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Årsredovisning 2019 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att godkänna Årsredovisning 2019.   

Förskolenämnden begär i bokslut 2019 kompensation för: 

- Ökade kostnader till följd av införandet av en distributionscentral med 

2 mnkr.  

- Kostnader som belastat nämnden till följd av att öppnandet av central 

familjecentral skjutits fram med 120 tkr. 

Kvarstående investeringsmedel för Vildmarkens förskola, 892 tkr, behöver 

föras över till 2020. Detta då förskolan öppnar under början av 2020.  

Investeringsmedel för ny familjecentral 400 tkr, behöver föras över till 2020 då 

starten av verksamheten skjutits fram.           

Sammanfattning  

Förskolenämnden ansvarar för uppgifter avseende kommunal förskola som 

åligger kommunen enligt skollagen och andra skolförfattningar. I ansvaret ingår 

också de öppna förskolorna samt samordningsansvaret för familjecentralerna. 

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 jämlikt 

skollagen.  

Det övergripande målet för verksamheten är att utveckla kvaliteten på 

undervisningen i förskolan och skapa en mer likvärdig förskola för alla barn i 

Borås stad i alla avseenden.      

Förskolenämnden har en budgetavvikelse för året på -3 661 tkr efter att hela 

bufferten, 7 500 tkr, tillförts verksamheten för valideringsinsatser.                

Ärendet i sin helhet 

Förskolenämnden ansvarar för uppgifter avseende kommunal förskola som 

åligger kommunen enligt skollagen och andra skolförfattningar. Ansvaret enligt 

skollagen gäller för förskolan avseende barn från ett års ålder och längst till den 

ålder som gäller för respektive insats jämlikt skollagen. I ansvaret ingår också de 

öppna förskolorna samt samordningsansvaret för familjecentralerna. 

Förskolenämnden beslutar om godkännande av fristående förskolor och beslut 
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angående rätt till bidrag för bedrivande av fristående pedagogisk omsorg samt 

för kommunens tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg jämlikt 

skollagen.  

Det övergripande målet för verksamheten är att utveckla kvaliteten på 

undervisningen i förskolan och skapa en mer likvärdig förskola för alla barn i 

Borås stad i alla avseenden. En utvecklingsplan har arbetats fram som gäller för 

det kommande året utifrån läroplanens mål. 

En ny distributionscentral för livsmedel till verksamheterna i Borås Stad 

infördes under 2019. Införandet föranledde en betydande kostnadsökning 

med 2 mnkr för Förskolenämnden. Nivån på kostnadsökningen blev först känd 

i slutet av året efter att grundskoleförvaltningen beräknat den kostnadsmässiga 

effekten av införandet. Kostverksamheten för både förskolan och grundskolan 

är organiserad under Grundskolenämnden och Förskolenämnden köper 

tjänsten. 

Nämnden fattade under 2019 beslut kring en ekonomisk åtgärdsplan som 

innebär att organisationen förändras i många avseenden. I huvudsak påverkas 

stödfunktionerna kring rektor samtidigt som rektorsorganisationen utökas, 

vilket ställer krav på att hitta nya, mer effektiva sätt att arbeta. Den ekonomiska 

åtgärdsplanen är långsiktig och arbetet kommer inte att få full genomslagskraft 

under 2020 utan även arbetas med in i 2021. 

Den senaste befolkningsprognosen visade en marginell ökning av antalet barn i 

åldersgruppen 1-5 år mellan 2018 och 2019. Antalet inskrivna barn i våra egna 

förskolor har under 2019 varit 52 barn eller 0,9 % färre än under 2018. 

Volymtimmarna ökade dock med ca 0,6 % mellan åren. Antalet barn som 

vistats 15 timmar eller mindre i förskolorna ökade kraftigt, med drygt 9 % 

jämfört med 2018. 

Antalet barn i fristående förskolor ökade med 11 platser eller 2,6 % under 2019 

jämfört med 2018. Fristående pedagogisk omsorg minskade med 8 platser eller 

närmare 24 % mellan åren. Detta resulterade i att kostnaderna för köpta platser 

var på samma nivå för 2019 som för 2018. Sammantaget, när även köpta och 

sålda platser till annan kommun räknas med, hade Förskolenämnden haft 

betalningsansvar för 64 eller ca 1 % färre barn under 2019 än under 2018.  

Den 1 juli 2019 trädde en ny läroplan i kraft för förskolan. I denna lyfts 

begreppen utbildning och undervisning in i texten. Områden som särskilt lyfts 

är förskollärares ansvar i undervisningen, digital kompetens, hållbar utveckling, 

de nationella minoriteternas språk och kultur, rätt till teckenspråk, rätt till 

kroppslig och personlig integritet och jämställdhet.  

Förskolecheferna bytte den 1 april titel till rektor. Detta är en följd av den nya 

läroplanen och innebär att alla nya rektorer måste gå den obligatoriska 

befattningsutbildningen för rektorer. Utbildningen läses på kvartsfart och pågår 

under tre år. 

Förskolenämnden färdigställde under våren en värdegrundsplattform för 

utbildningen i förskolan. Plattformen ger kunskaper för pedagogerna att 
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ytterligare utveckla sitt arbete med bland annat jämställdhetsperspektiv. 

Plattformens struktur och innehåll ger möjlighet för pedagoger att fördjupa sig 

inom något område till exempel i arbetet kring normkritik och 

jämställdhetsarbete.  

Barnkonventionen blev lag från årsskiftet 19/20 och detta har aktualiserats 

genom utbildningar på olika sätt i Borås Stad. Även Förskolenämndens 

värdegrundsplattform kopplar till Barnkonventionen. Förskolans verksamhet 

kan komma att prövas utifrån rättsfall, men skollagen och läroplanen är redan 

synkroniserade utifrån Barnkonventionen, vilket betyder att våra styrdokument 

är i harmoni med barnkonventionen. Förskolenämnden behöver dock följa vad 

som sker på det juridiska området då kommande rättsfall skapar praxis för 

tillämpning och tolkning. 

Vildmarkens förskola öppnar under början av 2020. Kvarstående 

investeringsmedel för förskolan, 892 tkr, behöver därför föras över till 2020. 

Investeringsmedel för ny familjecentral behöver föras över till 2020 då starten 

av verksamheten skjutits fram. Investeringsmedel för Virvelvindens förskola 

behövdes inte tas i bruk i lika stor omfattning som beräknat då förvaltningen 

kunde återanvända mycket inventarier från förskolor som avvecklades.  

Förskolenämnden har en budgetavvikelse för året på -3 661 tkr efter att hela 

bufferten, 7500 tkr, tillförts verksamheten för valideringsinsatser. Nämnden 

begär i bokslut 2019 kompensation för ökade kostnader till följd av införandet 

av en distributionscentral med 2 mnkr samt kostnader som belastat nämnden 

till följd av att öppnandet av central familjecentral skjutits upp med 120 tkr. 

Erhålls full kompensation blir nämndens ackumulerade resultat efter bokslut 

2019 -3 067 tkr, inklusive ackumulerat resultat från 2018 med -1 526 tkr. 

Nämndens buffert för året var 7 500 tkr och har nyttjats för valideringsinsatser. 

Beslutsunderlag 

1. Årsredovisning 2019 Förskolenämnden                                

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG 2019-02-06. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 
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1 Inledning 

Förskolenämndens uppdrag är att skapa en kvalitativt god och likvärdig förskola för alla barn. Det är en 
långsiktig process som tar tid. Förskolornas arbete visar förbättrade resultat under 2019 och 
förvaltningens stödprocesser har tydligare riktats mot rektorers behov. En tydligare övergripande 
verksamhetsplan för styrning och ledning mot önskvärd riktning framtas för 2020/ 2021. 

Den viktigaste kvalitetsfaktorn i förskolan är personalens kompetens. Förvaltningen har gjort stora 
investeringar i utbildning för personal under året. Ett avtal med Högskolan Borås angående 
valideringsutbildning löper även 2020. Valideringsutbildning till Barnskötare har genomförts. Trots det 
finns ett ökat antal personal som saknar adekvat utbildning i verksamheterna, och ansträngningarna 
behöver fortgå för att få fler personal med adekvat utbildning . 

Barngruppernas storlek och personaltätheten är också en viktig faktor för utbildningens kvalitet, barns 
trygghet och hälsa samt personalens arbetsmiljö. Under 2029 har barngruppernas storlek på flertalet 
förskolor kunnat sänkas tack vare ett omfattande statsbidrag. På de förskolor som inte erhållit 
statsbidraget överstiger fortfarande barngruppernas storlek betydligt Skolverkets riktmärken. 

Forskning visar att förskolor med hög kvalitet i processerna kring undervisning och barns lärande är 
viktiga för barns kognitiva, sociala och språkliga utveckling. Under 2019 har rektorerna fått stöd i 
arbetet med att höja pedagogernas kompetens dels genom KUL-möten ( Kvalitet-Utveckling-Lärande) 
och dels genom förvaltningens stödfunktioner Barnhälsa och Kvalitet och Utveckling som löpande 
erbjudit kompetensutveckling och handledning. statsbidrag har erhållits för språkutveckling vilket har 
använts till inköp av litteratur för att kunna erbjuda böcker för utlåning till vårdnadhavare i 
hallbibliotek, för att stimulera högläsning och språklig medvetenhet i hemmet. 

Under 2019 har förvaltningen sett att sjukfrånvaron ökat marginellt för att sedan stabiliseras och hade 
som högsta notering 9,7%. Sjukfrånvaro, rehabilitering och arbetsmiljöfrågor är något som 
förvaltningen arbetat mycket och metodiskt med under året. Under de senaste mätperioderna har 
sjukfrånvaron minskat något. Förvaltningen kommer fortsatt arbeta med att hitta strategier och 
arbetssätt som gör att trenden fortsätter nedåt. Insatser kommer att behöva pågå under lång tid. 

Förskolenämnden fattade beslut om att fastställa förskolornas ramtider till 06.00-18.00. Beslutet bör 
återspeglas positivt i förskolornas upplevda arbetsmiljö. 

Nämnden har för avsikt att öka tillgängligheten i den öppna verksamheten genom att starta en fjärde 
familjecentral i februari 2020. Under 2019 genomfördes ett projekt för hembesök tillsammans med 
bibliotekarie på Sjöbo som en del av familjecentralens verksamhet. Projektet som handlade om att på 
olika sätt hjälpa föräldrar att hitta in i förskolans verksamhet och medvetandegöras om sin roll i barnets 
språkutveckling är nu en del av familjecentralens verksamhet. 

Lokalfrågan är fortsatt viktig för förskolan. Under 2019 öppnade Silverpoppelns förskola på Göta och 
Marklandsparkens förskola på Hässleholmen. Virvelvindens förskola flyttade till tidigare 
Tullengymnasiets lokaler. Under året avvecklades lokalmässigt sex enheter. Av dessa hade fyra mindre 
ändamålsenliga lokaler, en var belägen i modul och en avvecklades på grund av bristande behov av 
platser i området. Inför varje ny planlagd förskola görs en noggrann behovsanalys, eftersom det finns 
en oro över de högre lokalkostnader de medför. 

2 Viktiga händelser under året 

Under 2019 trädde en reviderad läroplan för förskolan i kraft. Den tydliggör bland annat förskollärares 
ansvar för undervisning och ett utökat uppdrag i undervisningen när det gäller förskolans digitalisering.  

Barnkonventionen blir ny lag från årsskiftet 19/20 och detta har aktualiserats genom utbildningar på 
olika sätt i Borås Stad. Även förskolenämndens värdegrundsplattform kopplar till Barnkonventionen. 



Förskolenämnden, Årsredovisning 2019 4(16) 

Förskolans verksamhet kan komma att prövas utifrån rättsfall, men skollagen och läroplanen är redan 
synkroniserade utifrån Barnkonventionen, innebär att förskolans styrdokument är i harmoni med den 
nya lagen. Förskolenämnden behöver dock följa vad som sker på det juridiska området då kommande 
rättsfall skapar praxis för tillämpning och tolkning. 

I resultatet av Medarbetarenkäten 2019, som genomförs vartannat åt på alla arbetsplatser i Borås Stad, 
går det att se att Förskoleförvaltningen ökar i stort sett inom samtliga områden. Resultatet visar bland 
annat att medarbetarna på förvaltningen tycker att deras uppdrag är meningsfullt och är engagerade. 
Vad som däremot sticker ut är det som benämns som "kränkningsfrågor" där medarbetarna får svara på 
om de blivit utsatta för kränkande särbehandling, sexuella trakasserier, våld eller hot om våld eller 
diskriminering, där resultatet är betydligt sämre än enkäten 2017. Detta kommer att vara något som 
förvaltningen kommer prioritera att arbeta med under 2020. Svarsfrekvensen på medarbetarenkäten var 
hög med 91.8% svarande vilket är en ökning med nästan 10 % jämfört med 2017, och innebär att en 
väldigt stor del av förvaltningens medarbetare tagit möjligheten att tycka till kring sin upplevda 
arbetsmiljö och ger förvaltningen ett bra underlag att arbeta vidare med. 

Under de senaste åren har det blivit allt svårare att anställa utbildade barnskötare och förskollärare då 
det finns en brist på utbildad personal, inte bara i Borås utan i hela Sverige. För att säkerställa 
kompetensen i verksamheten har nämnden vidtagit flera åtgärder. Valideringsutbildningar pågår både 
till barnskötare och till förskollärare och kommer att fortsätta under 2020. Det är en prioriterad insats 
som kommer att pågå under flera år. Förvaltningen tecknade under 2018 ett treårigt avtal med 
Högskolan i Borås för 16 platser per år på Förskollärarprogrammet och under 2020 kommer nämnden 
fortsättningsvis att erbjuda medarbetare att validera till barnskötare. Genom en validering till 
barnskötare kan medarbetare också få möjlighet till en tillsvidareanställning. 

De lönesatsningar som genomförts på förskollärare de senaste åren ser ut att ha gett resultat och att 
förskollärarna i Borås Stad nu ligger på en medianlön som motsvara eller är högre än kranskommuner, 
där endast enstaka ligger högre. 

För att kunna uppskatta behovet av förskoleplatser över tid används befolkningsprognosen som grund. 
Prognosen för Förskolenämnden är baserad på Borås stads befolkningsprognos upprättad april 2019. 
Lokala geografiska områden har en stor betydelse för att avgöra var förskoleplatserna behövs. Borås 
Stad förväntas få en något större ökning av barn i förskoleålder jämfört med den befolkningsprognos 
som togs fram 2018. Antal barn i åldersgruppen 0-5 år beräknas öka med ca 270 barn från 2018 fram 
till 2023. 

I åldersgruppen 1-5 år går ca 90 % av barnen i förskola. Barns vistelsetid i förskolan har ökat de senaste 
åren. Trots att antalet inskrivna barn i våra egna förskolor var 52 barn färre under 2019 jämfört med 
2018 ökade volymtimmarna med ca 0,6 % mellan åren. Antalet barn som vistats 15 timmar eller mindre 
i förskolorna ökade kraftigt, med drygt 9 % jämfört med 2018. 

För Förskolenämnden är det viktigt att säkra en kapacitetsutbyggnad för att möta den förväntade 
ökningen av barn. Det är också viktigt att ha ändamålsenliga lokaler och i vissa fall kan det betyda att 
lokaler får lämnas, om platsbehovet inom området tillåter detta. 

En negativ ekonomisk prognos under 2019 föranledde att nämnden fattade beslut kring en ekonomisk 
åtgärdsplan. Stödfunktionerna kring rektor minskades samtidigt som rektorsorganisationen utökas, 
vilket ställer krav på att hitta nya, mer effektiva sätt att arbeta. Befattningen biträdande rektor har tagits 
bort. Dessutom har anpassningar skett inom stödfunktionerna HR, Ekonomi, Kvalitet och utveckling, 
Administration och Barnhälsa. Den ekonomiska åtgärdsplanen är långsiktig och arbetet kommer inte att 
få full genomslagskraft under 2020 utan även arbetas med in i 2021. 

En ny distributionscentral för livsmedel till verksamheterna i Borås Stad infördes under 2019. 
Införandet föranledde en betydande kostnadsökning med 2 mnkr för Förskolenämnden. Nivån på 
kostnadsökningen blev först känd i slutet av året efter att grundskoleförvaltningen beräknat den 
kostnadsmässiga effekten av införandet. Kostverksamheten för både förskolan och grundskolan är 
organiserad under Grundskolenämnden och Förskolenämnden köper tjänsten. 
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3 Strategiska målområden - indikatorer och 

uppdrag 

3.1 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 
Målvärde 

2019 
Utfall År 

2019 

 Plats på förskola på önskat 
placeringsdatum, andel barn (%) 

 74 97 81 

 Andel föräldrar som känner sig 
trygga när de lämnar sitt barn på 
förskolan, %. 

95,9 95,8 100 95,7 

Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%) 

När vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola med offentlig huvudman ska kommunen 
erbjuda barnet förskola inom fyra månader. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl har behov av 
särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola ska skyndsamt erbjudas förskola. 
 
Indikatorn följdes inte upp i Årsredovisning 2017. Under 2019 fick 81 % av barnen plats på förskola på 
önskat placeringsdatum. I de kommuner som följer indikatorn (ovägt medel) fick 59 % av barnen plats 
på önskat placeringsdatum (källa: Kolada). I genomsnitt fick de barn som inte fick plats på önskat 
placeringsdatum vänta i 15 dagar. För att kunna erbjuda så många barn som möjligt plats på önskat 
placeringsdatum har förvaltningen under året fokuserat på att göra handläggningen så effektiv som 
möjligt. Främst har det handlat om att tydliggöra och implementera en gemensam planerings- och 
placeringsprocess. 

Andel föräldrar som känner sig trygga när de lämnar sitt barn på förskolan, %. 

Resultatet av 2019 års klimatenkät visar att 95,7 procent av vårdnadshavarna upplever att de känner sig 
trygga när de lämnar sitt barn på förskolan. Målvärdet på 100 procent är inte uppnått. Sett över en 
femårsperiod är resultatet konstant samtidigt som andelen vårdnadshavare som svarat på enkäten ökat 
för varje år. Ett gott bemötande och ett professionellt förhållningssätt till barn och vårdnadshavare 
lägger grunden för en känsla av trygghet. Samverkan i olika former med vårdnadshavarna är också en 
viktig faktor för att vårdnadshavarna ska känna sig trygga när de lämnar sitt barn på förskolan. 

Drygt 3% av de svarande, vilket är i likhet med 2018 men något mindre andel än 2017, har uppgett att 
de inte känner sig trygga när de lämnar sina barn, vilket pekar på att detta är ett fortsatt 
förbättringsområde på en del enheter. På enheter med sådant resultat är det extra viktigt att titta noga 
på de kommentarer som eventuellt finns kopplade till frågan samt vidta åtgärder för att alla 
vårdnadshavare ska kunna känna sig trygga. I årets undersökning valde 5 056 vårdnadshavare att 
besvara enkäten, vilket motsvarar cirka 85 procent. Det är en ökning med nästan 10 procentenheter 
från 2018 då 4 700 vårdnadshavare besvarade enkäten. 
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3.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2019 Kommentar 

Möjligheten att erbjuda 30 timmar i 
veckan för barn till föräldrar som är 
föräldralediga eller arbetslösa ska 
utredas. 

 Genomfört Uppdraget är genomfört och Förskolenämnden 
har den 13 juni 2019 godkänt utredningen. 
Utredningen har bilagts i Förskolenämndens 
rapport Tertial 2 2019. 

Förskolenämnden ska redovisa hur 
Skolverkets riktlinjer, för 
barngruppers storlek, ska nås. 

 Genomfört Uppdraget är genomfört och Förskolenämnden 
har den 12 december 2019 godkänt 
utredningen. Utredningen biläggs 
Årsredovisning 2019 för Förskolenämnden. 

3.2 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 
Målvärde 

2019 
Utfall År 

2019 

 Andel närproducerade 
livsmedel, %. 

