsmotet. Men
då det finns ett flertal andra alternativa tillfartsvägar bedöms
inte påverkan på Annelundsmotet bli stor i och med planförlagets utbyggnad.

Riksintressen

Planområdet ligger cirka 450 meter från riksväg 40 och 41.
Vägarna är av riksintressen för kommunikationer. Närliggande riksintressen bedöms inte beröras.

4. Teknisk försörjning
Vid korsningen mellan Backadalsstigen och områdets
infart går en 30 meter lång dräneringsledning in i områdets
västra del, bredvid den befintliga bollplanen. I samma
korsning förekommer spill- och vattenledningar, sistnämnda
fortsätter genom den nordöstra delen av området ner mot

Del av planområdets tillfartsväg.
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Skogsstjärnan. Det ligger telekablar inom området, samt
servisledningar som går genom fastighetens mitt från öst till
väst. Samtliga ledningar som påverkar byggrätten ska flyttas.

Vatten och avlopp

Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för
vatten och avlopp.

Dagvatten

För fastigheter som har hårdgjord yta större än 2500 m2 ska
fördröjningsåtgärder vidtas. Fördröjningsmagasin ska då ha
en effektiv volym av 3 m3 per 100 m2 hårdgjord yta.
Vid hårdgjord yta mindre är 2500 m2 ska rening av dagvatten
ske genom att vattnet leds via vegetationsytor innan det
släpps ut i recipient.
På plankartan finns det angivet att det ska finnas möjlighet
att fördröja dagvatten inom fastigheten.

Värme

Det kommunala fjärrvärmenätet finns utbyggt i närheten av
planområdet. Nytillkommande bebyggelse förväntas ansluta
till befintligt nät.

El, tele och fiber

Området är anslutet till el och teleledningar. Området ligger
inom Borås Elnäts ansvarsområde. Öster om Backadalsstigen
finns en transformatorstation. Placering av denna säkerställs
i plan. För att säkerställa befintliga ledningar, däribland en
elledning, införs två u-områden på plankartan.

Avfall

För att få en bra arbetsmiljö, samt säkerhet och tillgänglighet
vid avfallshämtning ska anvisningarna i Avfall Sveriges
Handbok för avfallsutrymmen samt Boverkets vägledningshandbok Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk
följas.

5. Mark
Natur och vegetation

Planområdet består av en grusplan och en igenväxt bollplan
längs med Backadalsstigen. Området omgärdas av kuperad
terräng med berg i dagen. I öster avgränsas området av en
bäck. Sydväst om infartsvägen ligger ett bergrum med port.
Nordöst om bussgatan är marken sumpig.

Planområdet består bland annat av en igenväxt bollplan.
DETALJPLAN
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Dialog har förts med kommunens miljöförvaltning. Ur
naturhänseende bedöms en framtida byggnation inte påverka
området negativt.
Planförslaget bedöms vara i enlighet med grönområdesplanen.

Lek och rekreation

Bergsäterparken som ligger direkt väster om planområdet
är utpekat i kommunens grönområdesplan som en närpark
med höga naturvärden. I grönområdesplanen beskrivs hur
Bergsätersparken hänger samman med Ollonstupet. Området
är kuperat och skogsbevuxet. Stigar går genom området.
Området har rekreationsvärden och utgör ett grönt stråk som
bör vara kvar (klass III).
Det finns en nygjord lekplats cirka 200 meter nordost om
planområdet .

Fornlämningar

ytterligare undersökning i form av manuell provtagning
genomförs innan granskning i sumpområdet nordöst om
bussgatan. Marken här är svåråtkomlig och bär troligtvis inte
en borrbandvagn.

Förorenad mark

Sweco genomförde under oktober och november 2015 en
miljöteknisk markutredning av planområdet (Sweco 2015-1218). I utredningen anges följande slutsatser:
PAH, bly och kvicksilver har påträffats i halter som överstiger
gällande riktvärden för den föreslagna markanvändningen
(bostäder, förskola och vård). Inga risker bedöms finnas
vid nuvarande markanvändning, men det går inte fullt
ut att utesluta oacceptabla risker vid planerad framtida
markanvändning. Viktigt att poängtera är dock att respektive
parameter endast uppmätts i halter över gällande riktvärden i
en provpunkt vardera. Någon utbredd förorening i jord finns
sannolikt inte men detta bör säkerställas innan exploatering
av området sker.

Några kända fornlämningar finns inte inom planområdet.

