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Förskolenämnden kallas till sammanträde: 
 
Tid: Torsdagen den 24 augusti klockan 15.30. 

 Sammanträdet inleds med förvaltningsinformation från kl 15.30 och 
nämndsammanträdet startar kl 17.00.   
 

Plats: Förskoleförvaltningen, Olovholmsgatan 32,  
sammanträdeslokal Borgstena, plan 1. 

 
Partigruppmöten för politisk beredning: 
Den rödgröna gruppen träffas tisdagen den 22 augusti kl. 17.00 i sammanträdeslokal Gingri, 
plan 3, Olovsholmsgatan 32. Meddela eventuellt förhinder till Leif Johansson, tel. 0734-32 
76 53. 
 
Alliansen träffas tisdagen den 22 augusti kl. 17.00 i sammanträdeslokal Lugnet, plan 3, 
Olovsholmsgatan 32. Meddela eventuellt förhinder till Marie Fridén, tel. 0734-32 70 95. 
 
Sverigedemokraterna träffas onsdagen den 23 augusti kl 16.45 i sammanträdeslokal 
Salängen, plan 3, Olovsholmsgatan 32. Meddela eventuellt förhinder till Leif Häggblom, 
tel.0702-65 50 98. 
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3  Allmänhetens frågestund 
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4.                 Initiativärende Framtidens förskola  (2017/FN0067 714) 
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6.  Remissvar: Detaljplan för del av Centrum, Kv.  
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7.  Redovisning till Kommunstyrelsen –  

Revisionsrapport Kvaliteten i förskolan  
och pedagogisk omsorg   (2016/FN0030 007) 
 

8. Analys av kvalitetsrapport; Undervisning och  
resultat 15/16 med fokus på matematik  (2016/FN0002 600) 
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m.fl. Räfseryd     
     (2017/FN0136 214) 

11. Remissvar: Detaljplan för Bergsäter Bergsäter 1:1  
Backadalen    (2017/FN0125 214) 
 

12. Månadsrapport juni 2017   (2017/FN0047 04) 
 

13. Anmälningsärenden enl. bilagd förteckning 
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16. Övriga frågor 
 

 
 
Leif Johansson 
Ordförande Pernilla Bjerkesjö 
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Remiss, Initiativärende – Framtidens förskola 
 
 
I initiativärendet – Framtidens förskola föreslås förskoleförvaltningen att ta 
fram ett funktionsprogram för förskoleverksamhet i Borås Stad. Det finns 
sedan tidigare ett lokalprogram som togs fram 2007 av 
Lokalförsörjningsförvaltningen.  
 
Under de tio åren som gått sedan lokalprogrammet togs fram har det hänt 
mycket inom förskoleverksamheten och inom Borås Stad. Nya tankar kring 
pedagogik, flöden och pedagogiska miljöer har växt fram ur forskning och 
erfarenhet samt en ny läroplan för förskolan som skolform.  
Dessutom står staden inför en stor utmaning där många fler förskolor 
behöver byggas än någonsin tidigare med stora utmaningar i olika miljöer.  
 
Några exempel som bör utredas: 

 En kreativitet och flexibilitet när det gäller t ex centrumnära 
förskolors utemiljö bör skrivas in samtidigt som den pedagogiska 
verksamheten säkerställs.  

 

 Möjlighet att kombinera förskolor med öppna förskolor. 
 

 En mer genomarbetad tanke kring gemensamma ytor för ett antal 
förskoleplatser istället för ett antal hemvister. 

 
 
Därför anser Förskoleförvaltningen att ett nytt lokalprogram bör ses över 
men att Lokalförsörjningsförvaltningen bör vara den drivande i processen 
dock tillsammans med Förskoleförvaltningen. 
 
 
 
FÖRSKOLEFÖRVALTNINGEN 
 
 
Pernilla Bjerkesjö 
Förvaltningschef 
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§38  Dnr 2017/FN0067 714 

Initiativärende – Framtidens förskola 
Alliansgruppen i Förskolenämnden genom Marie Fridén (M) lägger vid dagens 
sammanträde fram ett initiativärende (bilaga 1 till protokollet) ”Framtidens förskola”. 
De föreslår nämnden besluta att ge Förskoleförvaltningen i uppdrag att ta fram ett 
funktionsprogram för förskoleverksamhet i Borås Stad i enlighet med skrivelsen. 
Funktionsprogrammet ska redovisas för nämnden innan årsskiftet 2017/2018.  
 
Yrkanden 
Den rödgröna gruppen i Förskolenämnden Leif Johansson (S), Linda Ikatti (S), Robert 
Sandberg (S), Eva Andersson (S), Lisa Tjärner (V) och Bo-Göran Gunnarsson (MP) 
yrkar att ärendet skickas som remiss till Förskoleförvaltningen för fortsatt beredning.  
 
Alliansgruppen i Förskolenämnden Marie Fridén (M), Jessica Bjurén (M), Niklas 
Arvidsson (KD) och Gunvie Peeker (M) yrkar att Förskolenämnden beslutar i enlighet 
med upprättat förslag i initiativärendet (se bilaga 1 till protokollet).  
 
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att Förskolenämnden 
beslutat i enlighet med den rödgröna gruppens yrkande. 
 
Omröstning begärs. Förskolenämnden godkänner följande propositionsordning: 
Ja innebär bifall till den rödgröna gruppens yrkande. 
Nej innebär bifall till alliansgruppens yrkande. 
 