  20 25 

Andel närproducerade livsmedel, %. 

Utfallet som redovisas gäller för perioden 1 maj - 31 december 2019. Anledningen till att statistiken inte 
avser hela perioden 2019 är att det nya livsmedelsavtalet trädde i kraft den 1 maj 2019. Utfallet ger 
nämnden ett utgångsläge för det fortsätta arbetet med närproducerade livsmedel framöver. 
 

3.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 
Målvärde 

2019 
Utfall År 

2019 

 Andel ekologiska livsmedel, %. 50,2 49,9 50 50,4 

Andel ekologiska livsmedel, %. 

Målvärdet är uppnått. 
Kostverksamheten ligger organisatoriskt under Grundskoleförvaltningen och de köper in ekologiska 
livsmedel ifrån upphandlade leverantörer. Livsmedelspriserna har kraftigt ökat från den 1 maj 2019, då 
det nya livsmedelsavtalet trädde i kraft. De ökade livsmedelspriserna kan framförallt härledas till 
finansieringsmodellen för distributionscentralen. Livsmedelsavtalet säkerställer en viss ambitionsnivå 
vad gäller ekologiska livsmedel utifrån att vissa produktgrupper enbart är upphandlade som ekologiska, 
exempelvis mejeriprodukter. 
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3.4 Ekonomi och egen organisation 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 
Målvärde 

2019 
Utfall År 

2019 

 Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

8,6 9,3 7,5 9,6 

 Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

81 88,1 75 86,7 

 Andel anställda som nyttjar Borås 
Stads friskvårdsbidrag, % 

  40 41 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Förvaltningen har under 2019 bedrivit ett tydligt arbete med rehabilitering och arbetsmiljöfrågor och 
haft kontinuerliga uppföljningar med rektorerna kring sjukfrånvaro på såväl grupp som individnivå. 
Sjukfrånvaron ligger på övergripande nivå i stort oförändrad med en marginell ökning från 9,3% till 
9,6%. Den senaste mätperioden uppvisar istället en marginell minskning. Resultat av årets arbete bör 
återspeglas på längre sikt och därmed att trenden fortsätter nedåt även kommande mätperioder. 
 
Under 2019 har förvaltningen använt enheten Organisationshälsa för att göra screeningar på ett flertal 
förskolor, vilka nu har ett fortsatt arbete att göra tillsammans med medarbetare från Organisationshälsa 
för att förbättra arbetsmiljön och minska sjukfrånvaron. I slutet av 2019 påbörjades dialoger 
tillsammans med Organisationshälsa för att tillsammans utveckla arbetssätt för att se ytterligare resultat. 
 
Arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt men ytterligare insatser behöver göras under 2020 för att skapa 
hälsosamma arbetsplatser samt minska antalet tillbud som härrör till tidsbrist eller stress. Under 2019 
anmäldes 78 tillbud som härrör till tidsbrist eller stress på grund av arbetsbelastning, Det är samma nivå 
som 2018. 
 
Nämndens beslut gällande ramtider och omflyttning av barn med placering bör återspegla sig positivt i 
upplevd arbetsmiljö. 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Den arbetade tiden för timavlönade under perioden 190101-191231 motsvarade 86,7 årsarbetare, en 
siffra som minskar med 1,4 ÅA sedan helår 2018. En viss andel timavlönade behövs för att ersätta 
ordinarie personal vid korttidsfrånvaro, och arbetet med att minska sjukfrånvaron är viktig för att bli 
mindre beroende av timavlönad personal. Ett fortsatt arbete med månadsanställda löpare som en mer 
kvalitativ ersättning för timvikarier behöver fortgå 2020. 
 
Kompetensförsörjningen är fortfarande en stor utmaning för förvaltningen och samarbetet med såväl 
bemanningsenheten som Högskolan i Borås behöver fortsätta under 2020. Förvaltningen kommer att 
revidera kompetensförsörjningsplanen under första delen av 2020, och i den tydliggöra det fortsatta 
arbetet med kompetensförsörjningen. 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, % 

Under 2019 var det 41 % av de tillsvidareanställda medarbetarna som använde någon del av det 
ekonomiska friskvårdsbidraget. Det är en högre siffra jämfört med 2018 (ca 37%). Av de medarbetare 
som har någon form av visstidsanställning var siffran 30% för 2019 vilket går att jämföra med 18% 
2018. Värt att notera är dock att siffran speglar de som sökt ekonomisk ersättning för utlägg för 
friskvård, inte de som faktiskt nyttjat exempelvis köpta gymkort. 
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I samband med medarbetarenkäten som genomfördes under oktober 2019 svarade 88% att de kände 
till vilka personalförmåner Borås Stad har, där friskvårdsbidraget är en av dessa. Motsvarande siffra i 
2017 års enkät var 86,1%. Detta visar på att förvaltningens insatser med att informera om 
friskvårdsförmåner, både utifrån aktiviteten i SAM-kalendern men också i samband med introduktion 
av nya medarbetare, har gett resultat, då även målvärdet på 40% uppnåddes under 2019. 

  Verksamhetens indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 
Målvärde 

2019 
Utfall År 

2019 

 Antalet inkomna anmälningar till 
Skolinspektionen där myndigheten 
utdelat ett föreläggande. 

 0 0 0 

Antalet inkomna anmälningar till Skolinspektionen där myndigheten utdelat ett 

föreläggande. 

Förskolenämndens målvärde är uppnått. Utfallet för januari-december 2019 är 0. Indikatorn avser 
anmälningar som föranlett ett föreläggande, med eller utan vite. Det gäller de fall då Skolinspektionen 
väljer att gå vidare med ärenden trots att nämnden avgett ett yttrande/gjort en utredning. 
 
Genom att ha en hög kvalitet i verksamheten förebyggs antalet anmälningar. Det systematiska 
kvalitetsarbetet är en avgörande process för att verksamheten ska upptäcka och snabbt åtgärda 
eventuella brister. I det systematiska kvalitetsarbetet ingår som en viktig del att lyssna in 
vårdnadshavarnas synpunkter och att använda dessa i förbättringsarbetet. I de fall då en vårdnadshavare 
inte är nöjd med verksamheten och vill gå vidare med sitt missnöje, ska alla medarbetare i första hand 
hänvisa till kommunens system för att lämna synpunkter, detta i enlighet med Borås Stads rutin för 
hantering av synpunkter. I de fall det inkommer en anmälan från Skolinspektionen, är det viktigt att 
förvaltningen skyndsamt och noggrant utreder samt vidtar åtgärder.  
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4 Nämndens verksamhet 1 

4.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Bokslut 2017 Bokslut 2018 Budget 2019 Bokslut 2019 Avvikelse 

Statsbidrag 72 858 84 636 76 460 81 999 5 539 

Avgifter och övriga 
intäkter 

69 534 75 110 71 904 79 940 8 036 

Summa intäkter 142 392 159 746 148 364 161 939 13 575 

Personal -564 992 -616 676 -634 995 -636 619 -1 624 

Lokaler -74 277 -83 468 -89 811 -89 612 199 

Material och tjänster -191 314 -188 208 -169 665 -192 587 -22 922 

Kapitalkostnader -361 -349 -318 -707 -389 

Summa kostnader -830 944 -888 701 -894 789 -919 525 -24 736 

Buffert (endast i 
budget) 

  -7 500  7 500 

Nettokostnad -688 552 -728 955 -753 925 -757 586 -3 661 

Kommunbidrag 690 044 725 350 753 925 753 925 0 

Resultat efter 
kommunbidrag 

1 492 -3 605 0 -3 661 -3 661 

Godkänt 
ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

 1 492    

Godkända 
"öronmärkta" projekt 

     

Resultat jfr med 
tillgängliga medel 

1 492 -2 113 0 -3 661 -3 661 

Ackumulerat resultat 1 492 -1 526 -1 526  1 526 

I bokslut 2018 kompenserades nämnden för ökade IT-kostnader med 587 tkr, vilket gav ett ackumulerat resultat på -1 526 tkr. 
I bokslut 2019 begär nämnden kompensation för lönekostnader för ny familjecentral i centrum med 120 tkr samt ökade kostnader i samband 
med införandet av en distributionscentral med 2 000 tkr. Kompenseras nämnden för dessa kostnader blir det ackumulerade resultatet -3 067 tkr. 

Resultatanalys 

Förskolenämnden begär i bokslut 2019 kompensation för de ökade kostnader som 
distributionscentralen inneburit med 2 mnkr kr. Helårseffekten för 2020 uppskattas bli 3-4 mnkr och 
behöver också kompenseras för. Nämnden begär också kompensation för de kostnader som 
uppkommit i samband med att starten av den nya centrala familjecentralen skjutits fram med 120 tkr. 

Intäkterna under året blev högre än budgeterat. Nämnden sökte och erhöll medel från 
Omställningsfonden för valideringsutbildningar och fick även medel från Stadsledningskansliet för 
dessa insatser. Dock har kostnaderna för valideringsutbildningarna varit betydligt högre, vilket även 
innebar att nämndens buffert med 7 500 tkr helt användes för detta ändamål. Förskoleavgifterna blev 
något högre än budgeterat och likaså intäkterna för sålda platser till andra kommuner. Nämnden har 
erhållit statsbidrag från Länsstyrelsen, Svenska för alla, för att stärka och utveckla verksamheter med 
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föräldrakontakter. Ett arbete som kommer att fortsätta under 2020. Nämnden har även erhållit medel 
inom ramen för projektet Socialt hållbart Borås samt statsbidrag för språkutveckling. 

På kostnadssidan blev personalkostnaderna något högre än budgeterat. Lokalkostnaderna följde väl 
årets budgeterade nivå. De största avvikelserna är inom material och tjänster. Inom tjänster var det 
framförallt kostverksamheten som översteg budgeterad nivå. Här har det nya livsmedelsgrossist-avtalet 
som trädde i kraft 1 maj 2019 varit betydligt dyrare än det tidigare avtalet. Avtalets kostnadsökning kan 
framförallt härledas till upphandlingskravet på nio procents rabatt (kickback) på grundpriset. Detta 
utifrån att leverantören enbart behöver köra varorna till Borås Stads distributionscentral och inte till alla 
kök. Leverantörerna har i realiteten tagit höjd för rabatten genom ökade grundpriser. 
Avtalskonstruktionen med kickback har alltså inneburit att finansieringen av distributionscentralen i 
realiteten bekostas av en kraftigt försämrad livsmedelsbudget för barn och elever. För 
Förskolenämnden har detta inneburit en kostnadsökning med 2 mnkr för 2019 och uppskattas på 
helårsbasis till 3-4 mnkr kronor. Nivån på kostnadsökningen blev först känd i slutet av året efter att 
grundskoleförvaltningen beräknat den kostnadsmässiga effekten av införandet. Kostverksamheten för 
både förskolan och grundskolan är organiserad under Grundskolenämnden och Förskolenämnden 
köper tjänsten. I bokslutet för 2019 begär nämnden kompensation för denna ökade kostnad. En 
kompensation även framöver är av stor vikt för att inte förskolornas matsedlar ska påverkas negativt 
eller att anpassningar ska behöva ske bland pedagogisk personal. 

Förvaltningen har erhållit statsbidrag för minskade barngrupper för läsåret 19/20 med ca 54 mnkr, 
vilket är ca 21 mnkr mer än för läsåret 18/19. 

En negativ ekonomisk prognos under 2019 föranledde att nämnden fattade beslut kring en ekonomisk 
åtgärdsplan. I huvudsak påverkas stödfunktionerna kring rektor samtidigt som rektorsorganisationen 
utökas, vilket ställer krav på att hitta nya, mer effektiva sätt att arbeta. Befattningen biträdande rektor 
har tagits bort. Dessutom har anpassningar skett inom stödfunktionerna HR, Ekonomi, Kvalitet och 
utveckling, Administration och Barnhälsa. Den ekonomiska åtgärdsplanen är långsiktig och arbetet 
kommer inte att få full genomslagskraft under 2020 utan även arbetas med in i 2021. 

4.1.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av 

Kommunfullmäktige 

Projekt 
Totalt godkänt 

belopp 
Utfall tom 

2018-12-31 
Utfall 2019-12-

31 
Återstår 

Summa     
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4.2 Budgetavvikelse 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Bokslut 

2017 
Bokslut 

2018 
Budget 2019 

Bokslut 
2019 

Avvikelse 

Central administration      

Intäkter 2 4 0 1 1 

Kostnader -11 603 -11 632 -10 819 -11 026 -207 

Resultat -11 601 -11 628 -10 819 -11 025 -206 

Politisk verksamhet      

Intäkter 1 0 0 1 1 

Kostnader -2 029 -2 072 -2 537 -2 066 471 

Resultat -2 028 -2 072 -2 537 -2 065 472 

Förskoleverksamhet      

Intäkter 141 860 159 165 147 894 160 345 12 451 

Kostnader -808 909 -866 153 -879 228 -895 917 -16 689 

Resultat -667 049 -706 988 -731 334 -735 572 -4 238 

Öppen förskola      

Intäkter 72 72 60 84 24 

Kostnader -3 805 -4 014 -4 251 -4 286 -35 

Resultat -3 733 -3 942 -4 191 -4 202 -11 

Familjecentral      

Intäkter 456 505 410 1 508 1 098 

Kostnader -4 597 -4 830 -5 454 -6 230 -776 

Resultat -4 141 -4 325 -5 044 -4 722 322 

Buffert      

Intäkter      

Kostnader      

Resultat      

Totalt      

Intäkter 142 391 159 746 148 364 161 939 13 575 

Kostnader -830 943 -888 701 -902 289 -919 525 -17 236 

Resultat -688 552 -728 955 -753 925 -757 586 -3 661 

Förskolenämndens buffert för 2019, 7 500 tkr, har helt använts för valideringsinsatser under året och finns bokförd under Förskoleverksamhet. 

4.3 Verksamhetsanalys 

Förskolenämnden har en budgetavvikelse för året på -3 661 tkr efter att hela bufferten, 7500 tkr, 
tillförts verksamheten för valideringsinsatser. Nämnden begär i bokslut 2019 kompensation för ökade 
kostnader till följd av införandet av en distributionscentral med 2 mnkr samt kostnader som belastat 
nämnden till följd av att öppnandet av central familjecentral skjutits upp med 120 tkr. Erhålls full 
kompensation blir nämndens ackumulerade resultat efter bokslut 2019 -3 067 tkr, inklusive ackumulerat 



Förskolenämnden, Årsredovisning 2019 12(16) 

resultat från 2018 med -1 526 tkr. 

Nämndens buffert för året var 7 500 tkr och har nyttjats för valideringsinsatser. 

Nämnden fattade under 2019 beslut kring en ekonomisk åtgärdsplan som innebär att organisationen 
förändras i många avseenden. Stödfunktionerna kring rektor minskas samtidigt som 
rektorsorganisationen utökas, vilket ställer krav på att hitta nya, mer effektiva sätt att arbeta. Den 
ekonomiska åtgärdsplanen är långsiktig och arbetet kommer inte att få full genomslagskraft under 2020 
utan även arbetas med in i 2021. 

4.3.1 Central administration 

Central administration hade en budgetavvikelse för året på -207 tkr. Till största del beror avvikelsen på 
ett inköp av möbler till konferensrum för 153 tkr. Till 2019 minskades budgetramen något för central 
administration i jämförelse med budget 2018. De uppdrag som låg på den centrala administrationen har 
under året genomförts. 

Åtgärdsplanen som nämnden beslutade kring under året innebär att central administration kommer att 
minska sin budgetram ytterligare inför 2020. 

4.3.2 Politisk verksamhet 

Politisk verksamhet hade en budgetavvikelse för året på +472 tkr. Avvikelsen berodde på att lägre 
arvoden än budgeterat betalats ut. 

Inför budget 2020 har budgeten för politisk verksamhet minskats något. 

Förskolenämnden hade under 2019 två medborgardialoger. Den ena dialogen handlade om att samla in 
synpunkter kring vilka platser den mobila förskolan Tittut! ska besöka. Den andra dialogen tog plats på 
en förskola där politikerna fick möjlighet att träffa förskolebarn för att prata om mat, pedagogerna 
berättade också hur arbetet kring matsituationen ser ut på förskolan. Nämnden har även besökt 
verksamheten både som kontaktpolitiker men också som inbjudna till olika aktiviteter. Det, tillsammans 
med den förvaltningsinformation som delgivits inför varje nämndsmöte, har skapat en bra grund för 
politikerna att både förstå och kunna analysera  verksamhetens styrkor och svagheter. 

4.3.3 Förskoleverksamhet 

Förskoleverksamheten hade en budgetavvikelse för året på -4 238 tkr efter att hela bufferten, 7 500 tkr, 
tillförts verksamheten för valideringsinsatser. 

Den senaste befolkningsprognosen visade en marginell ökning av antalet barn i åldersgruppen 1-5 år 
mellan 2018 och 2019. Antalet inskrivna barn i våra egna förskolor har under 2019 varit 52 barn eller 
0,9 % färre än under 2018. Volymtimmarna ökade dock med ca 0,6 % mellan åren. Antalet barn som 
vistats 15 timmar eller mindre i förskolorna ökade kraftigt, med drygt 9 % jämfört med 2018. 

Antalet barn i fristående förskolor ökade med 11 platser eller 2,6 % under 2019 jämfört med 2018. 
Fristående pedagogisk omsorg minskade med 8 platser eller närmare 24 % mellan åren. Detta 
resulterade i att kostnaderna för köpta platser var på samma nivå för 2019 som för 2018. 

Sammantaget, när även köpta och sålda platser till annan kommun räknas med, hade Förskolenämnden 
haft betalningsansvar för 64 eller ca 1 % färre barn under 2019 än under 2018. 

Den 1 juli 2019 trädde en ny läroplan i kraft för förskolan. I denna lyfts begreppen utbildning och 
undervisning in i texten. Områden som särskilt lyfts är förskollärares ansvar i undervisningen, digital 
kompetens, hållbar utveckling, de nationella minoriteternas språk och kultur, rätt till teckenspråk, rätt 
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till kroppslig och personlig integritet och jämställdhet. 

Förskolecheferna bytte den 1 april titel till rektor. Detta är en följd av den nya läroplanen och innebär 
att alla nya rektorer måste gå den obligatoriska befattningsutbildningen för rektorer. Utbildningen läses 
på kvartsfart och pågår under tre år. 

Förskolenämnden färdigställde under våren en värdegrundsplattform för utbildningen i förskolan. 
Plattformen ger kunskaper för pedagogerna att ytterligare utveckla sitt arbete med bland annat 
jämställdhetsperspektiv. Plattformens struktur och innehåll ger möjlighet för pedagoger att fördjupa sig 
inom något område till exempel i arbetet kring normkritik och jämställdhetsarbete. 

Barnkonventionen blir ny lag från årsskiftet 19/20 och detta har aktualiserats genom utbildningar på 
olika sätt i Borås Stad. Även förskolenämndens värdegrundsplattform kopplar till Barnkonventionen. 
Förskolans verksamhet kan komma att prövas utifrån rättsfall, men skollagen och läroplanen är redan 
synkroniserade utifrån Barnkonventionen, vilket betyder att våra styrdokument är i harmoni med den 
nya lagen. Förskolenämnden behöver dock följa vad som sker på det juridiska området då kommande 
rättsfall skapar praxis för hur lagen ska tillämpas och tolkas. 

4.3.4 Öppen förskola 

Öppen förskola hade en budgetavvikelse för året enligt budgeterad nivå. 

Kostnaderna för öppna förskolor har ökat med närmare 13 % sedan 2017. Ökningen motsvarar 
ca 470 tkr. Ökningen beror främst på införandet av den rullande öppna förskolan Tittut. 