Geoteknik och Radon

Sweco genomförde under oktober och november 2015 en
geoteknisk utredning av planområdet (Sweco 2015-12-08). I
utredningen anges följande slutsatser:

Visst omhändertagande av massor i anslutning till de
punkter där halter över gällande riktvärden uppmätts kan
inte uteslutas. Omfattningen av omhändertagande bestäms
utifrån resultaten av kompletterande undersökning. Mycket
hög halt av nickel har uppmätts i ett av rören. Uppmätt halt
bedöms inte innebära några oacceptabla risker för människor

Jorden i undersökningsområdet består av sandig morän, kärrtorv samt urberg med tunt eller osammanhängande ytlager
av morän enligt SGU:s jordartskarta (Sveriges Geologiska
Undersökning). Den västra delen består till största delen av
fyllnadsmassor av grovkornig sand med underliggande berg
på 0-5 meters djup, och den östra delen är sumpig och består
av bland annat matjord, torv och växtdelar.
Byggnader bedöms kunna grundläggas med platta på
mark. Fyllnadsmaterialets innehåll kan variera och det är
därför svårt att bedöma med hänsyn på materialtyp och
tjälfarlighetsklass. Jorden har hög vattengenomsläpplighet så
grundvatten och regn har en negativ påverkan på materialets
friktionskrafter och hållfasthet.
Då bergytans djup varierar bör områden där berg/block
förekommer under plattans grundläggningsyta sprängas bort
vid stora nivåskillnader mellan fast botten, sprängstenen kan
sen användas som fyllnadsmaterial.
Radonhalterna i området är höga och all nybyggnation ska
utföras radonsäkert, förslagsvis med radonslang/dränering
och radonmembran/radonduk alternativt sprickfri betongplatta.
Utökad utredning av skred och blocknedfall i områdets
västra del kommer att genomföras inför granskning. Även
PAH, bly och kvicksilver har påträffats inom planområdet.
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vid nuvarande och kommande markanvändning. Man bör
dock överväga att ta ut uppföljande prov i det aktuella röret
(nr 1501) i samband med kompletterande jordprovtagning.
Inför kommande exploatering ska områden där föroreningar
påträffats saneras. Detta säkerställs genom en planbestämmelse på plankartan. Bygglov kommer alltså inte ges förrän
marken har sanerats till gällande riktvärde för respektive
användning.
För bergtäkten/bergrummet gäller att de tidigare ägarna
ansvarar för delar av saneringen, om det kan härledas till
deras tidigare verksamhet. Dock ej till ”känslig mark”, vilket
fordras för bostäder, förskola, vårdboende. Upplaget har
bland annat bestått av asfalt. Utbredning är oklar både för
bergtäkt och upplag, och är därför svårt att härleda. Vem
som bekostar framtida sanering är därför i dagsläget oklart
och undersöks vidare.

6. Vatten
Översvämningsrisk

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. Miljökvalietsnormen för
ytvatten är god eller hög ekologisk status och god kemisk
status.
Detaljplanen är belägen i Viskans avrinningsområde
(Delområde benämnt ”Norr om Lillån”). För Viskan gäller
miljökvalitetsnormer. Avrinningen från detaljplaneområdet
bedöms inte påverka vattenförekomsten då vattnet leds via
vegetationsytor innan det släpps ut i recipient, alternativt leds
till fördröjningsmagasin.

Planområdet påverkas inte av översvämningsrisker enligt
detaljerad översvämningskartering för Borås Stad, upprättad
2010.

Planen möjliggör inte förorenande verksamhet. Risken för
utsläpp ses därför som försumbar.

Miljökvalitetsnormer

7. Störningar på platsen

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 grundvatten 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

DETALJPLAN

Risk

Planområdet är placerat avskilt från riskkällor såsom väg,
järnväg eller andra farliga verksamheter. Området ligger
350 meter från led för farligt gods. Ytterligare utredningar
bedöms inte som nödvändiga.
Utredning gällande blocknedfall genomförs inför granskning.

Buller

Enligt Boverkets allmänna råd för buller i planeringen (2008)
gäller att nya bostäder bör kunna medges där den dygnsekvialenta ljudnivån vid fasad uppgår till 55–60 dBA, under
förutsättning att det går att åstadkomma en tyst sida (högst
45 dBA vid fasad) eller i varje fall en ljuddämpad sida (45–50
dBA vid fasad). Minst hälften av bostadsrummen, liksom
uteplats, bör vara vända mot tyst eller ljuddämpad sida.
Översiktlig bullerkartering visar att planområdet klarar
riktvärdet för ekvivalent ljudnivå på 55 dBA vid fasad och
uteplats vid fasad.
Enligt de allmänna råden ska också framtida bostadsbebyggelse placeras så att riktvärdet för maximal ljudnivå på

9

Maximala ljudnivåer från både vägarna i norr och väst, samt från järnvägen i söder. Planområdet är markerat ungefärligt med röd ring.
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Copyright Borås Stad
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Ekvivalent ljudnivå från tågbuller. Gröna områden klarar riktvärden för buller vid bostadsfasad. Planområdet är markerat ungefärligt med röd ring.
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uteplats, 70 dBA, klaras på privata uteplatser. Översiktlig
bullerkartering visar att planområdet klarar riktvärdet för
maximal ljudnivå på 70 dBA vid fasad och uteplats vid fasad.
Den verksamhet som medges enligt planförslaget anses inte
ge upphov till något buller som kan störa omkringliggande
bostäder.

8. Planbestämmelser
Allmänna platser

Bestämmelsen LOKALGATA visar att vägen ska ha kvar sin
användning som kommunal väg.

Kvartersmark

Kvartersmarken har fått användningen SBD: skola, bostäder
och vårdboende. E betyder att tekniska anläggningar, t.ex. en
transformatorstation, får finnas.
Området ges en byggrätt på upp till 30 % av fastighetsarean,
vilket i praktiken innebär att en byggnadsarea på upp till 3150
m2 kan uppföras inom planområdet. Byggrätten bedöms vara
tillräcklig för en förskolebyggnad med minst sex avdelningar
och tillhörande komplementbyggnader. Högsta tillåtna
byggnadshöjd är 12 meter, motsvarande tre våningar.

9. Övergripande beslut
Vision 2025

Planen innebär en förtätning av ett centralt beläget bostadsområde och skapar möjlighet att etablera en förskola i anslutning till ett naturområde. Planen bidrar därmed till Vision
2025:s strategiska målområde
»»

Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga.

Översiktlig planering

Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhällsbyggnadsmål och spelregler för hållbar utveckling.
Följande spelregler är särskilt relevanta för planinnehållet:
»»

Användningen av mark och vatten sker på ett sådant
sätt att den långsiktiga produktionsförmågan, den
biologiska mångfalden samt natur-, kultur- och friluftsvärden bibehålls.

»»

Prioritera ombyggnad och förtätning av bebyggelsen
utan att den sociala och yttre miljön försämras.

Planområdet pekas ut som ett lämpligt område för bostäder/
flerbostadshus i kommunens översiktsplan.

Grönområdesplan

Planområdet har klassning III (högt naturvärde) enligt
kommunens grönområdesplan. Området beskrivs följande:
Bergsätersparken hänger samman med Ollonstupet. Området
är kuperat och skogsbevuxet. Stigar går genom området.
Översiktsplanen anger bostäder, flerbostadshus, som möjlig
markanvändning. Bebyggelse i grönska kan vara ett lämpligt
sätt. Området utgör ett grönt stråk som bör vara kvar.
Bergsäterparken har rekreationsvärden.

Miljömål

De nationella miljökvalitetsmålen är en utgångspunkt för att
skapa en bättre miljö. Förslaget berörs främst av målet ”God
bebyggd miljö”, då planförslaget innebär en förtätning i redan
befilig villastuktur. Förtätning innebär både samutnyttjande
av redan befinlig infrastruktur, samt minskar transportbehoven och ger på så vis klimatvinster.
Miljömålen för Borås Stad antogs av Kommunfullmäktige
december 2012. För de lokala miljömålen har Borås Stad valt
att arbeta med fyra prioriterade områden.
För varje prioriterat område har ett antal mål och etappmål
utarbetats, där syftet är att etappmålen ska uppnås under
tiden 2013–2016. Planförslaget ger främst förutsättningar för
följande mål och etappmål:
»»

Borås planerar för ett hållbart samhälle (en utbyggnad
enligt planförslaget innebär förtätning).

10. Konsekvenser
Behovsbedömning

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan
har gjorts. Omgivningsförutsättningarna och den påverkan
detaljplanen innebär för miljön, hälsan och hushållningen
redovisas i denna planbeskrivning. Inom planområdet tillåts
användningarna för skola, vård och bostäder. Slutsatsen är att
miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
inte behövs.

11. Administrativa frågor
Genomförandetid

Genomförandetiden slutar 10 år efter att planen har vunnit
laga kraft.

DETALJPLAN
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Handläggning

Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.
Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Utökat
förfarande är inte aktuellt för att detaljplanen:
»»

är förenlig med översiktsplanen,

»»

inte är av betydande intresse för allmänheten eller i
övrigt av stor betydelse, eller

»»

inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Planavgift

Planavgift enligt taxa tas ut vid prövning av lovärenden.

Planunderlag

Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:
»»

Miljöteknisk markutredning (Sweco 2015-12-18).

»»

Geoteknisk utredning (Sweco 2015-12-08).

Medverkande tjänstemän/samverkan

Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbyggnadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med
representanter från kommunala förvaltningar.
Planhandläggare har varit Ramböll AB genom Job van Eldijk
och Anna Westergården. Kontaktperson från Borås stad är
Paulina Bredberg.
Planavdelningen

Michaela Kleman		
plan- och bygglovchef		
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Job van Eldijk
planarkitekt
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Genomförandebeskrivning
Detaljplan för Bergsäter, Bergsäter 1:1, Backadalen Borås Stad, upprättad den 23:e september 2016.

1. Inledning
En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de
organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska
åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. Avsikten med
beskrivningen är att den ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.

2. Organisatoriska frågor
Detaljplanen är upprättat på initiativ från kommunen och
avser att möjliggöra en förskola. Planen möjliggör även att
området kan användas till annan skolverksamhet, vårdboende
eller bostäder.