Målen för de öppna förskolorna har under året varit att arbeta med språk, no/teknik, lärandemiljöer 
och föräldraskapsstöd med barnperspektivet i fokus. Plattformarna har lyfts in i verksamheten för att 
stärka det pedagogiska uppdraget. Genom insatser i verksamheten ser man att föräldrar visar mer 
intresse för sitt barns utveckling samt vill lära tillsammans med sitt barn. Barnperspektivet och fokus på 
barns lärande har stärkts. Ett ökat besökarantal ses som ett resultat av den mer pedagogiska 
verksamheten. Utmaningen för 2020 är att fortsätta utveckla det pedagogiska uppdraget, särskilt inom 
det språkliga området. 

De sex öppna förskolornas öppettider har i stort bibehållits under hösten. Den rullande öppna 
förskolan har inför budget 2020 erhållit 0,5 miljoner kr för att bibehålla sin verksamhet. Detta innebär 
att verksamhetens ram minskar och bemanning och utnyttjandegrad behöver minskas inför 2020.  

4.3.5 Familjecentral 

Familjecentralsverksamheten har en budgetavvikelse för året på +322 tkr. Drygt 500 tkr har tillförts 
verksamheten från projektet Socialt hållbart Borås. Nämnden begär även kompensation med 120 tkr 
för ökade kostnader i samband med att starten av ny central familjecentral skjutits fram. Kostnaderna 
för familjecentralsverksamheten har sedan 2017 ökat med 14 %, vilket motsvarar ca 580 tkr. 

Det har pågått ett arbete under 2019 för att starta en ny familjecentral i centrala Borås. 

På Sjöbo familjecentral har ett projekt kring hembesök pågått under året. Denna verksamhet innebär att 
en pedagog samt en samordnare besöker de familjer som inte finns i någon av våra andra verksamheter. 
Projektet är avslutat och ingår i det ordinarie arbetet på Familjecentralen. 

Samverkan mellan Barnhälsa och familjecentralerna med fokus på språkutveckling har pågått under 
året. 
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4.4 Verksamheten 2019 

Nämnden har i samverkan med Individ- och familjeomsorgsnämnden arbetat för att startat en 
familjecentral i Centrala Borås. Familjecentralen Centrum kommer öppna i februari 2020 

Nämnden har ett uppdrag att se till att fördelningen mellan förskollärare och barnskötare ligger på 70 
respektive 30 procent och i övrigt att all personal har relevant utbildning. Under 2019 har 
Förskolenämnden genomfört fler olika valideringsutbildningar för att bereda plats för anställda att 
kunna vidareutbilda sig till barnskötare respektive förskollärare. Under 2019 har 50 medarbetare 
påbörjat valideringsutbildning till barnskötare och 47 personer har fullföljt. Avseende validering till 
förskollärare har 16 medarbetare påbörjat sin utbildning på Högskolan i Borås. Totalt går 40 personer 
valideringsutbildning till förskollärare och höstterminen 2020 påbörjar ytterligare 16 personer sin 
validering. De sistnämnda utbildningsplatserna är avtalade med högskolan genom att Förskolenämnden 
köper plats på reguljär utbildning. Jämfört med 2018 har andelen förskollärare ökat till 48% från 46,4% 
och andelen barnskötare har ökat från 25,5% till 30%. Nämnden fortsätter med valideringsinsatserna 
även under 2020. 

Nämnden arbetar för att kvalitetssäkra rekryteringar genom att attrahera nya medarbetare genom en väl 
utarbetad arbetsplatsförlagd utbildning vilket också gör elever som har gått ut med fullständiga, 
godkända betyg eller diplom inom barn- och fritidsprogrammet eller vård och omsorgsprogrammet 
anställningsbara. 

Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås stad. 
Avseende Förskolenämndens verksamheter finns ingen upphandlad verksamhet. 

Förskolans datorer och surfplattor ska ha ett så kallat porrfilter installerat, så att förskoletiden kan bli en 
tid fredad från nätporr. Dataservice har centralt installerat ett filter. 

Möjligheten till fluorsköljning ska erbjudas alla barn i förskolan har inte genomförts då folktandvården 
avråder från floursköljning innan 6 års ålder. Västra Götalandsregionen som ansvarar för arbetet med 
barns tandhälsa har tillsatt en Hälsopromotör med särskilt uppdrag att stärka tandhälsan hos barn 3-5 
år. Förskoleförvaltningen kommer att delta i en arbetsgrupp som avser att hitta goda samverkansformer 
med Hälsopromotören och använda förskolorna och familjecentralerna som en mötesplats för 
Hälsopromotörens arbete med att stärka vårdnadshavares kunskap kring vikten av att sköta sina barns 
tandhälsa. 

För förskola i Borås gäller fastställd avgift, men därutöver ska inga extra kostnader tas ut av barnens 
vårdnadshavare. 

4.5 Jämställdhetsperspektivet 

Under 2019 har implementering av en värdegrundsplattform för verksamheten påbörjats. Med hjälp av 
den kan verksamheten ytterligare utveckla sitt arbete med bland annat jämställdhetsperspektivet. 
Värdegrundsplattformen tar även upp demokrati i förskolan och inflytande och delaktighet. En del av 
plattformen berör också det förebyggande och främjande arbetet mot kränkande behandling och aktiva 
åtgärder utifrån diskrimineringsgrunderna. 

Det dagliga arbetet genomsyras av att barnen i de olika undervisningsprocesserna får ta del av och 
arbeta med hur könsroller kan se ut och därmed minska risken för att göra rollerna stereotypa. 
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5 Verksamhetsmått 

5.1 Förskola 

5.1.1 Förskola 

5.1.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Årsutfall 2018 Budget 2019 Årsutfall 2019 

Antal inskrivna 
barn från 
kommunen 

6 254 6 118 6 180 6 007 

varav barn i 
fristående 
verksamhet 

439 453 480 460 

Andel (%) 
inskrivna barn av 
samtliga barn i 
åldern 1-5 år 

91 90 92 90 

Bruttokostnad per 
inskrivet barn, kr 

135 801 142 190 140 053 147 708 

Antal barn per 
årsarbetare i egen 
regi 

5,4 5,3 5,6 5,1 

5.1.1.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Årsutfall 2018 Budget 2019 Årsutfall 2019 

Andel 
förskollärare, % 

 46,4 50 48 

Andel 
barnskötare, % 

 25,5 30 30 

Gruppstorlek  15,5 17 14 
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6 Investeringar 

6.1 Investeringar, årliga anslag 

Tkr Budget 2019 Utgift 2019 Avvikelse 2019 

Inventarier nya förskolor, Silverpoppelns 
förskola 

900 941 -41 

Inventarier nya förskolor, Marklandsparkens 
förskola 

900 900 0 

Inventarier nya förskolor, Vildmarkens förskola 1 000 108 892 

Inventarier nya förskolor, Virvelvindens förskola 750 175 575 

Inventarier ny familjecentral 400 0 400 

Summa 3 950 2 124 1 826 

Analys 

Inventarier för förskolorna är upptagna bland investeringarna. Till varje avdelning har 150 tkr avsatts i 
Kommunstyrelsens investeringsplan för inventarieanskaffning som ligger inom Förskolenämndens 
ansvar. 

Vildmarkens förskola öppnar under början av 2020. Kvarstående investeringsmedel för förskolan, 
892 tkr, behöver därför föras över till 2020. 

Investeringsmedel för ny familjecentral behöver föras över till 2020 då starten av verksamheten skjutits 
upp. 

Investeringsmedel för Virvelvindens förskola behövdes inte tas i bruk i lika stor omfattning som 
beräknat då förvaltningen kunde återanvända mycket inventarier från förskolor som avvecklades. 

6.2 Investeringar som löper över flera år 

Tkr 
Godkänd 

utgift 

Total 
budget 

2019 

Utgift 
2019 

Avvik. Omdisp Prognos Status 

        

        

Summa        

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart 

Analys 
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Redovisning av inkomna synpunkter 2019 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner upprättad redovisning och översänder den till 

Kommunstyrelsen.        

Ärendet i sin helhet 

Borås Stad har ett gemensamt synpunktshanteringssystem. Detta för att kunna 

erbjuda en väg in för våra medborgare, brukare och kunder.  

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter 

inom utsatt tid. Statistik över synpunkterna ska minst två gånger per år 

redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen följer årligen upp 

synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt.  

I redovisningen till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och avslutade 

synpunkter för perioden 1 januari till 31 december 2019, samt fördelning över 

verksamhetsområden och kriterier.     

Barnets bästa beaktas i redovisningen i och med att uppföljning och 

redovisning av synpunkterna görs i syfte att förbättra verksamheten och 

indirekt skapa en bättre förskola för barnet. 

Beslutsunderlag 

1. Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2019                                

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 6 februari 2020. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 



 
 

 
 

Redovisning av inkomna 
synpunkter januari-december 
2019 
Förskolenämnden 
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1 Inledning 
Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt synpunktshanteringssystem. Detta för 
att kunna erbjuda en väg in för våra medborgare, brukare och kunder. 

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

I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och avslutade synpunkter för 
perioden 1 januari till 31 december 2019, samt fördelning över verksamhetsområden och kriterier. 

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

Förskolenämnden kan konstatera att under 2019 har antalet inkomna synpunkter ökat. Det har 
inkommit 73 synpunkter, i jämförelse med 2018 då det inkom 17 synpunkter. Nämnden har under 2019 
arbetat aktivt med att implementera rutinen för synpunktshantering genom informationsinsatser till 
rektorerna. 

2 Antal inkomna synpunkter januari – 
december 2019 

Verksamhetsområde Antal Vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten 

Verksamhet 35 Synpunkterna har varit gällande hur förskolornas 
avdelningar är organiserade avseende åldersgrupper, 
brister i omsorg och tillsyn, omsättning av personal, 
materiella klagomål, språkförbistring, behov av 
förskoleplats, synpunkter på utemiljön och 
Förskolenämndens åtgärdsplan. 

HR 6 Synpunkterna har varit önskan om arbete samt 
synpunkter gällande förvaltningens julkväll. 

Kvalitet och utveckling 1 Synpunkt gällande hur dokumentationen i PingPong 
förmedlas. 

Ekonomi 2 Synpunkter gäller planering av byggnation av förskola 

Förskoleförvaltningen 8 Synpunkterna gäller bland annat placeringar och 
fristående verksamhet. 

Öppen verksamhet 21 Samtliga synpunkter avser förändring på Öppna förskolan 
Kristineberg, att sluta sälja nybakta frallor förutom en 
avseende mobila förskolan turschema. 

Totalt för förvaltningen 73  
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3 Fördelning kommungemensamma kriterier 

3.1 Fördelning kommungemensamma kriterier 

Verksamhetsmått Beröm 2019 Fråga 2019 Förslag 
2019 

Klagomål 
2019 Totalt 2019 

Bemötande 0 0 0 4 4 

Fysisk miljö 0 0 3 14 17 

Information 0 6 2 1 9 

Tjänster 0 5 0 36 41 

Totalt 0 11 5 55 71 

För två inkomna synpunkter har ingen fördelning av kriterier gjorts, därav redovisas 71 i totalen istället för 73. 

4 Ständiga förbättringar 
De inkomna synpunkterna har blivit omhändertagna inom respektive verksamhet. 

Två av synpunkterna har resulterat i att en utredning har startats på förvaltningen, andra synpunkter har 
lett till förtydligande och uppmärksammande av rutiner och flertalet synpunkter har medfört dialog 
mellan vårdnadshavare och rektor. Några synpunkter har åtgärdats genom att lämna information om 
hur man söker arbete på Borås Stad. I de fall synpunkter har berört fastighet eller angränsande 
omgivning till förskola har kontakt tagits med fastighetsförvaltare eller berörd förvaltning. En synpunkt 
har resulterat i att information har tagits bort från PingPong. 

Synpunkterna har inte resulterat i några större förändringar eller utveckling på övergripande 
förvaltningsnivå. 

5 Avslutade synpunktsärenden 

Totalt antal avslutade ärenden Totalt antal ej avslutade 
ärenden 

Totalt antal synpunkter som 
inkom under perioden januari – 

december 2019 

73 0 73 

6 Synpunktsrutinen 
  Status Kommentar 

Förvaltningen har under året 
följt synpunktsrutinen 

Till större delen Under 2019 har ett arbete skett för att implementera 
rutinen på förvaltningen. 
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7 Vidarebefordrade ärenden 
Antal vidarebefordrade synpunkter till externa organisationer, föreningar 
eller bolag. 2 

Två synpunkter har vidarebefordrats till fristående förskola i Borås. 
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Lupp-2017 återrapportering 1,5 år 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner upprättat svar avseende delrapportering av 

åtgärdsplan för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (Lupp) 2017 och 

översänder detta till Kommunstyrelsen.        

Ärendet i sin helhet 

Kommunstyrelsen ansvarar för att löpande revidera och följa upp nämndernas 

och Kommunstyrelsens åtgärdsplan för Lupp 2017. Åtgärdsplanen för 

nämnderna och Kommunstyrelsen gäller för perioden 2019-2021. 

Förskolenämnden har tidigare tagit del utav Rapport Ung i Borås 2017 som 

grundade sig på LUPP-enkäten som genomfördes 2017. Förskolenämnden 

yttrade sig inte kring resultatet på undersökningen med hänsyn till att de som 

deltog var elever på grundskolan och gymnasiet.   

Förskolenämnden har inte någon åtgärd i Kommunstyrelsens åtgärdsplan 2019-

2021 och har därför ingenting att rapportera. 

Förskolenämnden poängterar dock att arbetet med våra unga startar tidigt och 
redan i förskolan läggs grunden för ett livslångt lärande.      
 
Förskolenämndens återrapportering av Lupp 2017 har genomförts i syfte att 
följa upp att nämnden har fullföljt sitt åtagande och därmed beaktat barnets 
bästa.        

Beslutsunderlag 

1. Förskolenämndens beslut 2019-11-29 § 143 - Lokal uppföljning av 

ungdomspolitiken 2017 

2. Åtgärdsplan 2019-2021 – Kommunstyrelsen 

3. Rapport Ung i Borås 2017                                

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 6 februari 2020. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 
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Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 
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Åtgärdsplan 2019-2021 – Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av Lupp 

Lupp – Lokal uppföljning av ungdomspolitiken är en av de modeller som Borås 
Stad använder för uppföljning och analys av brukare och invånares uppfattning 
om kommunens verksamheter. Lupp-resultatet ger en bred bild av hur det är att 
bo och leva som ung i Borås och är ett bra underlag för det fortsatta arbetet. 
Samtliga nämnder och bolag fick i uppdrag av Kommunstyrelsen att ta hand om 
resultatet och återkoppla vilka åtgärder som planeras 2019-2021. Efter analys har 
Kommunstyrelsen gjort följande prioriteringar vilka konkretiseras i nedanstående 
åtgärdsplan där tyngdpunkten ligger på ungas inflytande och delaktighet samt 
kvalitetsaspekter kring genomförandet av Luppen.  

 

 

Åtgärdsplan 2019-2021 – Kommunstyrelsen 

 

 

Vad? Effekt? När?  Vem? Uppföljning 

Informera, genom 

skolan, om 

möjligheterna till 

inflytande 

Ökad kunskap hos unga 

om hur de kan påverka  

November 

2019 

Kvalitet och 

utveckling i 

samarbete med 

GVUF och GRF 

Redovisas till 

KS dec 

2019. 

Genomföra LUPP 

till grundsärskolans 

åk 8 och åk 2 på 

gymnasiesärskolan 

Samtliga elever i årskurs 8 

och 2 på gymnasiet ska ha 

möjlighet att svara på 

frågorna i Lupp. 

Pilot-

underlaget klar 

april 2020. 

Testomgång 

LUPP okt 

2020 

Kvalitet och 

utveckling i 

samarbete med 

GVUF och GRF 

KS Redovisa 

resultat juni 

2021 

Utveckla 

förberedelsearbetet 

vid genomförandet 

av LUPP 

Ökad svarsfrekvens för 

ökad tillförlitlighet 

December 

2020 

Kvalitet och 

utveckling i 

samarbete med 

GVUF, GRF, 

ALF 

Juni 2021 
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I följande text redovisas den statistik och analys som ligger till grund för 
åtgärdsplanen. 
 

Informera unga, genom skolan, om möjligheterna till inflytande 

I det Ungdomspolitiska programmet beskrivs vikten att alla barn och unga ska 

ha möjlighet till att påverka och ha kunskap om sina rättigheter. Därför är det en 

prioriterad åtgärd att se till att information om hur en som ung kan påverka sin 

vardag finns tillgänglig för att överhuvudtaget kunna tillgodogöra sig sina 

rättigheter. 

 

I LUPP-undersökningen anger 43 % i åk 8 och 52 % i åk 2 på gymnasiet att de 

vill påverka i frågor som rör kommunen, vilket är mycket glädjande. Dock svarar 

38 % av dem som svarat ja på den frågan, att de inte vet till vem eller vart de kan 

vända sig. Av de som svarade nej på frågan säger 59 % att anledningen är att en 

inte är tillräckligt intresserad och näst största orsaken, med 30 %, är att en kan 

för lite om hur en ska göra. Avslutningsvis är det också en stor andel, ca 45 %, 

som svarat att de inte vet vilka möjligheter de har att föra fram sina åsikter till 

dem som bestämmer i kommunen.  

 

Sommaren 2018, fick tre unga kommunutvecklare uppdraget att undersöka 

kunskapsnivån kring Borås Stads Ungdomsråd samt ta fram en aktivitet till 

åtgärdsplanen kopplat till LUPP-resultatet. De fann att det inte var många unga, 

i varierande åldrar, som visste om att det funnits ett ungdomsråd. Deras analys 

av orsaken var dels bristen på information och också att Ungdomsrådets struktur 

bör moderniseras och anpassas efter hur ungdomar själva vill organisera sig. 

Aktiviteten i åtgärdsplanen är resultatet av Unga kommunutvecklarnas arbete och 

genomförs utifrån det underlag och arbetsmaterial som lämnats till handledaren.  

 

Informationsinsatser förväntas leda till positiv förändring utav ovan nämnda 

parametrar gällande ungas syn på delaktighet och inflytande. Det kommer att 

kräva ett systematiskt sätt att arbeta för att få bestående effekt. De unga 

kommunutvecklarnas arbete ger en bra grund att stå på. Sedan är det vårt ansvar 

att utveckla och uppdatera metoderna framöver för att säkerställa alla ungas rätt 

till inflytande över sitt eget liv och situation. 

 

Genomföra LUPP i grundsärskolans åk 8 och gymnasiesärskolans åk 2 

Borås Stads Ungdomspolitiska program belyser på olika sätt vikten utav 

inkludering, oavsett psykiska, fysiska, ekonomiska och sociala förutsättningar. I 

den Ungdomspolitiska handlingsplanen 2016-2017 fanns en aktivitet som syftade 

till att öka delaktigheten och inflytandet för unga med funktionsnedsättning som 

inte kunnat genomföras och som nu tar ny form i denna åtgärdsplan. 

 

Grund- och gymnasiesärskolorna har tidigare per automatik inte fått frågan om 

att delta i Lupp. De bör ges möjlighet till det i linje med det inkluderande arbete 

som staden ska bedriva. Inför Lupp 2017 hade Myndigheten för ungdoms- och 
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civilsamhällesfrågor, MUCF, gjort flera anpassningar i enkäten vad gäller språk, 

möjlighet att få frågan uppläst och att pausa enkäten för att kunna dela upp den 

efter behov. Detta gav förutsättningar för att genomförda Luppen på test i 

grundsärskolans åk 8 och gymnasiesärskolans årskurs 2. I resultatet syns tydligt 

att unga med funktionsnedsättning skattar sin hälsa lägre, upplever att de blir 

utsatta för mobbing och kränkningar i högre utsträckning än de som inte angett 

någon funktionsnedsättning och att de inte heller är lika nöjda med sin fritid för 

att nämna några områden.  

 

En skola genomförde hela enkäten i intervjuform och en annan genomförde den 

genom att dela upp enkäten i olika avsnitt. I det sistnämnda upplägget hade 

pedagogerna förberedande gruppsamtal för att förklara eventuellt svåra ord och 

att försäkra sig om att de förstått frågan. Eleverna svarade sedan själva och/eller 

med hjälp av pedagog. 