Tidplaner

Detaljplanearbetet sker med normalt planförfarande och
följande tidplan gäller:
Samråd		
Granskning
Antagande
Laga kraft

3:e kvartalet 2016
4:e kvartalet 2016
1:a kvartalet 2017
2:a kvartalet 2017

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet.
Detaljplanen beräknas att antas av Samhällsbyggnadsnämnden.
Den nya anslutningen av Backadalsstigen till Bergsätersgatan
bör genomföras så snart detaljplanen vunnit laga kraft.
Omläggningen och utbyggnaden av Backadalsstigen bör
kunna påbörjas hösten 2017. Den befintliga anslutningen
ska finnas kvar tills den nya kan tas i bruk. Byggnation av
förskolan kan därefter påbörjas.

Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år från det datum som planen
vinner laga kraft.
Begreppet ”genomförandetid” innebär att planens giltighetstid är begränsad. Under genomförandetiden får detaljplanen
inte ändras utan synnerliga skäl. Detaljplanen gäller även
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efter genomförandetidens utgång men kan då ändras eller
upphävas utan att de rättigheter som uppkommit genom
planen behöver beaktas.

Ansvarsfördelning

Projektet ägs i sin helhet av kommunen som ansvarar för
att föreslagna åtgärder på Backadalsstigen blir utförda och i
egenskap av fastighetsägare även för all byggnation mm på
kvartersmark.

Huvudmannaskap

Kommunen är huvudman för allmän plats och ansvarar för
framtida drift och underhåll.

Avtal

Markupplåtelse för förskoleverksamheten regleras internt
inom kommunen. Ytan för teknisk anläggning (E-området)
kan regleras antingen genom överlåtelse- eller markupplåtelseavtal.

3. Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsägare

Kommunen äger all mark som berörs av detaljplanen.

Fastighetsbildning

Ytan som planläggs för skola, bostäder och vård kan komma
att utgöra en eller flera fastigheter. Nya fastigheter bildas
genom avstyckning. Ytan som planläggs för teknisk anläggning kan styckas av till en egen fastighet.

Servitut och ledningsrätt

I området som planläggs som kvartersmark finns allmänna
ledningar. Ytor som på plankartan markerats med egenskapsbestämmelsen ”u” (underjordiska ledningar) markerar att
ledningarna ska ligga kvar i befintligt läge även efter exploateringen. Inför en eventuell överlåtelse av marken behöver
ledningarna säkerställas med servitut eller motsvarande.

4. Ekonomiska frågor
Kommunen får kostnader för att genomföra de åtgärder som
föreslås på Backadalsstigen.
Kommunen kan tillgodogöra sig den värdeökning av marken
som detaljplanen medför och får intäkter vid överlåtelse eller
upplåtelse av marken.
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Detaljplanen finansieras genom planavgift som tas ut i
samband med bygglov. Inför byggnation behöver exploatör
avtala med Borås Elnät AB om finansiering av flytt av
elledningar som ligger inom planområdets södra del, i det fall
det krävs för byggnationen.

5. Tekniska frågor
Backadalsstigen

Backadalsstigen ska delvis byggas om och ges en ny anslutning till Bergsätersgatan, vilket beskrivs närmare under
rubriken Gator och Trafik.

Ledningar m.m.

Borås Elnät AB har en transformatorstation och ledningar
för el inom området. Flera av ledningarna är ur drift och kan
tas bort i samband med exploateringen. De ledningar som
är i drift ligger dels i norra delen av planområdet, i huvudsak
inom den yta som illustreras som parkeringsplatser och
dels i planområdet södra del, söder om illustrerad byggnad.
Ledningen i norr kan ligga kvar i befintligt läge. Ledningarna
i södra delen kan komma att behöva flyttas till följd av
byggnationen. De bör då läggas i eller utmed Backadalsstigen.
Borås Energi och Miljö AB har VA-ledningar i området som
i och med planläggningen delvis hamnar inom kvartersmark i
planområdets norra del. Dessa kan ligga kvar i befintligt läge.
Övriga ledningar inom planområdet kan tas bort eller
ersättas i samband med att området bebyggs. Anslutning av
fastigheter till respektive ledningsnät beskrivs under rubriken
Teknisk försörjning.
Markavdelningen

Johannes Olsson
Mark- och exploateringsingenjör
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Varför detaljplan?
Detaljplanen reglerar hur, var och vad man får bygga och vad
man kan använda sin fastighet till. Planen ger fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.
Detaljplaner upprättar vi oftast i kommunens tätbebyggda
delar och de kan omfatta alltifrån en mindre del av tätorten,
ner till ett kvarter eller en enstaka fastighet. Under arbetet
gör kommunen en avvägning mellan allmänna och enskilda
intressen. Detaljplanen ligger till grund för framtida beslut
om bygglov så att den som bygger får ett säkert och bra
underlag för att bygga. Detaljplanen ger en garanterad
byggrätt åt fastighetsägaren under planens genomförandetid
som är mellan 5 och 15 år.
När detaljplaner upprättas är det viktigt att alla berörda ges
möjlighet till delaktighet och inflytande.

1. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när, var och hur en detaljplan ska upprättas men initiativet kan komma från privata intressenter.
Enligt Plan- och bygglagen som styr planeringen i Sverige,
ska markens lämplighet för bebyggelse och dess utformning
prövas genom detaljplan. Detaljplan ska därför göras för ny
sammanhållen bebyggelse eller för ny enstaka byggnad vars
användning får betydande inverkan på omgivningen. En
detaljplan kan även behöva upprättas för befintlig bebyggelse
då någon vill ändra användningen eller om bebyggelsen har
så höga kulturhistoriska värden att den ska bevaras.

2. Innehållet i en detaljplan
Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser
som är juridiskt bindande. Till planen hör även en illustrationskarta, en planbeskrivning och en genomförandebeskrivning. Planbeskrivningen och illustrationskartan ska
underlätta förståelsen av planförslaget och tydligt redovisa
förutsättningar och syfte med planen. De gäller inte som
juridiskt bindande dokument utan avsikten är att de ska vara
vägledande vid tolkningen av planen. Genomförandebeskrivningen redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen
ska kunna genomföras. Den har inte någon egen juridisk
verkan. En detaljplan genomgår flera olika skeden innan
den vinner laga kraft och blir ett juridiskt dokument. Mellan
de olika skedena sammanställs och besvaras de synpunkter
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som inkommit från privatpersoner och remissinstanser.
Dokumenten där synpunkterna sammanställs kallas samrådsredogörelse eller utlåtande. Dessa är viktiga beslutsunderlag
för Samhällsbyggnadsnämndens politiker. Inkomna synpunkter leder många gånger till att planförslaget revideras och
arbetas om och planen kan därför skilja sig åt mellan de olika
skedena.

3. Detaljplanens skeden
Uppdrag

Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutar om planuppdrag
och ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
upprätta en detaljplan. Om initiativet till planuppdraget
kommer från en extern aktör ska planuppdraget föregås av
ett positivt planbesked från Kommunstyrelsen.

Samråd

Kommunen tar fram ett planförslag som skickas ut på
samråd till alla som berörs av förslaget och till våra remissinstanser. Förslaget finns även tillgängligt på vår hemsida
www.boras.se/detaljplan samt i Stadshuset. Ibland ställs
planförslaget även ut i stadsdelarna på respektive biblioteket
eller stadsdelskontor.
Det är i detta skede som det är lättast att få gehör och kunna
påverka planens innehåll och utformning. Ju längre fram
i planarbetet vi kommer, desto fler förutsättningar blir av
naturliga skäl mer låsta. Vi önskar därför kunna nå fram till
slutsatser och överenskommelser om utformningen som leder
till samförstånd redan under samrådet.
Synpunkterna lämnas skriftligt till Samhällsbyggnadsnämnden. Både positiva och negativa synpunkter kan vara viktiga
för planens utformning. Skulle ni senare vilja överklaga
Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni ha lämnat skriftliga invändningar. Efter samrådstiden sammanställer vi alla
synpunkter och kommenterar dem i en samrådsredogörelse.

Granskning

Planförslaget bearbetas efter samrådet och Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut om att det färdiga planförslaget
ska ställas ut för granskning. Om ni fortfarande har
synpunkter och invändningar mot planen ska ni skriftligen
lämna dessa till Samhällsbyggnadsnämnden. Skulle ni senare
vilja överklaga Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni
ha lämnat skriftliga invändningar senast under gransknings-
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Så kan du påverka detaljplanens innehåll
Du får ta del av ett
programförslag som du
kan lämna synpunkter
på. Synpunkter lämnas
till Samhällsbyggnadsnämnden.

Programsamråd
Efter programsamrådet
sker en bearbetning av
programförslaget med
anledning av inkomna
synpunkter. Det färdiga
programmet godkänns av
Samhällsbyggnadsnämnden eller av Kommunfullmäktige.

Du får ta del av ett
planförslag som du kan
lämna synpunkter på.
Synpunkter lämnas till
Samhällsbyggnadsnämnden.

Du får ta del av den
färdiga detaljplanen. Detta
är sista tillfället att lämna
synpunkter. För att få rätt
att överklaga planen
måste du lämna synpunkterna skriftligt. Synpunkterna lämnas till Samhällsbyggnadsnämnden.

Plansamråd
Efter samrådet sker en
bearbetning av planförslaget med anledning av
inkomna synpunkter.

Om dina synpunkter
kvarstår efter antagandet
har du möjlighet att
överklaga beslutet till
Länsstyrelsen och senare
till Mark- och miljödomstolen.

Granskning
Efter granskningen sker
eventuellt mindre redigeringar innan den färdiga
detaljplanen tas upp i
Samhällsbyggnadsnämnden för godkännande,
därefter antar Kommunfullmäktige planen.

När planen vunnit laga
kraft är det inte längre
möjligt att överklaga
beslutet.

Antagande
Tre veckor efter antagandet vinner planen laga
kraft, om inte planen
överklagats.

Laga kraft
Nu kan bygglov lämnas i
enlighet med planen.