 

Pedagogerna har återkopplat både dem positiva och negativa aspekterna utav 

respektive tillvägagångsätt.  

- Intervju: Eleven tyckte det kändes bra att få prata med någon om andra 

saker än det ”vanliga”. Dock upplevde pedagogen att det fanns en del 

personliga frågor som de upplevde att eleven hade svårt att svara på. Den 

här formen av genomförande blir problematisk sett till anonymitet och 

hur ärligt en som ung kan svara i situationen. 

- Gruppgenomgång: Detta gav tillfälle för diskussioner och reflektion i 

gruppen, många tankar som en fick bolla och där eleven fick så långt det 

var möjligt svara själv och be om hjälp vid behov. 

 

Inför LUPP 2020 ska det säkerställas att samtliga unga i oavsett skolform ska ges 

möjlighet att delta i LUPP. För att elever med funktionsnedsättning ska kunna 

svara på enkäten måste de få den hjälp de behöver för att svara på Luppen, 

antingen som den tillhandahålls från MUCF, eller genom att vi själva skapar en 

”Borås-modell”. ”Borås-modellen” blir då en enkät som kombinerar strukturen 

från skolornas skolklimatsundersökningar och Luppens olika avsnitt men med 

ett justerat antal frågor och svarsalternativ. Då behålls syftet med Lupp, att ge en 

helhetsbild utav hur det är att vara ung med funktionsnedsättning i Borås.  

 

Utveckla förberedelsearbetet inför genomförandet av LUPP 

Den här aktiviteten har sin grund i att den generella svarsfrekvensen i LUPP är 

lägre än vid föregående mätning (2014) och generellt låg med hänsyn till att den 

genomförs under lektionstid, 62 % på gymnasiet och 69 % i grundskolan vid 

mätningen 2017. Ju högre svarsfrekvens, desto bättre tillförlitlighet  och ett 

rimligt mål bör vara minst 80 %. Det gör att vi kan generalisera och med god 

säkerhet beskriva ungas livssituation på en ”hela staden-nivå”. Vid låg 

svarsfrekvens ökar alltså osäkerheten kring om de som svarade på enkäten är 

representativa för hela ungdomsgruppen. Det vi kan se, vad gäller föregående 

mätning, är att variationen i svarsfrekvens är stor mellan de olika skolorna och 
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påverkar således den generella frekvensen. Det finns även anledning att titta 

närmre på vilket urval det ger när vi enbart går via skolan. Utöver att inkludera 

unga med funktionsnedsättning inom särskolan behövs ytterligare satsningar 

göras för att få ett så representativt urval som möjligt. Exempelvis gäller det att 

på olika sätt nå även unga som varken arbetar eller studera eller ungdomar som 

har omfattande frånvaro.  

 

Genom en god planering och breda samarbeten över förvaltningsgränserna bör 

det vara möjligt att  nå en högre svarsfrekvens och därmed öka tillförlitligheten 

av resultatet. Det gör i förlängningen att vi kan göra insatser som blir mer 

pricksäkra och med stor säkerhet bygger på de behov som unga själva identifierat. 

 

 

Malin Yderhag 
Handläggare 
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Lupp 2017 – Redovisning av nämndernas åtgärder 

 

Sammanfattning av nämndernas åtgärder 

Lupp – Lokal uppföljning av ungdomspolitiken är en av de modeller som Borås 

Stad använder för uppföljning och analys av olika aspekter. Samtliga nämnder 

och bolag fick i uppdrag av Kommunstyrelsen att ta hand om resultatet och 

återkoppla vilka åtgärder som planeras 2019-2021. 16 nämnder och bolag har 

återkopplat och nedan görs en kort sammanfattning av deras planerade åtgärder 

och beslut. För de som skrivit en åtgärdsplan, redovisas enbart den och för de 

som svarat i löpande text redovisas en sammanfattning av dessa. Samtliga svar i 

sin helhet finns i  diariet. 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Vad? Effekt När Vem Uppföljning 

Utbilda all 

personal som 

arbetar med 

barn och 

unga i 

våldspreventi

on 

Öka kunskapen 

om hur lindrigt 

våld 

motarbetas och 

förebyggs. 

Kontinuerl

igt under 

året, men 

extra 

kraftsamlin

g i oktober 

2019. 

Mötesplatser och 

Öppen 

ungdomsverksam

het. 

Mäta antal 

utbildad 

personal, nov 

2019. 

En 

hälsoenkät i 

åk 5 eller 6 

Ökad kunskap 

om ungas 

mående i 

tidigare ålder 

Vartannat 

år med 

start i 

september 

2019 

Folkhälsoenheten 

i samarbete med 

GRF 

Följs upp och 

sprids genom 

välfärdsbokslu

tet i februari. 

Analys av 

ungas 

upplevelse av 

trygghet och 

tillit 

beroende på 

deras 

bostadsområ

de 

Ökad kunskap 

och bättre 

underlag för 

kommande 

prioriteringar i 

det 

trygghetsskapa

nde arbetet. 

Feb-april 

2019 

Folkhälsoenheten

, mötesplatser och 

öppen 

ungdomsverksam

het samt Kvalitet 

och 

utvecklingsenhete

n 

Efter nästa 

LUPP  

 

 

Malin Yderhag 
Handläggare 
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Grundskolenämnden  

Aktivitet Effekt Tid Ansvar Uppföljning 

Implementera rutin vid anmälan 

av diskriminering och kränkande 

behandling mellan elever 

Ansvar och skyldigheter vid anmälan av 

diskriminering och kränkande behandling förtydligas 

hos all personal på alla skolor i kommunen. 

 

Ett än aktivare arbete att förebygga och förekomma 

kränkningar, trakasserier och diskriminering bedrivs 

på alla våra skolor, från klassrums- till 

förvaltningsnivå. 

Ht 2018 Verksamhetscheferna ansvarar för 

att introducera rutinen i varje 

verksamhetsledning.  

 

Rektor ansvarar för att introducera 

rutinen hos all personal på skolan.  

Verksamhetschef och rektor följer 

upp på var sin nivå hur rutinen 

efterföljs. December 2018 och maj 

2019.  

 

Årlig avstämning mot resultaten i 

Skolklimatenkäten i maj. Avstäm-ning 

mot resultaten i LUPP i dec 2021 

Bra kompis-värdegrundsarbete 

mot främlingsfientlighet och 

rasism 

Andelen elever som tycker att det förekommer 

rasism i skolan minskar med 10% vid nästa LUPP-

undersökning 2021. 

 

Andelen elever som anger att man respekterar 

varandra i skolan ökar med 15% vid nästa 

Skolklimatenkät våren 2019 

2019-2021 Chef för Kvalitet och Utveckling 

tillsammans med rektorer i Borås 

Stads högstadieskolor ansvarar för 

planering och uppföljning av 

projektet. 

Årlig avstämning mot resultaten i 

Skolklimatenkäten i maj. Avstäm-ning 

mot resultaten i LUPP i dec 2021. 

Uppmuntra att elever i Borås 

Stads skolor engagerar sig i olika 

demokratiska forum såsom 

klassråd, elevråd. 

 

Elevskyddsombud från varje 

högstadieskola inbjuds till LSG 

 

Varje elevråd i åk 7-9 inbjuds till 

nämndmöte 

Borås Stads elever får ökad kännedom om och ökat 

engagemang i demokratiska forum och demokratiska 

arbetsformer 

 

Borås Stads elever bidrar till ökad trivsel och ett 

bättre arbetsmiljö i skolan. 

2019-2021 Verksamhetscheferna följer upp 

detta tillsammans med rektorerna 

utifrån respektive skolas resultat i 

Skolklimat-enkäten. Rektor sätter 

upp nya målvärden inför 

kommande läsår. 

 

Förvaltningschef bjuder in varje 

elevråd till nämndmöte 

Verksamhetschef och rektor följer 

årligen upp detta arbete på var sin nivå 

i maj och december. 

 

Årlig avstämning mot resultaten i 

Skolklimatenkäten i maj. Avstäm-ning 

mot resultaten i LUPP i dec 2021. 

Möjlighet att erbjuda utbildning 

till samtliga elevråd och 

elevskyddsombud i åk 7-9 

undersöks 

Borås Stads elever får ökad kännedom om och ökat 

engagemang i demokratiska forum och demokratiska 

arbetsformer. Även så hur man skapar en bättre 

arbetsmiljö på skolan. 

Vt 2019 Verksamhetschef område 4 och 

Ungdomstrateg i Nätverk för 

ungdomsinflytande  

Vid möte i Nätverk för ungdoms-

inflytande 190314 
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Individ- och familjeomsorgsnämnden  

Vad? Effekt? När? Vem? Uppföljning 

Att öka 

användningen 

av verktyget 

SIP vid 

samverkan och 

att påbörja 

användning av 

LoSIP vid 

samverkan 

inom Borås 

Stad  

Att öka den 

enskildes 

möjlighet till 

delaktighet 

och 

inflytande 

över sin 

situation 

samt få rätt 

stöd. 

Vid behov 

av 

samverkan 

kring den 

enskilde. 

Olika 

professioner 

inom individ- 

och 

familjeomsorgs-

förvaltningen 

Att under 

2019 

sammanställa 

antalet utförda 

SIP samt följa 

upp om LoSIP 

har börjat 

användas. Att 

inför 2020 

besluta om i 

hur hög 

utsträckning 

andelen 

SIP/LoSIP 

ska öka. 

 

Kulturnämnden 

Vad? Effekt? När

? 

Vem? Uppföljnin

g 

Förbättra utbudet av 

fritidsaktiviteter i 

stadsdelen Sjöbo 

genom att stärka 

dialogen med 

målgruppen samt att 

ta in reflektioner 

från unga tjejer i 

syfte att förbättra 

kunskaperna om 

deras fritidssituation. 

Insatserna sker i 

samråd med Fritids- 

och 

folkhälsoförvaltning

en.  

Förbättrade 

kunskaper om 

målgruppens 

behov och 

önskemål i 

området samt 

stärkt kvalitet på 

insatserna inom 

ramen för 

Kraftsamling 

Sjöbo, med 

önskad effekt 

att stärka 

fritidens kvalitet 

och utbud för 

målgruppen i 

området. 

2019

- 

2020 

Sjöbo bibliotek, 

Konstmuseet, 

Kulturkontoret 

(inom ramen för 

Kraftsamling 

Sjöbo). 

Första 

utvärdering 

hösten 

2019, sedan 

i samband 

med 

utvärdering 

av 

Kraftsamlin

g Sjöbo, 

2020. 

Stärka utbudet av 

kulturaktiviteter i 

området i dialog 

Förbättrade 

kunskaper om 

målgruppens 

2019

- 

2021 

Hässleholmens 

bibliotek, 

Löpande, 

hösten 

2019, 
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med målgruppen i 

samband med 

etableringen av 

verksamhet inom 

Kulturskolan och 

Hässleholmens 

bibliotek. 

Genomföra 

arrangemang inom 

ramen för 

Gatukultur 2019 i 

samarbete med 

unga. Insatserna sker 

i samråd med 

Fritids-och 

folkhälsoförvaltning

en.  

behov och 

önskemål i 

området samt 

stärkt inflytande 

från 

målgruppen i 

planering av 

aktiviteter, med 

önskad effekt 

att stärka 

fritidens kvalitet 

och utbud för 

målgruppen. 

Kulturskolan, 

Kulturkontoret 

halvtid 

samt inför 

LUPP 

2021. 

Inom ramen för 

verksamheten Pussel 

stärka 

kommunikation och 

dialog med 

målgruppen genom 

upprättande av 

kommunikationspla

n.  

Högre 

kännedom hos 

målgruppen om 

verksamheten 

Pussel och de 

aktiviteter 

samarbetsparter

na erbjuder för 

målgruppen. 

2019

- 

2021 

Medverkande i 

verksamheten 

Pussel, 

Kulturförvaltninge

ns kommunikatör. 

Hösten 

2019, 

halvtid, 

inför LUPP 

2021. 

Undersöka 

möjligheterna för 

ökat utbud av 

aktiviteter i 

områdena Fristad 

och Viskafors i 

samråd med Fritids- 

och 

folkhälsoförvaltning

en. 

Utökat utbud i 

serviceorterna, 

med önskad 

effekt att stärka 

fritidens kvalitet 

och utbud för 

målgruppen i 

området, med 

särskilt fokus på 

unga tjejer. 

2019

- 

2024 

Fristad bibliotek, 

Viskafors 

bibliotek, 

Kulturkontoret, 

Kulturskolan 

Enligt 

rapporterin

g till KS 

(1,5 år efter 

LUPP, 

samt i 

samband 

med 

LUPP). 

 

Sociala omsorgsnämnden  

Vad? Effekt? När? Vem? Uppföljning 

Starta upp 

Schysst kompis i 

aktuella korttids 

och 

lägergrupper. 

Minska risken 

för mobbing. 

Ökad 

självkänsla. 

Uppstart 

vid 

terminsstart

er, pågående 

arbete. 

Enhetschef 

Korttidsverksa

mhet, 

Enhetschef 

Uppföljning av 

antalet 

uppstartade 

studiecirklar 

sker terminsvis, 
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Arbeta med 

förebyggande 

och 

lägerverksamh

eten 

samt revidering 

under 3 året 

utifrån nya 

LUPP-resultat. 

Erbjuda 

personal inom 

korttids och 

lägerverksamhet

en, 

kontaktpersoner 

och ledsagare 

som arbetar 

med ungdomar 

utbildning i våld 

och normer. 

I samarbete med 

en ”kommun fri 

från våld”. 

 

Ökad 

kunskap hos 

medarbetare 

om normer 

och 

mobbning. 

Att vara en 

aktiv 

åskådare, 

uppmärksam

ma våld. Vara 

en trygg 

vuxen öka 

förtroende 

för vuxna. 

Under 2019 Enhetschef 

Lägerverksam

heten 

Enhetschef 

Korttidsverksa

mhet 

Enhetschef 

Kontaktperso

ner och 

ledsagare 

Verksamhetsu

tvecklare  

Kvalitet och 

utvecklingsenh

eten 

Uppföljning 

december 2019 

 

 

 

Miljö- och konsumentnämnden 

Miljö- och konsumentnämnden arbetar kontinuerligt med att förbättra livsmiljön 

för barn och unga. Det förebyggande arbetet och tillsynsarbetet har bland annat 

som mål att skydda barn och unga. Att öka ungdomars upplevelse av trygghet är 

ett område som lyfts fram med bland annat följande insatser: 

- Fortsatt kontinuerlig och effektiv tillsyn på serveringsställen för att 

motverka för hög berusning. 

- Se över möjligheten att i utbildningen i Ansvarsfull alkoholservering även ha 

inslag av utbildning för att uppmärksamma och arbeta mot sexuella 

trakasserier på serveringsställen. 

- Tillsyn av rökfria miljöer 

- Tillsyn av tobak, folköl, receptfria läkemedel och e-cigaretter 

 

 

AB Bostäder i Borås  

AB Bostäder samarbetar med flera olika aktörer, dels inom Borås Stad men också 

med föreningar för att kunna erbjuda barn och unga ett rikt fritidsliv. En är också 

delaktig i olika projekt som syftar till att ungdomar ska ha godkända betyg i 9:an, 

terapistöd för barn med selektiv mutism, andra kulturprojekt samt att de varje 

sommar tar emot ca 50 ferieungdomar. 
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Vård och äldrenämnden  

Vård- och äldrenämnden arbetar idag med att främja ungdomars möjlighet till 

påverkan i sin utbildning bl.a. genom ett programråd. För att tillvarata ungdomars 

synpunkter och önskemål finns elevrepresentanter med på varje möte. De elever 

som går lärlingsprogrammet på gymnasieskolan, och som utför sin 

arbetsplatsförlagda del av sin utbildning på Vård- och äldreförvaltningen, får idag 

lön under den tid de är på sin arbetsplats. Under sommaren 2018 tog VÄF emot 

över 300 ferieungdomar och för de som går vård- och omsorgsprogrammet finns 

möjlighet att arbeta som sommarvikarier utöver de ferieungdomar som anställs. 

 

Överförmyndaren  

Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsynsmyndighet. Nämndens 

verksamhet är starkt lagstyrd med ett klart avgränsat behörighetsområde. Mor 

bakgrund av detta anser nämnden att det saknas möjligheter att vidta några 

direkta åtgärder med anledning av rapporten ”Ung i Borås”. 

 

Tekniska nämnden  

- Det görs satsningar kring området Fritid och kulturliv, t ex att fisket är 

avgiftsfritt, anordna aktiviteter i samband med Linnémarchen. 

- Bygga ut cykel och gångvägar till och från skolor samt utveckla 

kollektivtrafik. 

- Ökad trygghet i offentliga miljöer genom buskklippning och slyröjning. 

 

Lokalförsörjningsnämnden 

Lokalförsörjningsnämnden har idag en medarbetare som ansvarar för att 

barnperspektivet inkluderas vid samtliga ny- och ombyggnationer. Barn och 

ungdomar är också på olika sätt delaktiga genom representantgrupper. Resultatet 

av Lupp kommer att användas som et tunderlag för utveckling av byggprocesser 

inom det systematiska kvalitetsarbetet.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att det i dagsläget inte finns några konkreta 

åtgärder att rapportera när det gäller uppföljning av ungdomspolitiken. Nämnden 

har dock planer på att under 2019, tillsammans med Borås stads ungdomsstrateg, 

se över hur ungdomar kan ges möjlighet till inflytande och delaktighet i 

samhällsbyggnadsprocessen. 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kommer att använda resultatet på 

LUPP-undersökningen, tillsammans med övriga uppföljningsresultat, i det 

systematiska kvalitetsarbetet, både på förvaltnings- och verksamhetsnivå. Särskilt 

kommer elever i utsatta grupper att fokuseras i arbetet med aktiva åtgärder för 
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att främja hälsa, trivsel och trygghet. En djupare analys kring psykisk ohälsa och 

mobbning utifrån kön och elever med funktionsnedsättning behöver göras. Även 

ungdomars upplevelse av delaktighet och inflytande är ett område som särskilt 

kommer att fokuseras inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. Att 

samverka gällande resultatanalys och beslut om åtgärder inom utbildningsklustret 

är också ett utvecklingsområde framöver. 

 

Förskolenämnden 

Förskolenämnden yttrar sig inte kring resultatet av undersökningen. 

Förskolenämnden poängterar dock att arbetet med våra unga startar tidigt och 

redan i förskolan läggs grunden för ett livslångt lärande. I Läroplan för förskolan 

(Lpfö 98) anges att i förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor 

och barns eget kulturskapande som att överföra ett kulturarv – värden, traditioner 

och historia, språk och kunskaper – från en generation till nästa. I läroplanen 

anges även mål och riktlinjer för utveckling och lärande samt barns inflytande.    

 

Servicenämnden 

Servicenämnden är en teknisk och administrativ utförare inom Borås Stad och 

som sådan vänder sig inte nämndens verksamheter direkt mot 

kommuninvånarna. Servicenämnden avstår därför från yttrande. 

 

Arbetslivsnämnden 

Arbetslivsnämnden ser att resultatet i Lupp framförallt kan kopplas till två 

områden som ligger inom ramen för nämndens uppdrag; relations och 

hedersvåld och trygghet i Borås Stads ”utsatta områden”. Vad gäller relations och 

hedersvåld erbjuds individanpassade insatser som bland annat skyddade boenden 

och stödsamtal. För ökad trygghet i de ”utsatta områdena” ser nämnden att 

Stadsdelsvärdarna på Hulta, Hässleholmen, Sjöbo och Norrby kommer göra 

skillnad genom att styra dem mot de områden där barn och unga känner sig mer 

otrygga, exempelvis till och från skolan.  

 

 

Följande bolag har inte lämnat återkoppling: BorasBoras, Borås Energi och 

Miljö AB, Borås Elnät AB, Borås Parkerings AB, Borås Djurpark AB, AB 

Bostäder i Borås, Fristadbostäder AB, Viskaforshem AB, Sandhultsbostäder, 

Toarpshus. 
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Beslutet expedieras till 

1. Arbetslivsnämnden  

2. Fritids- och folkhälsonämnden  

3. Förskolenämnden  

4. Grundskolenämnden  

5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden  

6. Individ- och familjeomsorgsnämnden  

7. Kulturnämnden  

8. Lokalförsörjningsnämnden  

9. Miljö- och konsumentnämnden 

10. Samhällsbyggnadsnämnden  

11. Servicenämnden  

12. Sociala omsorgsnämnden  

13. Tekniska nämnden  

14. Vård- och äldrenämnden  

15. Överförmyndarnämnden  

16. BorasBoras  

17. Borås Energi och Miljö AB   

18. Borås Elnät AB  

19. Borås Parkerings AB  

20. Borås Djurpark AB  

21. AB Bostäder i Borås  

22. Fristadbostäder AB  

23. Viskaforshem AB  

24. Sandhultsbostäder  

25. Toarpshus  
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Uppföljning av intern kontrollplan 2019 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att godkänna uppföljningen av den interna 

kontrollplanen för 2019 och översända den till Kommunstyrelsen.        

Ärendet i sin helhet 

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 

verksamhetsområde. Detta ansvar sker genom att nämnden årligen fastställer en 

internkontrollplan för att följa upp att nämndens verksamheter fungerar 

tillfredsställande. I samband med årsredovisningen redovisa resultatet av den 

interna kontrollen till Kommunstyrelsen.   

Förskolenämndens uppföljning av interna kontrollplan 2019 har genomförts i 

syfte att följa upp att nämndens uppdrag och verksamhet fungerar 

tillfredsställande, därmed har barnets bästa beaktats inom respektive del av 

verksamheten.              

Beslutsunderlag 

1. Uppföljning av intern kontrollplan 2019                                

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 6 februari 2020. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 
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1 Inledning 

Förskolenämnden redovisar nedan uppföljning av intern kontrollplan för 2019. Sammanlagt 13 riskbilder har följts upp inom områdena personal, 

ekonomi och egen verksamhet. 

I uppföljningen redovisas de kontroller som har genomförts, hur många kontroller eller granskningar som ligger till grund samt dess resultat. Om 

analysen av kontrollmomenten har föranlett att åtgärder behöver vidtas återfinns dessa under kolumnen åtgärder i rapporten. 
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2 Uppföljning Intern kontrollplan 

2.1 Personal 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Vikarier Kontroll av tillgången till timvikarier i verksamheterna. 
 
Statistik från bemanningsenheten 
Enkätundersökning till alla förskolechefer 

Statistik från bemanningsenheten följs upp varje 
månad. Under 2019 konstateras att täckningsgraden 
ligger mellan 93,32 % (mars) - 100% (augusti). Det är 
en hög täckningsgrad men visar ändock på att behovet 
är än större, då en viss procent inte får vikarier till sina 
beställningar. Vad som även är viktigt att ha i åtanke 
är att i den redovisade täckningsgraden inte synliggörs 
de pass där behovet inte täckts fullt ut, vilket gör att 
det kan finns en diskrepans mellan statistikens 
redovisning av täckningsgrad och upplevelsen av täckt 
behov. 
 
Antalet beställningar ligger mellan 1079 (augusti) och 
2 786 (mars). Medelvärdet för 2019 är 2233 st 
beställningar/månad, vilket visar på ett stort behov av 
vikarier i verksamheten. 
 
En enkätundersökning till alla rektorerna har under 
hösten 2019 genomförts i samband med en månatlig 
kvalitetsdialog i september. Rektorerna fick då svara 
på hur de upplever tillgången på vikarier i 
verksamheten genom frågeställningen "Upplever du 
att ni får timvikarier i den utsträckning ni har behov 
av?".  Av 37 tillfrågade rektorer var det 6 som inte 
svarade. 11 svarade nej och övriga 20 har svarat ja på 
frågan. Sett till de svarandes geografiska spridning 
kan inga generella slutsatser dras, inte heller sett till 
sjukfrånvaron på specifika enheter. Det går av 
kontrollerna att konstatera att det finns ett fortsatt 
behov av vikarier i nämndens verksamhet.   
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Kompetens och utbildning Kontroll av i vilken utsträckning det finns utbildade 
förskollärare och barnskötare samt uppföljning 
av  ”extern personalomsättning”. 
 
Statistik från personalsystemet 

Per den 31/12 2019 var fördelningen på förvaltningen 
48% förskollärare och 30% barnskötare. Resterande 
del (22%) är anställda antingen som outbildade 
barnskötare eller obehöriga förskollärare. 
 
Av de tillsvidareanställda på Förskoleförvaltningen är 
den externa personalomsättningen 9,1% under 2019 
(inklusive pensionsavgångar). I de två stora 
personalgrupperna, barnskötare och förskollärare, är 
motsvarande siffror 10,2% (barnskötare) respektive 
7% (förskollärare). Exkluderas de som slutat på grund 
av uppnådd pensionsålder är siffran på totalen 6,6%, 
och för primärgrupperna 7,1% (barnskötare) 
respektive 4,9% (förskollärare). Siffrorna för båda 
grupperna är lägre än föregående år, och även lägre 
än övergripande i Borås Stad, där 
personalomsättningen är 10,5% (inklusive 
pensionsavgångar). 
 
Kontrollmomentet visar att det fortfarande finns ett 
behov av att arbeta med kompetensförsörjningen på 
förvaltningen, då målvärdena kring fördelning 
förskollärare/barnskötare inte uppnås. Det går dock att 
se att personalomsättningen är låg i förhållande till 
Borås Stad och även har minskat från föregående år. 
En viss personalomsättning är bra för en organisation, 
men då rekryteringsläget är svårt för primärgrupperna 
barnskötare och förskollärare behöver fortsatt arbete 
ske för att behålla personal i vår verksamhet. 

Kompetensförsörjning 

Fortsatt arbete med förvaltningens 
kompetensförsörjningsplan samt 
genomförande av de konkreta 
aktiviteter som ingår i planen. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Kontroll av i vilken utsträckning det finns minst en 
förskollärare per avdelning. 
 
Frågeställningar i underlag till kvalitetsdialog (SKA, 
område "Personalredovisning") 

I samband med en månatlig kvalitetsdialog i 
september har rektorerna fått svara på frågan "Har du 
minst en förskollärare per avdelning inklusive 
statsbidraget?".  Av 37 tillfrågade rektorer var det 5 
som inte svarade. 8 svarade nej och 22 har svarat ja 
på frågan. 2 rektorer har svarat att de har minst en 
förskollärare på varje avdelning på den ena av sina två 
förskolor. 
 
Kontrollmomentet visar att det fortfarande finns ett 
behov av att arbeta med kompetensförsörjningen på 
förvaltningen, då det fortfarande saknas förskollärare 
på vissa av förskolornas avdelningar. Det finns också 
anledning att fortsätta arbeta med likvärdigheten för att 
möjliggöra för större möjlighet att arbeta med 
undervisningen på alla förskolor. 

Kompetensförsörjning och 
likvärdighet 

Fortsatt arbete med förvaltningens 
kompetensförsörjningsplan samt 
genomförande av de konkreta 
aktiviteter som ingår i planen och 
fortsatt arbete med att öka 
likvärdigheten mellan förskolorna. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Sjukfrånvaro Kontroll av andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, 
antal sjukfall över 60 dagar, Hälsa - ett år utan 
sjukfrånvaro, andelen medarbetare som anger 
"stämmer ganska bra" eller "stämmer bra" på frågan 
"Mitt arbete engagerar mig i medarbetarenkäten". 
 
Inrapporterad sjukfrånvarostatistik 
Enkätresultat 

Sjukfrånvaron i Förskoleförvaltningen, mätt på 12-
månadersintervaller, har legat på en stabil nivå under 
2019. Dessvärre är denna nivå, 9,6% för hög och 
något som måste prioriteras att arbetas med framgent. 

Antalet sjukfall över 60 dagar uppmättes under 2019 
till 223 stycken på förvaltningen. 
 
Häslotalet, 12 månader utan sjukfrånvaro låg under 
2019 på 20,5%. 
 
I medarbetarenkäten som genomfördes hösten 2019 
angav 95,6 % av medarbetarna på 
Förskoleförvaltningen värdet 4 eller 5 på frågan ”Mitt 
arbete engagerar mig”. Borås Stads resultat totalt sett 
var 92,6 %. Andelen medarbetare som anger att 
arbetet är engagerande är således något högre på 
Förskoleförvaltningen än i Borås Stad totalt sett. 
Sedan föregående mätning 2017 har förvaltningens 
resultat ökat med 2,2 %. Begreppet 
medarbetarengagemang används generellt för att 
beskriva medarbetarnas motivation och förutsättningar 
att göra sitt bästa för organisationen. Ibland används 
även ord som till exempel ”viljan att göra det lilla extra” 
för att ringa in begreppet. I medarbetarenkäten 
framkommer att 88,1 % av Förskoleförvaltningens 
medarbetare anger värdet 4 eller 5 på HME-frågorna 
jämfört med 83 % sett till Borås Stads resultat totalt. 
Sedan föregående mätning 2017 har förvaltningens 
resultat ökat med 5,7 %. Förskoleförvaltningens 
resultat är högre än i Borås Stad totalt sett. 
 
Kontrollmomentet visar att det fortfarande finns behov 
av att fortsätta arbetet med sjukfrånvaron och 
arbetsmiljöfrågorna för att skapa bra förutsättningar för 
medarbetarna att skapa bra verksamheter för barnen. 

Sjukfrånvaro och hälsa 

Fortsatt arbete med tydliga 
rehabiliteringsrutiner och 
individanpassat rektorsstöd gällande 
både rehabilitering och 
arbetsmiljöfrågorna. 
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2.2 Egen verksamhet 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Övergrepp Kontroll av att rutinen är känd och att den följs av 
förskollärarna. 
 
30 stickprov genomförs, 10 från vardera tidigare 
stadsdelar för att få en geografisk spridning. 
Förskolorna/avdelningarna kontaktas via telefon. 
Frågor ställs till tillsvidareanställd personal. 

30 slumpmässigt utvalda avdelningar har kontaktats 
via telefon. En geografisk spridning har gjorts vid 
urvalet. Frågor har ställts till tillsvidareanställda 
pedagoger. Av de 30 tillfrågade svarade  29 att de 
känner till förvaltningens rutin vid kränkning av barn. 
Vidare angav 28  att de känner till vart rutinen finns. 
Endast en pedagog svarade att hen inte vet vad som 
ska göra om ett barn har blivit kränkt i verksamheten. 

Att 29 av 30 som medverkat känner till att rutinen finns 
är bra och jämförbart med föregående års resultat av 
uppföljningen. Att alla inte känner till hur de ska gå till 
väga om en kränkning sker visar att kunskapen i 
förvaltningen inte är tillräckligt stor, fortsatt arbete 
krävs.   

Höja kunskapen om kränkande 
behandling genom 
informationsinsatser 

Förvaltningen behöver fortsätta 
arbetet med att implementera rutinen 
och särskilt säkerställa så att alla 
känner till vad de förväntas göra vid 
en situation då ett barn blir kränkt. 



Förskolenämnden, Uppföljning Intern kontroll 2019 8(12) 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Kontroll av att rutinen är känd och följs av rektorerna. 
 
Uppföljning via statistik (antalet inkomna anmälningar 
till huvudmannen) och genom kontroll av anmälningar 
från Skolinspektionen om kränkande behandling där 
anmälan till huvudman saknas. 

Under 2019 har 61 anmälningar inkommit till 
huvudmannen, vilket är en ökning jämfört med 2018 
då 27 anmälningar inkom. Under året har förvaltningen 
arbetet med informationsinsatser för att höja 
kunskapen om skyldigheten att anmäla, utreda och 
vidta åtgärder mot kränkande behandling. Den 9 
oktober bjöds förvaltningens rektorer in till en 
informationsträff med Skolinspektionen, en träff till 
dialog och information om vad en kränkande 
behandling är samt hur Skolinspektionen arbetar inom 
området. Vidare har förvaltningens rutiner 
implementerats under 2019. Insatserna har fått god 
effekt och kunskapen om kränkande behandling har 
ökat hos rektorerna, dock kan nämnden se skillnader 
mellan förskolorna då det varierar mellan förskolorna i 
antal uppmärksammade och anmälda kränkningar 
som inkommit till huvudmannen. Det förekommer 
förskolor som under 2019 inte har skickat in en 
anmälan om kränkande behandling. 

Vid två tillfälle under 2019 har huvudmannen tagit 
emot anmälan från Skolinspektionen om kränkande 
behandling. I båda fallen har utredning startat först 
efter att kommunen mottagit anmälan från 
Skolinspektionen, detta då huvudmannen inte haft 
kännedom om händelserna. Vid beslut av 
Skolinspektionen i första ärendet slår Skolinspektionen 
fast att utredningen visar att kränkande behandling 
inte har skett. I andra ärendet pågår fortfarande 
utredning av Skolinspektionen.  

Fortsätta arbetet med att höja 
rektorernas kunskap om kränkande 
behandling och 
anmälningsskyldighet 

Förvaltningen behöver fortsätta 
arbetet med att implementera rutinen 
och särskilt säkerställa att alla känner 
till vad de förväntas göras vid en 
situation då ett barn blir kränkt. Vidare 
behöver förvaltningen säkerställa så 
att alla chefer känner till 
anmälningsskyldigheten enligt 
Skollagen 6 kap. 10 § samt se till så 
att anmälningar inkommer till 
huvudmannen. 



Förskolenämnden, Uppföljning Intern kontroll 2019 9(12) 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Barngruppens storlek Kontroll av barngruppernas storlek. 
 
Statistik från maj och oktober. 
Ett snitt beräknas utifrån definitionen: "Antal placerade 
barn per registrerad avdelning". 

Statistik från maj och oktober har kontrollerats, snittet 
av dessa månader är 14 barn per avdelning. Det är 
beräknat utifrån definitionen: "Antal placerade barn per 
registrerad avdelning". En fördelning är inte gjord 
mellan yngre och äldre barn. I maj var barn per 
avdelning 15,4 och i oktober 12,5. Under hösten 
erhölls mer statsbidrag och nämnden har under hösten 
färre barn placerade. 
 
En utredning på uppdrag av Kommunfullmäktige har 
genomförts kring vilka förutsättningar som krävs för att 
nå Skolverkets riktmärken kring barngruppernas 
storlek. Utredningen visar att nämnden under våren 
inte nått Skolverkets riktmärken, men under hösten 
2019 nådde nämnden i snitt riktmärkena. Skillnaderna 
är stora och de avdelningar som når riktmärkena har 
även erhållit statsbidrag. Utredningen biläggs 
nämndens årsredovisning till Kommunfullmäktige.  

 

Säkerhet Kontroll av om det finns brister i säkerheten gällande 
inventarier, ordinarie skötsel och/eller genom 
allmänhetens påverkan, t ex nedskräpning. 
 
Genom kvalitetsdialog mellan lokalsamordnare och 
förskolechef, där förskolechefen har förberett sig 
genom att besvara ett antal frågeställningar, görs en 
kartläggning av säkerheten i inne- och utemiljön på 
förskolorna. Delar av materialet används sedan i 
lokalplanen. 

I de fall de krävs akuta åtgärder tar förvaltningen 
direkta kontakter med  Lokalförsörjningsförvaltningen. 
Kvalitetsdialoger i syfte att kartlägga säkerheten kring 
förskolornas inne och utemiljö har genomförts med 
samtliga rektorer. Det som framkommit i 
kvalitetsdialogerna framförts i lokalbehovsplanen som 
nämnden skickar till Lokalförsörjningsnämnden. 
Åtgärderna omhändertas inom ramen för löpande 
hantering av lokaler. 

 

Kontroll av att alla gått brandskyddsutbildning inom rätt 
tidsintervall. 
 
Uppföljning av brandskyddspärmarna 
Uppföljning via kvalitetsdialog 

Under året har uppföljning skett med rektorerna 
gällande kunskapsnivå och när de senast genomgått 
brandskyddsansvarigutbildning, detta likt föregående 
år. Uppföljningarna har skett i samband med månatliga 
kvalitetsdialoger. Under 2019 har kompletterande 
utbildningar anordnats under våren, detta då det 
uppmärksammades under 2018 att ett fåtal inte hade 
gått utbildningen inom rätt tidsintervall eller att det 
fanns nya personer i uppdraget. Arbetet med 
fortlöpande utbildning av chefer omhändertas inom 
processen för kvalitetsdialoger vilket gör att kontrollen 
inte behöver medföra några ytterligare åtgärder. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Kontroll av att brandskyddskontroller genomförts enligt 
plan. 
 
Uppföljning av brandskyddspärmarna 
Uppföljning via kvalitetsdialog 

Under året har uppföljning skett med rektorer gällande 
brandskyddsarbete. Uppföljningarna har skett i 
samband med månatliga kvalitetsdialoger. Arbetet 
med fortlöpande brandskyddsarbete inklusive 
brandskyddspärm omhändertas inom processen för 
systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) vilket gör att 
kontrollen inte behöver medföra några ytterligare 
åtgärder. 

 

Lokaler Kontroll av att lokalerna är funktionella och 
ändamålsenliga 
 
Alla förskolechefer kontaktas inför framtagande av 
lokalplan. De inkommer med skriftligt underlag om 
behov och önskemål, vilket sedan sammanställs och 
en prioritering görs. Uppföljningen ska utgå ifrån 
kommande "Rutin för nybyggnation av förskola". 

Kvalitetsdialoger i syfte att kartlägga säkerheten kring 
förskolornas inne och utemiljö har genomförts med 
samtliga rektorer. Rektorerna har inkommit med 
skriftliga underlag kring behov och önskemål. Det som 
framkommit i kvalitetsdialogerna sammanställs och 
prioriteras i nämndens kvalitetsrapport Lokalernas 
beskaffenhet och i Lokalbehovsplanen som nämnden 
skickar till Lokalförsörjningsnämnden. Arbetet med 
funktionella och ändamålsenliga lokaler omhändertas 
inom processen för lokalplanering vilket gör att 
kontrollen inte medför några ytterligare åtgärder.  

 

Kontroll av att prognosarbetet ger tillräckligt med 
underlag för att produktionen ska överensstämma med 
behovet. 
 
Statistik en gång per år 

Befolkningsprognosen (statistik) i kombination med 
förvaltningens prognosarbete ligger som grund för den 
lokalbehovsplan som Förskolenämnden lämnar till 
Lokalförsörjningsnämnden. Planen omfattar; 
pågående byggnation, behov av byggnation, behov av 
renovering och upprustning, samt avetableringar av 
förskolelokaler. Befolkningsprognosen skiljer sig åt 
mellan olika områden i kommunen, och det gör också 
behovet av förskoleplatser. Statistiken visar att behov 
finns i flera områden, framför allt i de centrala delarna 
av staden, avseende kapacitet i form av fler 
förskoleplatser. En gång per halvår gör förvaltningen 
ett omfattande prognosarbete för nästkommande två 
terminer. I prognosarbetet tittar förvaltningen på 
befolkningsprognosen, beläggningsgrader inom olika 
geografiska områden, kösituationer mm. I 
prognosarbetet medverkar verksamhetschefer, 
rektorer, chef för administration, chef för 
ekonomifunktionen och samordnare. Kontroll av att 
prognosarbetet ger tillräckliga underlag omhändertas i 
förvaltningens planeringsprocess och föranleder därför 
inga ytterligare åtgärder.  
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Inkomna synpunkter Kontroll av att rutinen är känd och följs. 
 
Stickprov (20 slumpmässigt utvalda förskolor 
kontaktas via telefon) för att säkerställa att rutinen är 
känd. Tillsvidareanställd personal får svara på frågor 
om rutinen. 
 