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

tiden. Efter granskningstiden sammanställs synpunkterna
och redovisas i ett granskningsutlåtande. Utlåtandet sänds
till dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Om
förslaget ändras väsentligt efter granskningen kommer
detaljplanen att ställas ut för granskning på nytt.

Antagande

Planen godkänns först av Samhällsbyggnadsnämnden och
överlämnas därefter till Kommunfullmäktige för antagande.
Planer som inte är principiellt viktiga kan antas direkt av
Samhällsbyggnadsnämnden. När planen antagits får de som
inte fått sina synpunkter tillgodosedda ett meddelande om
att planen antagits samt en besvärshänvisning som anger hur
planen kan överklagas.

Överklagande

Den som senast under granskningstiden skriftligen har
framfört synpunkter som inte tillgodosetts har rätt att överklaga antagandebeslutet till Länsstyrelsen inom tre veckor
från den dag beslutet anslås på kommunens anslagstavla.
Länsstyrelsen prövar därefter överklagandet och fattar beslut.
Länsstyrelsens beslut vinner laga kraft tre veckor efter att
kommunen och övriga fått ta del av beslutet. Länsstyrelsens
beslut kan i sin tur överklagas till Mark- och miljödomstolen
av den som inte är nöjd.

DETALJPLAN

Laga kraft

Om ingen överklagar vinner detaljplanen laga kraft tre
veckor efter att antagandebeslutet har anslagits på kommunens anslagstavla alternativt efter att ärendet avgjorts i
högre instans. Därefter börjar detaljplanen att gälla. När
detaljplanen vunnit laga kraft kan fastigheter bildas som
överensstämmer med den nya planen och bygglov kan ges.

Ni kan påverka utvecklingen!

Utnyttja din demokratiska rättighet att påverka utformningen
av detaljplanen. Antingen kontaktar du oss direkt eller så
skriver du ner dina synpunkter och skickar dem till Samhällsbyggnadsnämnden. Viktigt att tänka på är att det inte är alla
saker som går att påverka i en detaljplan. De saker som ni
kan yttra er om och som anses som synpunkter att beakta är
saker som berör sådant som planen reglerar.
Vi beaktar och värderar alla yttranden som kommer in under
planprocessen.
Alla detaljplaner på samråd och granskning finns tillgängliga
i Stadshuset, våning 6. Vill du träffa någon av våra handläggare så är det bra om ni bokar tid.
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Samrådsyttrande om Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) 2018
Borås Stad ser en olycklig utveckling för vårt befintliga järnvägsnät. Borås är en
regional knutpunkt där flera större vägar och järnvägar möts. Med Götalandsbanan
kommer flödena genom Borås öka. För att dessa flöden ska fungera smidigt och
effektivt behöver anslutande infrastruktur stärkas.
Borås Stads övergripande planeringsinriktning är att stärka centralorten samt de starka
stråken mellan Borås och de större tätorterna Dalsjöfors, Fristad, Sandared,
Sjömarken och Viskafors. I serviceorterna ligger fokus på förtätning av befintlig
bebyggelse för att öka underlaget för service och kollektivtrafik. Utmed tre av de
starka stråken finns järnvägar med stationer i Fristad (Älvsborgsbanan), Sandared
(Kust- till kustbanan) och Viskafors (Viskadalsbanan). Det är viktigt att denna
infrastruktur stärks i kombination med en förtätning av bebyggelsen, för att utveckla
attraktiva samhällen där det hållbara resandet underlättas.
Bilden illustrerar en ortsstruktur med flera lokala centra.
Borås tätort utgör kärnan i kommunen. Utanför kärnan
finns serviceorterna där lokal service och kollektivtrafik koncentreras. Mellan kärnan och serviceorterna går de starka
stråken för bebyggelse och kollektivtrafik. Den strategiska
inriktningen är att bebyggelseutvecklingen stärker denna
struktur genom förtätning i Borås och serviceorterna.

I Järnvägsbeskrivningen ser vi förslag på hastighetsnedsänkningar på grund av dåliga
spår på såväl Viskadalsbanan (Borås C - Varberg) som Älvsborgsbanan (Herrljunga Borås C). Det innebär i förlängningen att attraktiviteten för hållbara transporter för
både människor och gods försämras.

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55
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Den pågående Åtgärdsvalsstudien (ÅVS) Viskadalsstråket har Borås Stad och övriga
kommuner utmed stråket yttrat sig och alla har påtalat vikten av banan. Ur en
nationell synvinkel kommer denna bana ha en mycket viktig betydelse främst för
godstrafiken. Den kan utgöra en viktig del för omledning förbi Göteborg, vilket
innebär en fullsatsning för att kunna nå dessa mål.
Persontrafiken på Viskadalsbanan är viktig främst på regional och mellankommunal
nivå, där pendlingstiden och turtätheten är den mest avgörande faktorn för ett ökat
tågresande. Regionens målbild för tåg redovisar höga mål för tågresandet vilket kräver
att åtgärdsvalsstudien definitivt bör svara upp mot detta mål. Att kunna resa mellan
Borås och Varberg på under 60 minuter är ett minimikrav för att arbetsmarknadsregionen ska utvecklas på ett tillfredställande sätt.
Både Viskadalsbanan och Älvsborgsbanan förutsätter vi kommer att vara viktiga för
persontrafik som ska ansluta till framtida Götalandsbanan samt för omledning av
trafik förbi Göteborg. Den förslagna ändringen visar motsatt inriktning.