Kontroll vid inkomna anmälningar från 
Skolinspektionen gällande om det först skett ett 
klagomål via synpunktshanteringssystemet. 

30 slumpmässigt utvalda förskolor har kontaktats via 
telefon. En geografisk spridning har gjorts vid urvalet. 
Av de 30 tillfrågade svarade 18 att det inte känner till 
rutinen, Borås Stads rutin för hantering av synpunkter. 
Vilket inte är en förbättring jämfört med föregående år 
då 20 svarade att de inte känner till rutinen. Vidare 
angav 16 av 30 personer att de informerar 
vårdnadshavare att de finns möjlighet att lämna 
synpunkter. Av de tillfrågade svarade 13 av 30 
personer att de informerar om hur vårdnadshavare kan 
lämna synpunkter. Trots informationsinsatser under 
2019 till rektorer har inte resultatet förbättrats. Ett 
aktivt arbete behöver fortsätta ske inom hela 
förvaltningen för att höja kunskapen om rutinen och 
dess innehåll. Dock kan nämnden konstatera att 
antalet inkomna synpunkter ökat från 17 stycken år 
2018 till 73 stycken år 2019. Vilket innebär att 
vårdnadshavare på olika sätt ändå har nåtts av 
informationen. 
 
Vid kontroll av inkomna anmälningar från 
Skolinspektionen har det enbart vid 1 av 3 ärenden 
först inkommit ett klagomål via 
synpunktshanteringssystemet.  

Höja kunskapen inom förvaltningen 
om Borås Stads 
synpunktshantering genom 
informationsinsatser 

Borås Stads rutin för hantering av 
synpunkter ska i högre grad 
implementeras i verksamheten. 

Läroplan och 
måluppfyllelse 

Kontroll av i vilken utsträckning rutinen för övergångar 
följs. Kontroll av i vilken utsträckning den 
överlämnande dokumentationen håller en tillräckligt 
hög kvalitet. 
 
Dokumentgranskning 
40 stickprov (4 från vardera tidigare kommundelar, 2 
pojkar och 2 flickor). 
  
Avgränsning: Rutinen gällande övergångar för barn i 
behov av särskilt stöd, ingår inte i granskningen då det 
inte befaras finnas brister i denna. 

Vid övergångar gällande barn som inte är  i behov av 
särskilt stöd finns inte regelmässigt någon 
professionell dokumentation. Överlämning sker 
huvudsakligen muntligt. Den kontrollmetod som har 
angetts har inte varit möjlig att genomföra. Gemensam 
plan för övergångar inom och mellan skolor och 
skolformer är för närvarande under revidering. Risken 
kommer följas upp på nytt i intern kontrollplan 2020 
med fokus på att övergångsplanen är känd och följs av 
rektorerna. 

Kontroll av att övergångsplanen är 
känd bland rektorerna och följs. 

I Intern kontrollplan 2020 följer 
nämnden upp riskbilden. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Lagstiftning Kontroll av hur implementeringen av GDPR har 
fungerat, om de nya rutinerna är kända och om det 
finns behov av ytterligare stöd (ex. utbildning och 
reviderade rutiner). 
 
Utvärdering genom enkät till all personal på tio 
förskolor (en vardera från de tidigare kommundelarna) 

En enkät har genomförts för att kontrollera hur 
implementeringen av dataskyddsförordningen (GDPR) 
har fungerat. Personal på 10 förskolor,  totalt 75 
personer har deltagit i enkäten. Förskolorna har valts 
ut för att ha en geografisk spridning (en vardera från 
de tidigare stadsdelarna). 94,1 % svarar att de 
upplever sig ha tillräckligt med kunskap om vad en 
personuppgift är och 89,3 % svarar att de upplever sig 
ha tillräckligt med kunskap för att hantera 
personuppgifter i förskolans verksamhet. 15 % svarar 
att de inte vet i vilket syfte som verksamheten hanterar 
personuppgifter och av de kommentarer som getts till 
svaret på frågan går det att konstatera att kunskapen 
inom detta område behöver höjas. 54,7 % svarar att 
de inte har kunskap om vad en personuppgiftsincident 
är och 73,3 % svarade att de inte vet vad de ska göra 
om det inträffar en personuppgiftsincident. Resultatet 
av enkäten visar på att insatser under 2020 behöver 
ske för att höja kunskapen inom hela förvaltningen i 
dessa frågor.  

Höja kunskapen om 
incidentrapportering på alla nivåer 
genom informationsinsatser 

Vid uppföljning av implementering 
framkom av svaren att det finns en 
osäkerhet i vad som är att betrakta 
som en personuppgiftsincident samt 
hanteringen av en då det eventuellt 
inträffar. 73,3 % svarar att de inte vet 
hur de ska gå tillväga. 
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Detaljplan - Hulta, Hulta 4:41 m.fl., Storegårdsgatan, 

Borås Stad 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker detaljplan för Hulta, Hulta 4:41 m.fl., 

Storegårdsgatan, Borås Stad och översänder svaret till 

Samhällsbyggnadsnämnden.        

Ärendet i sin helhet 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelse i området. Största delen 

av planområdet har tidigare varit handelsträdgård som sedan några år tillbaka 

inte är i drift längre. Detaljplanen innebär att cirka 45-55 bostäder kan byggas.  

I detaljplanens inledning hänvisas till Ekarängsgårdens förskola norr om 

planområdet. Någon sådan förskola finns inte i Borås Stad och detta bör därför 

tas bort. Hänvisning bör förslagsvis vara till Hulta Ängars förskola som ligger 

närmst planområdet. 

Förskolenämnden poängterar att barnperspektivet ska beaktas från början när 

gator, torg, trottoarer och cykelvägar planeras.             

Beslutsunderlag 

1. Detaljplan - Hulta, Hulta 4:41 m.fl., Storegårdsgatan, Borås Stad                                

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 6 februari 2020. 

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 
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Plan-
beskrivning

Samråd
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Sammanfattning
Syftet med planen är att möjliggöra bostadsbebyggelse i 
området. Största delen av planområdet har tidigare varit 
handelsträdgård som sedan några år tillbaka inte är i drift 
längre. Förutom området där handelsträdgården fanns så 
kompletteras området för nya bostäder mellan Hulta Ängar 
och bostäderna längs Storegårdsgatan. Området har en lantlig 
karaktär precis i utkanten av staden, detta ihop med närheten 
till friluftsområdet Kransmossen bidrar till att områdets 
utformning ska hållas småskalig. Framförallt planeras det 
för par-/rad-/kedjehus men även mindre flerbostadshus och 
villor möjliggörs. 



PLANBESKRIVNING  -  DETALJPLAN 3

Innehåll

Planbeskrivning 4

1. Inledning 4

2. Bebyggelse 5

3. Gator och trafik 6

4. Teknisk försörjning 8

5. Mark 9

6. Vatten 11

7. Sociala perspektiv 11

8. Störningar på platsen 11

9. Planbestämmelser  12

10. Övergripande beslut 12

11. Konsekvenser 13

12. Planens genomförande 13

13. Administrativa frågor 15

Detaljplan steg för steg 16

1. Vad är en detaljplan? 16

2. När görs en detaljplan? 16

3. Var och hur görs en detaljplan? 16

4. Du kan påverka! 16

5. Detaljplanens innehåll 16

6. Detaljplanens skeden 16

Ordlista 18



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN4

1. Inledning
Planens syfte 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostadsbyggnation inom 
planområdet som tidigare varit planlagt till handelsträdgård 
och att komplettera med ytterligare bostäder i närområdet. 
Inom området är det möjligt att bygga ett 50-tal bostäder i 
form av villor, parhus, radhus och mindre flerbostadshus. 
Området återfinns i en naturskön miljö med naturvärden 
som styr omfattningen av planområdet. Avsikten är att skapa 
ett område med småskalig gestaltning som anpassar sig till 
landskapet och kulturmiljön.  

Planområde
Planområdet ligger i sydöstra Borås. Norr om planområdet 
återfinns Hulta Ängars korttidsboende och Ekarängsgårdens 
förskola samt ett villaområde, ett par hundra meter söder om 
området ligger Trandared och i sydost ligger Kransmossens 
friluftsområde. Planområdet är ca 1.5 hektar stort och ägs av 
Tomtarvid AB och Borås Stad. Planområdet omfattas inte av 
strandskydd.

Gällande detaljplan
För området gäller delar av tre detaljplaner. För P953 som 
berör största delen av planområdet anger gällande detaljplan 
främst handelsträdgård (med tillhörande bostad) men även 
natur, lokalgata och bostad inryms till viss del inom det 

aktuella området. För P276 berörs endast mark som är 
planlagd till park i nuläget,  detsamma gäller för P665 där 
aktuell mark är planlagd till park. Genomförandetiden har 
gått ut för samtliga berörda detaljplaner. 

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen har den 3 december 2012 beslutat 
uppmana Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten 
att upprätta detaljplan för Hulta 4:38 (nu 4:41).

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 13 december 2012 att 
uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att ändra detaljpla-
nen. Nämnden önskade också att det skulle utredas om det 
fanns en möjlighet att utöka planområdet.  

Preliminär tidplan
Samråd  1 kvartalet 2020 
Granskning 2 kvartalet 2020 
Antagande 3 kvartalet 2020 
Laga kraft 4 kvartalet 2020

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på 
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet.  
 
Byggstart för bostäderna är beräknad till 2021.

Planbeskrivning
Detaljplan för Hulta, Hulta 4:41 m.fl, Storegårdsgatan, Borås Stad, upprättad den 20 januari 2020

30m20100

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:1000

P593

P276

P665

Planmosaik- gällande detaljplaner.Ungefärligt planområde.
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Den före detta handelsträdgården med tillhörande bostadshus.

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Planområdet är beläget söder om den befintliga stadsdelen 
Hulta och norr om Trandared. Området kommer att angöras 
från Storegårdsgatan som passerar ett befintligt villaområde 
bestående av framförallt kedjehus i 1,5 plan med gult tegel 
och enplansvillor med träfasad. I närområdet finns också 
Hulta Ängar som består av gymnasiesärskola, förskola och 
korttidsenhet samt övriga enheter tillhörande äldreomsorgen.

Inom planområdet har det tidigare bedrivits en handelsträd-
gård med tillhörande växthus och bostad. Växthusen är nu 
rivna och övrig befintlig bebyggelse kopplat till Handels-
trädgården planeras också att rivas. Inom planområdet finns 
ytterligare en befintlig bostad som inte planeras att rivas utan 
den planläggs för samma ändamål som den används till idag. 

Planområdets närhet till naturen och det närliggande frilufts-
området Kransmossen är påtaglig och sydöst om området 
finns betesmark innan naturen övergår till främst skog. 

Ny bebyggelse
Den nya bebyggelsen kompletterar och utökar den befintliga 
strukturen från Hulta och söderut men lämnar kvar en 
korridor av oexploaterad mark mellan Trandared och Hulta.
Den tillkommande bebyggelsen som tillåts består av par-, 

rad- och enbostadshus samt i nordost mindre flerbostadshus i 
tre våningar. Sammanlagt beräknas detaljplanen rymma cirka 
45-55 bostäder.

Landskapsbild och gestaltning
Områdets karaktär har fått styra planområdets utformning 
och skalan på den bebyggelse som planen medger. Närheten 
till de lantliga miljöerna söder om området och närheten 
till Kransmossens friluftsområde har tagits i beaktning. 
För att inte skada landskapsbilden eller natur-, kultur- och 
friluftsvärden breder planområdet inte ut sig mer söderut 
än det som tidigare varit handelsträdgård. Marken som 
planläggs öster om Storegårdsgatan har inte samma värden 
att ta hänsyn till och i det området planeras mindre flerbo-
stadshus som kommer knyta ihop kedjehusområdet längs 
Storegårdsgatan och det storskaliga Hulta Ängar på ett bra 
sätt. Gångvägarna i denna del av planområdet kommer att 
ses över och flyttas något. 

Historik och kulturmiljöer 
I trakterna runt Hulta och Trandrared fanns det förr ett fler-
tal handelsträdgårdar varav en av dessa, Bröderna Hanssons 
handelsträdgård, återfanns i planområdet. Som mest fanns 
det 18 handelsträdgårdar i området men nu har de flesta 
tagits ur bruk för att bland annat göra plats för bostäder när 
Hulta och Trandared växt fram. 
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Busshållsplatser i närområdet. Cykelvägar markerat i rött.

3. Gator och trafik
Gatunät
Storegårdsgatan är fram till planområdet en gata med villa-
områdeskaraktär med trottoar. Området knyts också ihop 
med Trandared genom en smalare grusväg. Planområdets 
trafik kommer att ansluta via Hulta/Storegårdsgatan.

Gång- och cykeltrafik 
Området är tillgängligt för gående både från Hulta och Tran-
dared och binder samman dessa två stadsdelar. Storegårdsga-
tan har en mindre trottoar fram till planområdet. Det finns 
cykelvägar från både Hulta och Trandared som knyter ihop 
området med Borås centrala delar.

Kollektivtrafik
Två stadsbussar har sina ändhållplatser i närheten av plan-
området och stadens centrala delar nås på cirka 15 minuter, 
Södra Älvsborgs sjukhus 10 minuter, Södra torget 15 minuter 
och Borås central 20 minuter. 

Biltrafik 
200 meter norr om området ligger den högt trafikerade 
Trandaredsgatan som är huvudledför både Hulta/Sörmarken 
och Trandared. Området angörs via Storegårdsgatan vilket 
är en drygt sex meter bred villagata med dubbelsidig trottoar. 

Bostäder
Detaljplanen innebär att cirka 45-55 bostäder kan byggas. 

Arbetsplatser
Detaljplanen genererar inte några nya arbetsplatser men 
planområdet är lokaliserat med gångavstånd till två stads-
busslinjer och centrala Borås kan nås på knappt 15 minuter 
med buss. Många större arbetsplatser exempelvis på Hulta 
kan nås till fots på cirka 15 minuter. 

Offentlig service
Flera förskolor finns inom ett avstånd på 600 meter. Två 
grundskolor återfinns inom cirka 800 meter. 

Kommersiell service 
Det finns matbutiker, restauranger och annan kommersiell 
service både på Trandared och Hulta. 

Tillgänglighet 
Planområdet har vissa höjdskillnader men de är relativt små 
och några problem att uppfylla krav gällande tillgängligheten 
inom fastigheten bedöms inte finnas.  

Ljus- och skuggförhållanden
Planförslaget bedöms inte innebära några betydande olägen-
heter gällande försämrade ljus- och skuggförhållanden för 
närliggande bostäder. 

2019-10-22 https://karta.boras.se/webb/#1&1;0&4&119208;6399645&-1&955,754,2275&

https://karta.boras.se/webb/#1&1;0&4&119208;6399645&-1&955,754,2275& 1/1
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Förbättringar för gång- och cykeltrafiken kan bli aktuellt vid 
Storegårdsgatan men befintlig trottoar bedöms i nuläget som 
tillräckligt. 

Fler bostäder i ett område bidrar med fler människor och 
därmed fler resor. Normalt brukar man räkna med att varje 
bostad alstrar ca 4-6 bilförflyttningar per vardagsdygn. För 
planområdet innebär detta att den förväntade trafikalstringen 
bedöms till cirka 250 bilförflyttningar. I dagsläget är en del 
av området planlagt till handelsträdgård vilket också gene-
rerar bilförflyttningar. Den aktuella handelsträdgården är 
inte i bruk längre men områdets användning skulle vid drift 
möjliggöra ett antal bilförflyttningar per dag. Konsekvensen 
skulle således vara större om hela området som planlades 
innefattade exempelvis naturmark. Befintliga gator och vägar 
i anslutning till planområdet bedöms ha tillräcklig kapacitet 
för den trafik som ett utbyggt planområdet förväntas gene-
rera.

För att ta sig med bil från planområdet och vidare mot Borås 
centrum eller i riktning mot Ulricehamn sker viss belastning 
på Hultamotet, Brämhultsmotet respektive väg 41 beroende 
på var i staden eller utanför staden trafikanterna kommer att 
ha sina målpunkter. Att antalet resor ökar behöver dock inte 
betyda att alla resor sker med bil. Genom att det finns god 
tillgänglighet med kollektivtrafik och bra gång- och cykelför-
bindelser till målpunkter såsom livsmedelsbutik, arbetsplatser 

och andra funktioner samt till Borås centrum kan flertalet 
resor ske med andra färdmedel än bil, och påverkan på 
trafiksystemet kan därmed bli mindre. 

Planområdet finns på en plats med goda förutsättningar för 
att de boende ska välja andra färdmedel än bil vilket talar för 
att det är positivt med komplettering av bostäder i aktuellt 
läge. Planområdets tillåtna användning och begränsade 
storlek innebär att statligt vägnät i stort inte bedöms påverkas 
negativt. 

Övergripande trafikfrågor
För att lösa de övergripande frågorna kopplade till trafiksys-
temet har Borås Stad tillsammans med Trafikverket arbetat 
med åtgärdsvalsstudien (ÅVS) Noden Borås. Åtgärdsvals-
studien Noden Borås tar hänsyn till stadens utveckling och 
förväntade trafikökning i ett övergripande perspektiv, och 
tar upp behovet av åtgärder i trafiksystemet för att hantera en 
växande befolkning. 

I samband med åtgärdsvalsstudien har Borås Stad även 
arbetat med en utökad utredning av samtliga mot i syfte att 
studera kapaciteten i dessa mer detaljerat. Borås Stad har för 
avsikt att fortsätta det fördjupade arbetet med Riksväg 40 
tillsammans med Trafikverket för att hitta lämpliga lösningar 
för eventuella åtgärder som kan komma att behövas på sikt. 

Befintlig bebyggelse.
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4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för 
vatten och avlopp.

Dagvatten
Det ska finnas möjlighet att fördröja dagvatten inom kvarter-
smark. 

I samband med exploatering i området ökar andelen hård-
gjorda ytor och avrinningsförloppen sker snabbare. För att 
undvika översvämning och minska planområdets påverkan 
på nedströms recipienter ska dagvatten fördröjas till att 
motsvara samma nivåer som befintlig avrinning.

Värme
Fjärrvärmeledningar finns längs Storegårdsgatan fram till 
planområdet. Möjlighet finns att ansluta kommande bostäder 
till fjärrvärmenätet.

El, tele och fiber
Området kommer att anslutas till el- och teleledningar. En 
transformatorstation behövs inom planområdet och kommer 
att anläggas på den östra sidan av Storegårdsgatan. Ett 
E-område finns på plankartan som säkerställer att mark för 
transformatorstation finns tillgänglig.  

Detta arbete har inletts och båda parter skisserar nu på en 
gemensam avsiktsförklaring som ska tydliggöra samarbets-
former och metoder.

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

I ÅVS Noden Borås och trafikplanen tas hänsyn till en 
övergripande befolkningstillväxt i olika delar av staden och 
således ingår den tillväxt som det aktuella planområdet gene-
rerar. Ytterligare trafikutredning bedöms inte vara nödvändig. 

Bilparkering 
Parkering löses inom respektive fastighet eller med en 
gemensam lösning för tillkommande bebyggelse i enlighet 
med Borås Stads parkeringsregler.  

Angöring och utfarter
Området kommer att angöras från Storegårdsgatan. 

Riksintressen
Riksväg 40 som utgör riksintresse ligger cirka en kilometer 
från planområdet och bedöms inte påverkas negativt av 
detaljplanen. 

Bebyggelseförslag/Vision för området. Förslaget är ett ungefärligt exempel.

2019-12-17Skala 1:800 (A3)

0 10 20 30 40 50m

BEF. FASTIGHET

ODLING OCH 
GEMENSAMHETSYTA

LEK
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I den nordöstra delen av planområdet finns det ledningar 
i nuläget, vissa kommer att ligga kvar på samma plats där 
u-området återfinns i plankartan medan en ledning kommer 
att flyttas.

Avfall
För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet 
vid avfallshämtning ska anvisningarna i ”Avfall Sveriges 
Handbok för avfallsutrymmen” samt Boverkets väglednings-
handbok ”Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk” 
följas. 

5. Mark
Natur och vegetation
Planområdet har en marknivå som varierar mellan cirka 194 
och 200 m.ö.h. med de högsta nivåerna i den norra delen. 
Större delen av planområdet är en före detta handelsträdgård 
som tagits ur drift. Men det finns också tidigare oexploate-
rade ytor som består av en skogsdunge och en grusad och 
gräsbeklädd lucktomt. I området finns också en villa med 
tillhörande trädgård. 

Biologisk mångfald
I skogsdungen finns en variation av främst lövträd exem-
pelvis björk, rönn och lind. Marken som tas i anspråk för 
bostadsbebyggelse har inga höga värden ur naturvärdes-
synpunkt. Viss mark har tidigare varit oexploaterad och de 
biologiska värden som finns där försvinner men i samman-
hanget handlar det varken om stora ytor eller stora värden. 
Större delen av planområdet är redan ianspråktagen och 
saknar i stort naturvärden. 

Lek och Rekreation
Två lekplatser finns cirka 150 meter från planområdet. Direkt 
väster om området finns naturområdet Västergårdshagen 
vilket är en skogbeklädd kulle. Kransmossen finns också i 
närheten vilket är ett av Borås största och mest välanvända 
friluftsområdet. Där finns fotbollsplaner, grillplats, pulka-
backe, hinderbana, utegym, motionsspår och vandringsleder 
varav en är en kulturled som passerar planområdet.

Hushållning med naturresurser
I arbetet med planområdets utformning har marken i 
området valts ut sett till det område som kan exploateras 
utan att störa områdets natur, kultur och friluftsvärden 
mer än nödvändigt. Grusvägen mellan Hulta Ängar och 
Trandared har setts som en naturlig gräns för exploatering 
och mer lantlig miljö. Söderut finns ett grönt stråk mellan 
Västergårdshagen och skogarna österut och därför blev den 
södra gränsdragning naturlig att behålla kring ungefär den 
yta som varit ianspråktagen av den tidigare Handelsträdgår-
den. I nordöst i planområdet tas viss naturmark i anspråk och 

Inspirationsbild

Inspirationsbild

Inspirationsbild

Inspirationsbild
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den marken har bedömts ha ringa naturvärden. Området där 
Handelsträdgården behöver också saneras för att exploateras 
vilket är positivt ut miljösynpunkt.

Grönområdesplan
Området befinner sig i ett område som pekas ut i Grönom-
rådesplanen. Närheten till Kransmossens friluftsområde 
innebär att området befinner sig i kantzonen av ett område 
som är utpekat som klass I vilket är högsta värdet. 

Planområdet angränsar även till Västergårdshagen som är 
utpekat som klass II. En del av planområdet är också utpekat 
i grönområdesplanen som ”grönområde vid Storegårdsgatan” 
vilket innehar klass III. Den del av detta område som ingår i 
planområdet anses inte ha några påtagliga naturvärden.

Kransmossens idrotts- och friluftsområde: Strövområde
Kransmossen är ett stort, sammanhängande strövområde 
med omväxlande natur, öppna hagmarker och barrskog. 
Kransån rinner genom området, där det finns flera bäck-
raviner. Från Kransmossens friluftsgård går motionsspår, 
elljusspår och vandringsleder. Elljusspåret är asfalterat och 
används av både rullskid- och inlineåkare. Vintertid görs 
skidspår. I området finns en uppskattad pulkabacke. Utmed 
motionsspåret finns ett utegym. Inom området finns fotbolls-
plan, boule, grill- och sittmöjligheter, och två skolskogar.
Kransmossen har mycket höga och höga naturvärden. Om-
rådet har höga frilufts- och rekreationsvärden, samt höga och 
mycket höga bevarandevärden. Delar av området har värden 

för lokal utveckling. 

Klass I
Västergårdshagen: Stadsdelspark
I Västergårdshagen finns ett odlingslandskap med stengärds-
gårdar och hagar och ett område med kolonilotter. Här finns 
naturliga stigar och varierad natur. Terrängen är kuperad och 
naturen skiftar från hagmark till barrskog. Västergårdshagen 
har höga naturvärden och rekreationsvärden. 

Klass II Vid kullen 
Grönområde vid Storegårdsgatan: Träffpunkt

I grönområdet vid Storegårdsgatan ligger lekplatsen Väster-
gårdshagen. Parken har besöks och stadsvärden. 

Utöver de utpekade områdena i grönområdesplanen så är 
området strax söder om området som en viktig grön kil in 
i staden från Kransmossen genom Västergårdshagen och 
vidare mot Ollonstupet. Detta är utpekat i Borås Stads 
översiktsplan som en koppling som ur natur- och rekrea-
tionsperspektiv är önskvärda att säkerställa eller vid behov 
utveckla för att upprätthålla en grön infrastruktur. Detta 
har tagits i beaktande vid utformningen av planområdet och 
planläggningen planeras att efterföljas av ett markbyte mellan 
kommunen och exploatören som äger det i översiktsplanen 
utpekade området. Genom att kommunen själva äger marken 
så kan denna viktiga gröna kil säkerställas för framtiden. 

Geoteknik
WSP har upprättat ett tekniskt PM baserat på arkivstudier för 
att översiktligt redogöra de geotekniska förhållandena och ge 
rekommendationer fortsatta utredningar. Deras bedömning 
är att de marktekniska förhållandena inom området är relativt 
goda och att byggnader i en till två våningar troligen kan 
grundläggas med platta på mark. 

Skillnader kan dock förekomma gällande de geotekniska 
förutsättningarna i form av lösjord som är sättningsbenäget 
och kan kräva utschaktning beroende på djup, beskaffenhet 
samt ytligt berg som kan kräva sprängning. Vid uppfyllnad/
höjning av befintlig marknivå eller avschaktning av mer 
låglänt terräng bör hänsyn tas till eventuella sättningar samt 
eventuella stabilitetsproblem som sannolikt uppstår vid 
denna ytterligare belastning. 

Allmänna hårdgjorda ytor bedöms kunna grundläggas 
oförstärkt (normalt sätt) efter urschaktning av organisk jord. 
Aktuella grundvattennivåer och schaktförhållanden har inte 
besvarats.

WSP:s PM rekommenderar att en översiktlig utredning utförs 
där syftet med undersökningen är att bestämma: 
- Bergfritt djup för att få ett bra projekteringsunderlag till 

Karta Grönområdesplan..
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grundplattor, VA-ledningar och massbalans på grund av 
eventuella nivådifferenser inom det berörda området. 
- Jordlagerföljd genom skruvprovtagning för att påvisa 
eventuella lösa jordlager. 
- Jordens fasthet genom geotekniska sonderingar och få 
parametrar på jorden samt påvisa berg.

Förorenad mark
I området har det tidigare funnits en handelsträdgård och 
odling i växthus har bedrivits. 

En översiktlig miljöteknisk markundersökning (WSP 2015) 
och en kompletterande miljöteknisk markundersökning 
(WSP 2016) har utförts. Undersökningarna har funnit föro-
reningar som behöver saneras innan dess att bostäder kan 
byggas på platsen. Förhöjda halter av barium, bly, arsenik, 
kvicksilver, kadmium och zink har påträffats. 

Ytterligare komplettering av undersökningarna kommer att 
krävas och marken kommer att saneras för att uppnå Natur-
vårdsverkets riktvärden för bostäder. Vid komplettering av 
den kompletterade markundersökningen ska metallföro-
reningen kring provpunkt 1502 avgränsas horisontellt och 
undersöka huruvida det förekommer någon förorening i 
marken där det tidigare funnits en oljecistern i förrådets 
källare. Innan provtagning sker ska provtagningsplan skickas 
till kommunens miljöförvaltning. Mer information kring 
förorenad mark finns i de miljötekniska utredningarna som 
finns som bilagor till planbeskrivningen. 

6. Vatten
Strandskydd
Planområdet berör inte strandskyddat område.

Översvämningsrisk 
Planområdet påverkas inte av översvämningsrisker enligt 
detaljerad översvämningskartering för Borås Stad, upprättad 
2010.

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

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 dricksvattenförsörj-
ning 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
Inget ytvatten bedöms påverkas negativt av detaljplanens 
genomförande.

7. Sociala perspektiv
Trygghet
Den tillkommande bebyggelsen innebär att fler människor 
rör sig i området vilket kan bidra till ökad upplevd trygghet. 
Den i dagsläget ej verksamma handelsträdgården kan upple-
vas som övergiven och uppfattas som otrygg. 

Identitet
Den nya bebyggelsen är belägen på gränsen mellan samman-
hållen bebyggelse och landsbygd, och tillkommande bebyg-
gelse kommer få en för platsen ny karaktär och identitet. Den 
nya bebyggelsen som får uppföras är såväl villabebyggelse, 
radhus, parhus och mindre flerbostadshus och det kommer 
innebära nya vyer som förändrar boendemiljön för de som 
redan bor i området. 

8. Störningar på platsen
Risk
Aktuellt avstånd till transportled för farligt gods är drygt 800 
meter. Det är långt till andra farliga verksamheter. Ytterligare 
utredningar bedöms inte som nödvändiga.   

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

Planområdet befinner sig i ett område med begränsad trafik, 
Storegårdsgatan är av villakaraktär och de trafikmängderna 
inklusive den ökning som planen innebär bedöms inte ge 
upphov till sådana trafikmängder som innebär att gällande 
riktvärden för buller riskerar att överskridas. I kommunens 
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översiktliga bullerkartläggning visar att buller från närlig-
gande Trandaredsgatan inte riskerar att överskrida några 
gränsvärden för planområdet. 

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

9. Planbestämmelser 
Allmänna platser 
Bestämmelsen GATA1 gäller för en liten del av planområdet 
och innebär att den delen planläggs som kommunal lokal-
gata.

PARK inom område där denna användning gäller får det 
finnas gång- och cykelvägar. Områdena ska vara tillgängliga 
förallmänheten och syftar till att knyta ihop olika grönområ-
den och stråk i området. 

Huvudmannaskap allmänna platser
Detaljplanen föreskriver att kommunen är huvudman för 
allmänna platser inom planområdet. Det innebär att det är 
kommunen som ska äga och ansvara för skötsel av platserna.

Kvartersmark
Övrig mark i området är kvartersmark med beteckningen 
BE1. Bokstaven B står för bostäder och E1 för transformator-
station. Bestämmelsen innebär att inom området så får både 
bostäder och transformatorstation byggas. 

Utnyttjandegrad och begränsningar
Plankartan innehåller tre olika typer av bestämmelser som 
reglerar hur stor byggnadsarea som tillåts. e1 innebär att inom 
område med den beteckningen så är största tillåtna bygg-
nadsarea 130 m2 per fastighet. Denna bestämmelse gäller för 
den del av området där par-/rad-/kedjehus och villor tillåts. 
e2 innebär att största byggnadsarea är 200 m2 och e3 innebär 
att största byggnadsarean är 40 % av fastighetsarean inom 
egenskapsområdet. 

Punktprickad mark betyder att marken inte får förses med 
byggnad och där även n1 finns inom prickat område betyder 
det att marken inte heller får hårdgöras vilket innebär att 
någon väg inte får byggas på den utpekade marken.  

Höjd på byggnader regleras med högsta nockhöjd vilket 
innebär att mindre anläggningar på tak såsom skorsten etc. 
får avvika från den bestämda höjden. Det finns också en 
bestämmelse om att lägsta takvinkel får vara 15 °.

Placering, utformning och utförande 
p1 reglerar att byggnadsverk ska placeras minst 4 meter från 
fastighetsgräns eller sammanbyggas över fastighetsgräns. f1 

betyder att endast rad-, par-, kedje- eller enbostadshus får 
byggas. f2 och f3 är utformningsbestämmelser som reglerar att 
byggnaderna får vara maximalt två respektive tre våningar. 
b1 reglerar att de kända markföroreningar som finns ska be-
handlas för att uppnå riktvärden för känslig markanväning. 
 
Administrativa bestämmelser 
Det finns en bestämmelse om markreservat för allmännyttiga 
underjordiska ledningar som betecknas u1 och en bestäm-
melse om markreservat för gemensamhetsanläggning för gata 
betecknat g1.

10. Övergripande beslut
Vision 2025
Borås 2025 är visionen om hur framtida Borås ska se ut 2025.

Visionen antogs år 2012 och består av sju strategiska målom-
råden. Detaljplanen strider inte mot Borås stads vision utan 
bidrar till några av de strategiska målområden som finns 
bland annat följande: 
”Vi utformar socialt hållbara bostäder över generations- och 
kulturgränser med en blandad bebyggelse av gammalt och 
nytt och med olika upplåtelseformer.” 
 

Översiktlig bullerkarta- ekvivalentvärden.
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”Vi minimerar förekomsten av skadliga kemikalier i samhäl-
let”, detta genom att marken kring den nedlagda handelsträd-
gården saneras för att möjliggöra bostäder. 

Översiktlig planering
Området är utpekat som övrig stadsbebyggelse i Översikts-
planen för Borås Stad (2018) som visar hur Borås Stad ska 
utvecklas för att skapa en attraktiv och hållbar kommun.

I översiktsplanen finns ett antal planeringsprinciper som är 
till för att förverkliga översiktsplanens strategier och utgöra 
stöd vid bland annat detaljplanering. Bland planeringsprinci-
perna för bostadsbyggande och boendemiljöer står det bland 
annat att:

» Planeringen av bostäder ska bidra till  
 komplettering med varierade bostadstyper, storlekar  
 och upplåtelseformer.

» Ny bostadsbebyggelse ska lokaliseras på rimligt   
 avstånd till kollektivtrafik. Kollektivtrafik ska vara   
 ett attraktivt alternativ i vardagen

»  Vid förtätning av boendemiljöer ska tillgången till  
 offentliga mötesplatser och grönytor av hög kvalitet  
 säkerställas.

Detaljplanen bedöms följa riktlinjerna i kommunen över-
siktsplan.

Miljömål
I miljömålen för Borås Stad 2018-2021 återfinns de nationella 
miljökvalitetsmålen i fyra prioriterade områden, där målen 
inom området hållbar samhällsplanering framförallt syftar 
till att nå de nationella miljökvalitetsmålen avseende ”god 
bebyggd miljö” och ”begränsad klimatpåverkan”. 

Planen bedöms inte riskera att man inte kan uppnå 
miljömålen. Flertalet miljömål bedöms inte beröras av 
genomförandet av planförslaget eller medföra någon skillnad 
mot dagsläget. Sammanfattningsvis berörs målet Begränsad 
klimatpåverkan och Frisk luft genom att förslaget genererar 
mer trafik. Detta bedöms kompenseras av att det ligger nära 
service med goda förbindelser till kollektivtrafik och väg för 
gång- och cykel.

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

Behovsbedömning 
En undersökning avseende betydande miljöpåverkan har 
gjorts. Omgivningsförutsättningarna och den påverkan 
detaljplanen innebär för miljön, hälsan och hushållningen 
redovisas i denna planbeskrivning. Inom planområdet tillåts 
användning för bostäder, tekniska anläggningar, park, och 
gata. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvens-
beskrivning, MKB, inte erfordras. En nedlagd handelsträd-
gård tas i anspråk där marken behöver saneras för att tillåta 
bostäder. Planområdet har anpassats till sina omgivningar 
för att inte inkräkta på gröna stråk och kan ses som en 
förtätning där hushållningen med marken i närheten till 
Kransmossens rekreationsområde varit viktig. Viss natur tas i 
anspråk och viss ökning av trafik kommer att ske. Eventuella 
kompensationsåtgärder t.ex. för att förbättra tillgängligheten 
till rekreationsområdet kommer att utredas i planarbetet. 

Undersökningen av betydande miljöpåverkan har kommit 
fram till att det är viktigt att belysa följande frågor i detaljpla-
nen

• Förorenad mark

• Geoteknik

• Tillgänglighet och hänsyn till rekreationsområdet   
 Kransmossen.

Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbe-
skrivning (MKB) inte behövs. 

12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning
Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap. Det innebär 
att Kommunen ansvarar för iordningställande och skötsel av 
allmän plats inom området. Exploatören ansvarar i sin tur 
för åtgärder och skötsel av kvartersmark på egen fastighet. 

I detaljplanens nordöstra del, som enligt tidigare detaljplan 
utgjordes av allmän platsmark men som nu kommer utgöras 
av kvartersmark, finns idag en asfalterad gångbana. Denna 
gångbana ska flyttas till det smala område i detaljplanens 
norra del som utgörs av allmän plats park. Flytten utförs av 
tekniska förvaltningen, men bekostas av Exploatören. 

För iordningsställande av anläggningar på kvartersmark som 
avser vara gemensamma för flera fastigheters behov, såsom 
vägar, anläggningar för sophantering med mera, ansvarar 
Exploatören. Ansvaret för framtida drift och underhåll av 
dessa anläggningar regleras i lantmäteriförrättning, se rubrik 
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Fastighetsrättsliga frågor.

Borås Energi och Miljö AB ansvarar för allmänna anlägg-
ningar avseende vatten, spillvatten, dagvatten, fjärrvärme 
samt avfallshantering.

Borås Elnät AB ansvarar för allmänna anläggningar för el. 

Avtal
Exploateringsavtal tecknas mellan Kommunen och 
Exploatören innan detaljplanen antas. Ett sådant avtal kan 
bland annat reglera bildande av gemensamhetsanläggningar, 
finansiering av åtgärder på allmän plats samt köp och försälj-
ningar av mark. 

Exploatören har tecknat plankostnadsavtal.

Ledningar
Ledningskoll utfördes i oktober 2019. Följande ledningsägare 
har ledningar inom eller i nära anslutning till planområdet: 

• Borås Energi och Miljö

• Borås Elnät

• Servicekontoret, Borås Stad

• Splitvison

Exploatören bär ansvar för att i god tid kontakta berörda 
ledningsägare. 

Fastighetsrättsliga frågor
Föreslagen fastighetsbildning och beskrivna fastighetskon-
sekvenser är utformade i enlighet med detaljplanen och 
uttrycker ett alternativ till hur de fastighetsrättsliga frågorna 
kan lösas. Lantmäterimyndigheten prövar eventuella åtgärder 
enligt reglerna i gällande lag. 

Fastighetsägare 
Detaljplanen omfattar 7 fastigheter. Borås Hulta S:2 och 
Hulta S:3, vilka utgör samfälld väg, Borås Hulta 4:1 och 
Hulta 4:2, vilka ägs av Borås Stad, samt Borås Hulta 4:11, 
Hulta 4:38, Hulta 4:41, vilka är i privat ägo.

Gemensamhetsanläggningar 
Inom delar av den mark som planläggs för Bostäder (B) samt 
Transformatorstation (E1) finns planbestämmelsen g1. Detta 
innebär att marken inte får bebyggas eller disponeras på ett 
sådant sätt att lokaliseringen av en gemensamhetsanläggning 
för gata hindras. En gemensamhetsanläggning kan endast 
inrättas av Lantmäterimyndigheten genom en lantmäteriför-
rättning.

Ledningsrätt 
Ledningar som anläggs inom område markerade med u 
bör tryggas genom upprättande av avtalsservitut mellan 
ledningshavare och fastighetsägare. Rätten till området kan 
även säkerställas genom ledningsrätt.

Fastighetsbildning 
De delar av Hulta 4:1 samt Hulta 4:2 som i detaljplanen 
kommer att utgöras av kvartersmark, figur 1, 2 och 3 i bilden 
ovan, bör genom fastighetsreglering tillföras Hulta 4:41.

Fastighetsrättsliga konsekvenser

Borås Hulta 4:1 
- Avstår mark som i detaljplanen är utlagd som kvar  
 tersmark, ca 1350 kvm, figur 2 i bilden sida 14, till   
 Hulta 4:41.  
- Nya byggrätter för Bostäder (B) och Transformator  
 station (E1) skapas. 
- Mark utlagd som allmän plats, Park, minskar. 