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering
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Enligtsändästa Infrastrukturförvaltare, samråd om JNB 2018
Diariet

Samråd om Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) 2018 och
planeringstider för tilldelningsprocessen
De infrastrukturförvaltare som upprättar en järnvägsnätsbeskrivning ska enligt järnvägslagen
(2004:519) samråda med berörda parter om beskrivningens innehåll. Dessutom ska infrastruktur-

förvaltarna samarbeta så att vissa datum i tilldelningsprocessen är gemensamma för de berörda
infrastrukturförvaltarna (JvSFS 2005:1).

Vi vänder oss med detta brev till er som är registrerade som järnvägsinfrastrukturförvaltare hos
Transportstyrelsen för att inbjuda till det kommande samrådet om Järnvägsnätsbeskrivning 2018. Vi
informerar också om de planeringstider för tilldelningsprocessen som Trafikverket kommer att föreslå
i samrådsutgåvan.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SAMRÅDET OM TRAFIKVERKETS JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING
2018
Samrådstiden för Trafikverkets järnvägsnätsbeskrivning inleds den 30 september 2016. Samrådsunderlaget och sändlistan publiceras på Trafikverkets webbplats, www.trafikverket.~!ii., och finns
tillgängligt fr.o.m. den 30 september 2016.
Samrådstiden avslutas den 31 oktober 2016. Samrådssvar skickas via e-post till jnb@)trafikv_erk~
eller till:
·
Trafikverket
Järnvägsnätsbeskrivning 2018
781 89 Borlänge
Den fastställda järnvägsnätsbeskrivningen publiceras på Trafikverkets webbplats den 9 december
2016.

Diarienr

Oior1eplanbeteckn

80~S STAD

2016 -09- 12
r\.01 r ,n :0r1sty1

t.;<,,,, ·,

i.j;i

Trafikverket
781 89 Borlänge
Besöksadress: Röda vägen 1

Texttelefon: 0243-750
Telefon: 0771 - 921 921
traflkverket@trafikverket.se
www.trafikverket.se

Charlotte Högnelid
Trafik, affärsutveckling
Direkt: 010.123 12 49
charlotte.hognelid@trafikverket.se
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INFRASTRUKTURFÖRVALTARNAS SAMARBETE OM TILLDELNINGSPROCESSEN

Trafik.verket avser att i Järnvägsnätsbeskrivning 2018 presentera nedanstående tidpunkter i
tilldelningsprocessen

Tider i processen rör tågplan 2018
•

2017-04-10:

Sista datum för ansökan till tågplan 2018.

•

2oi7-07·03=

Förslag till tågplan 2018 publiceras.

•

2017-09-22:

Fastställd tågplan 2018 publiceras.

Om ni har synpunkter och/eller kommentarer p~ de föreslagna tidpunkterna i tilldelningsprocess,
lämna dessa snarast möjligt, dock senast den 23 september 2016 via e-post tilljnb@trafikverket.se
eller till:
Trafik.verket
Järnvägsnätsbeskrivning 2018
781 89 Borlänge

PUBLICERING AV SVENSKA INFRASTRUKTURFÖRVALTARES
JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNINGAR

Trafikverket erbjuder att publicera svenska infrastrukturforvaltares jämvägsnätsbeskrivningar på
Trafikverkets webbplats. Där finns också instruktioner för publiceringen.

Med vänlig hälsning

Trafikverket

781 89 Borlänge
BesöksadreH: Röda vägen 1

Texttelefon: 0243-750 90
Telefon: 0771~921 921
trafikverket@traflkverket.se
www.trafikverket.se

Charlotte Högnelid
Trafik, affärsutveckling
Direkt: 01(}.123 12 49
charlotte.hognelid@trafikverket.se
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Avd: Strategisk samhällsplanering
Handläggare: Karin Graad
Stadskansliet
Trafikverket