Borås Hulta 4:2 
- Avstår mark som i detaljplanen är utlagd som   
 kvartersmark, ca 650 kvm, figur 1 i bilden  
 sida 14, till Hulta 4:41. 
- Avstår mark som i detaljplanen är utlagd som   
 kvartersmark, ca 950 kvm, figur 3 i bilden 
 sida 14, till Hulta 4:41. 
- Ny byggrätt för Bostäder (B) skapas. 
- Mark utlagd som allmän plats, Natur, minskar. 

Storegårdsgatan

4:1
GATA1

PARK

+209

e3

e2

B

PARK

E1

g1

f3

n1

13

f1

f2

b1

e1

p1

f3

13
15

15

4:2

4

3

2
1

Exploatör köper från 
kommunen. ca. 650 m²

Exploatör köper från 
kommunen. ca. 950 m²

Exploatör köper från 
kommunen. ca 1350 m²

4:2

4:41

4:41

Möjliggör fastighets- 
reglering från Hulta 
4:41 till Hulta 4:11.
ca. 100 m²

4:11

S:2

S:3

Fastighetskonsekvenskarta.
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Borås Hulta 4:11 
- Har fortsatt samma användning, Bostäder (B), som i  
 tidigare detaljplan. 
- Det befintliga officialservitut som ger Hulta 4:11   
 rätt att använda ett område på Hulta 4:41 för väg, se  
 figur 4 i bilden sida 14, kommer att finnas kvar. 
- Detaljplanen möjliggör fastighetsreglering av mark   
 från Hulta 4:41 till Hulta 4:11, ca 100 kvm, figur 4 i 
 bilden sida 14. Officialservitutet kan i sådant fall   
 upphävas.  

Borås Hulta 4:41 
- Tillförs mark som i detaljplanen är utlagd som   
 kvartersmark, ca 650 kvm, figur 1 i bilden 
 sida 14, från Hulta 4:2. 
- Tillförs mark som i detaljplanen är utlagd som 
 kvartersmark, ca 1350 kvm, figur 2 i bilden sida 14,   
 från Hulta 4:1. 
- Tillförs mark som i detaljplanen är utlagd som 
 kvartersmark, ca 950 kvm, figur 3 i bilden sida 14, 
 från Hulta 4:2. 
- Markens användning ändras från Handelsträdgård   
 med tillhörande bostad (L1) till Bostäder (B) samt   
 Transformatorstation (E1).  
- Det befintliga officialservitut som belastar Hulta 
 4:41 med en rätt för Hulta 4:11 att använda ett  
 område på Hulta 4:41 för väg, se figur 4 i bilden sida 
 14, kommer att finnas kvar. 
- Detaljplanen möjliggör fastighetsreglering av mark 
 från Hulta 4:41 till Hulta 4:11, ca 100 kvm, figur 4 i 
  bilden sida 14. Officialservitutet kan i sådant fall  
 upphävas.  

Borås Hulta S:2 
- Två delar av samfälligheten planläggs som Bostäder   
 (B) samt Transformatorstation (E1). 
- Mark utlagd som allmän plats, Natur, minskar.  
- Bildande av gemensamhetsanläggning för gata   
 möjliggörs i de delar av samfälligheten som i  
 detaljplanen markeras med g1.

Borås Hulta S:3 
- En del av samfälligheten planläggs som Bostäder (  
 B) samt Transformatorstation (E1). 
- Mark utlagd som allmän plats, Natur, minskar.  
- Bildande av gemensamhetsanläggning för gata   
 möjliggörs i de delar av samfälligheten som i  
 detaljplanen markeras med g1.

Ekonomi
Grundprincipen för finansieringen är att Exploatören ska 
betala för de åtgärder som uppkommer till följd av dennes 
exploatering. 

Exploatören kan tillgodogöra sig den eventuella värdeökning 
på sin fastighet som detaljplanen medför.

Kommunen får intäkter i och med försäljning av mark. 

Exploatören står för fastighetsbildningskostnader. 

13. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 5 år efter att planen har fått laga 
kraft. 

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Om du har standardförfarande: Detaljplanen handläggs med 
standardförfarande. Utökat förfarande är inte aktuellt för att 
detaljplanen: 
1. är förenlig med översiktsplanen,  
2. inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt 
av stor betydelse, eller  
3. inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

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

Planunderlag
Följande Utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » Översiktlig miljöteknisk markundersökning  
(WSP, 2015-09-04). 

 » Kompletterande miljöteknisk markundersökning  
(WSP, 2016-05-17).

 » Tekniskt PM, Geoteknik (WSP, 2019-09-20).

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-
nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med 
representanter från kommunala förvaltningar.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Robin Enqvist 
Plan- och bygglovschef  Planarkitekt

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Detaljplanens innehåll
En detaljplan innehåller två delar:

Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.

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

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

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

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

vad en detaljplan är och de olika stegen i detaljplaneprocessen.
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Planprocessen.

helst, men Kommunstyrelsen måste godkänna initiativet 
till planuppdraget för att det ska kunna starta. Efter det tar 
Samhällsbyggnadsnämnden ett beslut att ge oss på Samhälls-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en detaljplan. I 
detta skede avgörs det om vi behöver göra ett planprogram 
innan vi påbörjar arbetet med en detaljplan. 

Ett planprogram är ett dokument som anger vilka förut-
sättningar och mål som kommande detaljplaner ska uppnå. 
Planprogram innehåller ofta större områden än  detaljplaner. 
Syftet är att redovisa principiella riktlinjer och visa alternativa 
förslag och lösningar på svårigheter och  intressekonflikter 
i ett tidigt skede av planeringen. Dock ger ett planprogram 
inga byggrätter. När förslaget på ett planprogram är färdigt, 
skickas det ut på samråd till alla som påverkas av de 
planerade åtgärderna. Processen för planprogram är kortare 
än processen för detaljplan, och kan godkännas direkt efter 
samråd. När planprogrammet är godkänt, kan vi göra en 
detaljplan. 

Samråd 
När kommunen har tagit fram ett förslag på detaljplan, 
skickas det ut på samråd till remissinstanser och de som 
påverkas av detaljplanen. Samrådet innebär att invånare får 
möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen. Det är i detta 

skede som det är enklast för dig att kunna påverka planens 
innehåll och utformning. Ju längre fram i planarbetet vi 
kommer, desto fler saker blir svårare att ändra. 

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

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

Begränsat förfarande
Om detaljplanen är av begränsad betydelse som en större 
allmänhet inte har ett intresse för, kan vi handlägga detaljpla-

Plansamråd Granskning Antagande Laga kraft

Så kan du påverka detaljplanens innehåll

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

Programsamråd

Du får ta del av ett 
programförslag som du 
kan lämna synpunkter 
på. Synpunkter lämnas 
till Samhällsbyggnads-
nämnden.

Efter programsamrådet 
sker en bearbetning av 
programförslaget med 
anledning av inkomna 
synpunkter. Det färdiga 
programmet godkänns av 
Samhällsbyggnadsnämn-
den eller av Kommunfull-
mäktige.

Efter samrådet sker en 
bearbetning av planförsla-
get med anledning av 
inkomna synpunkter.

Tre veckor efter antagan-
det får planen laga kraft, 
om inte planen överkla-
gats.

Nu kan bygglov lämnas i 
enlighet med planen.

När planen fått laga kraft 
är det inte längre möjligt 
att överklaga beslutet.

Om dina synpunkter 
kvarstår efter antagandet 
har du möjlighet att  
överklaga beslutet till 
Mark- och miljödomstolen 
och senare till Mark- och 
miljööverdomstolen.

Efter granskningen sker 
eventuellt mindre redige-
ringar innan den färdiga 
detaljplanen tas upp i 
Samhällsbyggnadsnämn-
den för godkännande, 
därefter antar Kommun-
fullmäktige planen.

Du får ta del av ett 
planförslag som du kan 
lämna synpunkter på.
Synpunkter lämnas till 
Samhällsbyggnadsnämn-
den.

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 synpunk-
terna skriftligt. Synpunk-
terna lämnas till Samhälls-
byggnadsnämnden.
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nen med ett så kallat begränsat förfarande. Våra remiss- 
instanser och de som påverkas av planförslaget får då möjlig- 
het att lämna synpunkter. Om ingen har synpunkter 

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

Antagande
Samhällsbyggnadsnämnden antar (godkänner)  detaljplanen. 
När det gäller planer som är principiellt viktiga, ska 
 Kommunfullmäktige anta detaljplanen. I det här skedet får 
du, som vi bedömer inte har fått dina synpunkter tillgodo-
sedda, ett meddelande om att planen har antagits. Du får 
även en så kallad besvärshänvisning, som ger dig information 
om hur du kan överklaga planen om du vill det. 

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

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

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

Ordlista

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

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

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

 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad,  501 80 Borås  
besöksadress 

Kungsgatan 55, 501 80 Borås
tel

033-35 85 00  
e-post

detaljplanering@boras.se
  webbsida 

boras.se/detaljplan
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Fastighetsredovisning

Grundkarta inom planområdet

Upprättad 2019-12-30

Upprättad 2019-12-30

Mätklass II

Grundkarta

N

Höjdsystem: RH 2000

Koordinatsystem plan: SWEREF 99 13 30

Grundkartans beteckningar

Fastighetsgräns

Servitutsgräns

Fastighetsbeteckning

Byggnader, fasadlinjer redovisade

Byggnader, takens begränsningslinjer redovisade

Väg

Rutnätspunkt

Slänt

Stig

Mur

Staket

Träd

Belysningsstolpe

0:00 / 0:000

Borås Stad, Västra Götalands län

Beslutsdatum Inst

Detaljplan för Hulta

Hulta 4:41 m.fl.-

Storegårdsgatan

Samrådshandling

Upprättad 2020-01-20 Reviderad

Michaela Kleman

Plan- och bygglovschef

Robin Enqvist

Planarkitekt

Samråd

2020-01-20

DEL.

Granskning 

Antagande

Laga kraft

50 m4540353020 25151050

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

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

hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

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

Lokalgata

GATA

1

ParkPARK

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

TransformatorstationE

1

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR

KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning

e

1

Största byggnadsarea är 130 m² per fastighet området får indelas i

maximalt 35 fastigheter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e

2

Största byggnadsarea är 200 m²,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e

3

Största byggnadsarea är 40 % av fastighetsarean inom

egenskapsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

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

+209

Högsta nockhöjd är 209 meter över angivet nollplan,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

0.0

Högsta nockhöjd i meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

00

Minsta takvinkel i grader,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Placering

p

1

Byggnadsverk ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns eller

sammanbyggas över fastighetsgräns,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utformning

f

1

Endast radhus, parhus, kedjehus eller enbostadshus,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

2

Högst antal våningar 2,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

3

Högst antal våningar 3,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation

n

1

Marken får inte hårdgöras,  4 kap. 10 §

Skydd mot störningar

m

1

Startbesked för grundläggning av byggnad får inte ges förrän

markens lämplighet avseende föroreningar har avhjälpts till

Naturvårdsverkets riktvärden.,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från dagen då detaljplanen fått laga kraft,  4 kap. 21 §

Markreservat

u

1

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap. 5 § 1 st 2

p.

Gemensamhetsanläggning

g

1

Markreservat för gemensamhetsanläggning för gata,  4 kap. 18 § 1 st  p.

Upplysningar

Planavtal finns upprättat, ingen planavgift debiteras vid bygglov.

Skala 1:500 (A1)
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Datum 
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Projekteringsframställan för Badstrandsvägens 

förskola i Sjömarken 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker projekteringsframställan avseende nybyggnation av 

Badstrandsvägens förskola, Badstrandsvägen, del av Räveskalla 1:36 och 

översänder svaret till Kommunstyrelsen och Lokalförsörjningsnämnden.        

Ärendet i sin helhet 

Projekteringsframställan avser byggnation av Badstrandsvägens förskola i 

Sjömarken. En förstudie har genomförts av Lokalförsörjningsförvaltningen 

tillsammans med representanter från Förskoleförvaltningen. Tomten medger en 

förskola i ett plan. Utformningen följer Borås Stads riktlinjer för ny- och 

ombyggnation av förskolor samt Skolverkets riktmärken för barngruppers 

storlek. Tomten delas upp i tydliga zoner för lek och transport.  

Två bullerplank ska uppföras för att klara bullerkraven enligt Naturvårdsverkets 

riktlinjer då förskoletomten ligger nära järnvägen.  

I samband med att den nya förskolan öppnar planeras Sjögårdens förskola 

avvecklas med 60 förskoleplatser. Denna förskola är belägen i paviljonger.  

Bedömd produktionsstart är satt till hösten 2020 med inflyttning januari 2022.  

Projektets budget är kalkylerad till 43 400 000 kr.               

Beslutsunderlag 

1. Projekteringsframställan för Badstrandsvägens förskola, 

Badstrandsvägen, del av Räveskalla 1:36, Borås Stad    

2. Korrigerad projekteringsframställan för Badstrandsvägens förskola i 

Sjömarken 

3. Barnkonsekvensanalys                         

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 6 februari 2020. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. Lokalförsörjningsnämnden 
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Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 

 



BARNKONSEKVENSANALYS 
 

 

 
 

Lagstiftning Forskning och statistik 

 

Beprövad erfarenhet Nätverk kring barnet/barnen 

 

Barnkonventionens artiklar Barnets/barnens egen uppfattning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Förskolenämnden arbetar för att alla barn i förskolan ska få möjlighet allt lyckas. Förskolan ska vara en trygg miljö där barn  
 får utrymme att uttrycka sina åsikter och få dessa tillvaratagna. Alla barn ska ha möjlighet att lyckas, oavsett bakgrund.  

Alla har rätt till goda kunskaper och en god utbildning. En förutsättning för detta är att förskolans utbildning bedrivs i 
ändamålsenliga lokaler.  

 
  

Dnr 2020-00026 Ärende: 

Projekteringsframställan Badstrandsvägens förskola Sjömarken 

Finns det forskning eller statistik kring frågeställningen/ 

ärendet som kan användas som faktabakgrund för 

bedömning? 

 

De riktlinjer som Förskolenämnden hänvisar till baserar sig 

på relevant forskning. 

Vad säger lagstiftning, förarbeten, riktlinjer, föreskrifter 

eller policy i förhållande till frågeställningen/ärendet? 

 

Av Borås Stads Riktlinjer för nybyggnation 

och ombyggnation av förskola framgår att Borås Stad ska 

skapa goda uppväxtvillkor för barn samtidigt som man står 

inför en stor utmaning att inom de närmaste åren bygga ut 

antalet förskoleplatser. 

Riktlinjerna ska skapa en samsyn vid planering och 

projektering av förskolor mellan kommunens berörda 

aktörer och förvaltningar kring funktioner. Verksamhetens 

krav på ändamålsenliga, tillgängliga, säkra och trygga 

miljöer samt tekniska krav ska enligt detta dokument 

uppfyllas på en acceptabel ekonomisk nivå. 

Kunskaper hos dem som finns i barnets/barnens 

närmaste omgivning, ex. föräldrar eller skolpersonal. 

 

Enligt skollagen och läroplan ska förskolans miljö vara en 

miljö för utveckling och lärande. Kunskap hos rektor hos 

och pedagoger finns för att skapa en god lärmiljö och  

 kunskap om hur den ska nyttjas på bästa sätt för att     

 tillgodose barnets bästa.  

Tidigare erfarenheter med liknande ärenden. 

 
Förskolenämnden har sedan nämndens start 2017 öppnat 7 
nya förskolor (Sagan, Kransmossen, Kärrabacken, Tallbacken, 
KreaNova, Silverpoppeln och Marklandsparken).  

Skriv ut formulär 

Sammanfattande bedömning: 

Har barnet/barnen själva fått möjlighet att uttrycka sin 

åsikt? På vilket sätt? Vad är barnets/barnens 

uppfattning? 

 

Barnens perspektiv har inte inhämtats med hänsyn till 

förskolebarnens ålder.  

Vilka av barnkonventionens artiklar berörs av 

frågeställningen/ärendet? Vad säger barnkonventionen? 

 

Artikel 2 

Artikel 3 

Artikel 6 

Artikel 12 
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Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl

ANMÄLNINGSÄRENDEN 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-02-24 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2020-00003 1.1.3.0 

Anmälningsärenden

Förskolenämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna      

Anmälningsärenden 

1. Anmälan till Arbetsmiljöverket

Dnr 2020-00042

2. Kommunfullmäktiges beslut 2020-01-23  § 6 Borås Stads

Ungdomspolitiska program 2020-2023

Dnr 2019-00169

3. Kommunfullmäktiges beslut 2020-01-23 § 10 Motion: Den första

jämställda generationen

Dnr 2019-00157

4. Områdesutveckling för jämlik hälsa

Dnr 2020-00036

5. Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige januari 2020

Dnr 2020-00035

6. Kommunstyrelsens beslut § 31 Intern kontrollplan 2020

Dnr 2019-00085

7. Kommunfullmäktiges beslut 2019-12-19 § 295 - Beredningen för

medborgardialog under Kommunfullmäktige utvecklas

Dnr 2020-00030

8. Kommunfullmäktiges beslut 2019-12-19 § 294 - Uppdrag att genomföra

en kartläggning av kommunens nuvarande arbete med mänskliga

rättigheter samt ta fram ett förslag på Borås Stads fortsatta arbete med

att stärka mänskliga rättigheter

Dnr 2020-00029
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Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 



 

 

Förskolenämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Olovholmsgatan 32 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

 

DELEGATIONSBESLUT 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-02-24 

Instans 
Förskolenämnden 
Dnr FN 2020-00004 1.1.3.0 
 

  

 

Delegationsbeslut 

Förskolenämndens beslut 
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna        

Delegationsbeslut 
1. Delegationsbeslut B8 januari - tidsbegränsade anställningar 

Dnr 2020-00046 
 

2. Delegationsbeslut B7 januari - tillsvidareanställningar 
Dnr 2020-00046 
 

3. Delegationsbeslut - beslut om särskild förtur löpnummer 1 
Dnr 2020-00038 
 

4. Anmälan kränkande behandling löpnummer 64 
Dnr 2019-00007 
 

5. Delegationsbeslut - Beslut om avslag av placering i två olika förskolor 
Dnr 2020-00028 
 

6. Delegationsbeslut - Tillsynsbeslut för Svenska kyrkans förskola 
Änglabacken 
Dnr 2019-00161 

 
7. Delegationsbeslut - Tillsynsbeslut för Svenska kyrkans förskola 

Kyrkbacken 
Dnr 2019-00161 
 

8. Delegationsbeslut - Tillsynsbeslut för Svenska kyrkans förskola 
Ansgarsbacken 
Dnr 2019-00161 
 

9. Delegationsbeslut - Tillsynsbeslut för Borås kristna förskola 
Guldbaggen 
Dnr 2019-00161 
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10. Delegationsbeslut - Tillsynsbeslut för Freinetförskolan Ejdern 
Dnr 2019-00161 
 

11. Delegationsbeslut - Tillsynsbeslut för Montessoriförskolan Pyramiden 
Dnr 2019-00161 
 

12. Delegationsbeslut - Tillsynsbeslut för Idealiv 
Dnr 2019-00161 

 
13. Delegationsbeslut - Tillsynsbeslut för Montessoriförskolan Globen 

Dnr 2019-00161 
 

14. Delegationsbeslut - Tillsynsbeslut för förskolan Paletten 
Dnr 2019-00161 

 
15. Delegationsbeslut - Tillsynsbeslut för Montessoriförskolan Malmen 

Dnr 2019-00161 
 

16. Delegationsbeslut - Beslut om riktad tillsyn - Änglabackens förskola 
Dnr 2020-00047 

 
 
 

 
 

 
 
Andreas Ekström 
Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 
Förvaltningschef 
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