Översyn av huvudmannaskapsgränser mellan
Borås Stad och Trafikverket
Ansvaret för våra vägar och gator styrs av huvudmannaskap. I Borås Stad ansvarar
Trafikverket, Borås Stad och vägföreningar för olika delar. Den som är huvudman/väghållare har det juridiska ansvaret och ansvarar för bl.a. trafiksäkerhet, drift
och underhåll.
Stadens utveckling och tidigare utbyggnad av staden har medfört att nuvarande
gränsdragningar för huvudmannaskap mellan kommunen och Trafikverket är
ologiska. Rådigheten att kunna avgöra vad som behövs åtgärdas, och när det ska ske,
är viktigt för att kunna genomföra bostadsprojekt i den takt som efterfrågas.
Tidsapekten/byggkostnader - Trafikverkets långa processer med bl. a Åtgärdsvalsstudier (ÅVS), Vägplan, avtalsskrivande och andra utredningar innebär att det är svårt
att synka tidplaner. Medel för ombyggnad saknas ofta, då potter inte är tillräckligt
flexibla. Staden får ofta betala åtgärder på Trafikverkets vägar vid ombyggnader för
att kunna genomföra exploateringar.
Jämförelser av kostnader för ex cykelbana visar på betydande skillnad i kostader per
meter när kommunen eller Trafikverket bygger. Kommunalt övertagande kan i de
flesta fall innebära lägre investeringar vid ombyggnader samt att det underlättar
tidplaner så de stämmer överens med stadens utveckling.
Förändrad vägstruktur med ny dragning av Rv 27 från Aplared till Viared har
förändrat trafikbilden för genomfartstrafiken. Den av Borås Stad förväntade
utbyggnaden är omdragning av Lv180, enligt Vägverkets inriktningsbeslut, mellan
Viared och Sandhult kommer förändra ännu mera. Då nerklassas Rv42 som idag har
en lång vägdragning genom staden. Gods som kommer norr ifrån och söder/sydost
ifrån att passera helt utanför staden. Detta bidrar ytterligare till att en översyn av
huvudmannaskapsgränserna bör justeras.
Inledningsvis vill Borås Stad träffa ansvariga på Trafikverket för att påbörja
processen. I det fortsatta arbetet får förslaget diskuteras och utredas för att nå fram
till lämpliga huvudmannaskapsgränser.
Tekniska nämnden behöver efter ett övertaganade få extra medel från budget för
ökade kostnader för drift och underhåll.
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Nedan presenteras aktuella stäckningar som behöver studeras i översynen:

1. Alingsåsvägen (Lv 180)
Nuvarande gräns är vid korsningen med Fjällgatan. Stadens utbyggnad gör denna
gräns ologisk och bör flyttas så att den hamnar antingen norr eller söder om samhället
Ekås. Utbyggnad av Hestra parkstadsområdet kommer innebära att gång- och
cykelvägnätet kommer behöva stärkas samt att korsningspunkter trimmas för att få
optimal trafikgenomströmning. Föreslagen aktuell sträcka är ca 3,2 km.
2. Söderleden (Rv 41)
Nuvarande gräns är vid Annelundsmotet och är den punkt som går längst in mot
stadskärnan. Sträckan har ett flertal cirkulationsplatser och ljuskorsningar som inte är
synkade med varandra. Mycket exploatering i stadsdelarna söder av Rv40 innebär att
systemet vinner på att ha en huvudman som kan studera en lämplig helhetslösning.
Ny föreslagen gräns borde vara vid norra påfartsrondellen vid Rv 27. Föreslagen
aktuell sträcka är ca 3,8 km.
3. Gånghestervägen (väg 1700)
Borås Stad är i dagslägen inte huvudman för någon del av vägen. Sedan Rv 27 fick ny
sträckning har Gånghestervägen inte samma dignitet i trafiksystemet och en översyn
känns därför naturlig. Staden bör ta över ansvaret för sträckan som går utmed
bebyggelse, från Rv 41 till en punkt strax öster om Brotorp. Förslagen aktuell stäcka
är ca 2,6 km.
4. Göteborgsvägen (väg 1757)
En Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) har tagits fram för vägen med fokus på
trafikutformningen i Sandared och Sjömarken. Exploateringar i både Sandared och
Sjömarken är att stor vikt för att stärka våra serviceorter, både med fler bostäder och
med kommunal service. Nuvarande gräns bör flyttas från Lundskogsrodellen till
Vikens väg väster om Sandared. Föreslagen aktuell vägsträcka är ca 6,2 km.
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5. Gamla Varbergsvägen (väg 1610)
Utvecklingen kring Göta och Gässlösa kommer att ta fart när Borås Stads reningsverk
flyttar längre söder ut. Ny gränsdragen bör hamna vid norra rondellen i motet med
Rv 27. Föreslagen aktuell vägsträcka är ca 1,6 km.
6. Skogsrydsvägen (väg 1729)
Skogsrydsvägen har mer karaktär av en villagata med relativt få fordonsrörelser per
dygn. Vägen kan ses som en rest efter det att Rv42 fick en ny dragning. Boende
utmed sträckan har gjort skrivelser till både kommunen och Trafikverket om
problematiken om nuvarande väghållare och åtgärder som efterfrågas. Föreslagen
aktuell vägsträcka är ca 2,6 km
Kommunsstyrelsen ger Stadskansliet i uppdrag att se över huvudmannaskapsgränserna enligt ovan tillsammans med Trafikverket.
Avtal mellan Trafikverket och Borås Stad, för hela eller delar av förslaget, ska
godkännas i Kommunfullmäktige innan ett övertagande kan ske.
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