Omröstningsresultat: 

Ledamot/tjänstgörande 
ersättare 

Ja-röst Nej-
röst 

Avstår 
från att 
rösta 

Leif Johansson (S) X   

Marie Fridén (M)  X  

Linda Ikatti (S) X   

Robert Sandberg (S) X   

Eva Andersson (S) X   

Lisa Tjärner (V) X   

Bo-Göran Gunnarsson (MP) X   

Jessica Bjurén (M)  X  

Niklas Arvidsson (KD)  X  

Leif Häggblom (SD)  X  

Gunvie Peeker (M)  X  

Antal röster: 6 5  

Förskolenämnden har således med 6 röster mot 5 beslutat i enlighet med den rödgröna 
gruppens yrkande. 
 
Alliansgruppen i Förskolenämnden reserverar sig mot beslutet. 
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Beslut: 
Förskolenämnden beslutar att ärendet skickas som remiss till Förskoleförvaltningen för fortsatt 
beredning.  
 
 
Vid protokollet 
 
Emelie Hansson 
Nämndsekreterare 
 
Justeras 
Leif Johansson  Stefan Medin 
Ordförande 
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 5 april 2017. 
 
Rätt utdraget intygas i tjänsten: 
 
 
Emelie Hansson 
Nämndsekreterare 
 



INITIATIVÄRENDE 
FÖRSKOLENÄMNDEN  2017-03-30 

Framtidens förskola 

Borås stad står inför en stor utmaning de närmaste åren att bygga ut antalet förskoleplatser. 
Behovet av en utbyggnad beror både på en inflyttning till staden och att det föds fler barn. För 
att klara av detta kommer vi bygga både nya förskolor och genomföra ombyggnation av 
befintliga lokaler till förskoleplatser.  

Lokalförsörjningsförvaltningen i Borås Stad tog 2007 fram ett lokalprogram för ”Förskolan i 
Borås”. Programmet togs fram tillsammans med verksamhetschefer och rektorer inom 
verksamheten och innehöll huvudsakligen riktlinjer för viktiga funktioner och utformning vid nya 
projekt och etableringar.  

Efter detta är förskolan, sedan 2010, en egen skolform i skollagen vilket innebär en ändrad 
kravbild. Dessutom har ansvaret för förskolan sedan årsskiftet gått från tre stadsdelsnämnder till 
en facknämnd. Vi anser därför att programmet nu behöver revideras. 

Det reviderade programmet ska fungera som vägledning i Förskolenämnden - och andra berörda 
nämnder inkl. förvaltningars arbete - så att de uppfyller verksamhetens krav på ändamålsenliga, 
säkra och trygga miljöer. Förskolans lokaler och utrustning ska bidra till barnens utveckling och 
lärande. Programmet, vilket vi anser ska kallas funktionsprogram, ska vara flexibelt, funktionellt 
och värna om barnperspektivet. Hur en förskola utformas har en stor inverkan på de aktiviteter 
och den verksamhet som sker och genomförs.  

Funktionsprogrammet ska fungera som ett styrdokument och ett underlag för kommunikation 
mellan de som berörs vid beställning, planering, utformning, upphandling och uppförande av 
lokaler ämnade för förskolans verksamhet.  Det ska kunna läsas av alla som är intresserade och 
underlätta förståelsen av förskolans funktioner. Funktionsprogrammet ska kommunicera värden, 
funktioner och målsättning med verksamhet som bedrivs på förskolan. Det ska ge möjlighet att 
forma förskolan på olika sätt inom en yttre ram, men och också fungera som diskussionsunderlag 
inom förskolan för den interna utvecklingen.  

För att bredda och utveckla Borås funktionsprogram vill vi att förvaltningen tittar på bra exempel 
som finns för funktionsprogram för förskolan, t.ex. i Trondheim, Umeå, Malmö, Stockholm och 
Göteborg. 

Förslag till beslut: 

Förskolenämnden ger förskoleförvaltningen i uppdrag att ta fram ett funktionsprogram för 
förskoleverksamheten i Borås Stad i enlighet med denna skrivelse. 

Funktionsprogrammet ska redovisas för nämnden innan årsskiftet 2017/2018. 

För allianspartierna 
Marie Fridén (M) vice ordförande 
   



 
 
 

 
 
 BESLUTSFÖRSLAG 
 
 
 
 

 Budget 2018:1 
 
Förslag till beslut 

 Förskolenämnden föreslås besluta: 
 

1. godkänna Budget 2018:1. 
2. upprättad tjänsteskrivelse sänds till Kommunstyrelsen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Ordförande 
 
 

 
 

 
Tillstyrkes 

 
 

 
Alternativt förslag 

 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Vice ordförande 
 
 
  
 
Diarienummer: 2017/FN0121 04 
Handläggare: Tanja Vööras 

Ärende 5 
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Budget 2018:1 
 
Förslag till beslut 
Förskolenämnden föreslås besluta: 
 

1. godkänna Budget 2018:1. 
2. upprättad tjänsteskrivelse sänds till Kommunstyrelsen. 

 
Sammanfattning 
Förskolenämnden ansvarar för utbildning inom förskola, öppen förskola, 
pedagogisk omsorg samt familjecentraler inom Borås Stad. Nämndens 
främsta uppgift är att säkerställa kvaliteten på undervisningsprocesserna och 
med det även säkerställa kompetensen. 
 
Kommunbidraget för 2018 fastställdes av Kommunstyrelsen den 19 juni 
2017. Utgångspunkten är Ekonomistyrnings underlag för uppräkningar av 
budgetramar.  
 
Det finns ett stort behov av att minska barngrupperna storlek inom 
förskolan för att garantera en trygg och kvalitativ verksamhet. Statsbidraget 
för minskade barngrupper minskar inför läsåret 17/18 och för att kunna 
bibehålla samma nivå krävs ytterligare medel. 
 
Arbetet med att öka likvärdigheten inom verksamheten måste fortsätta. 
Förskolan har ett kompensatoriskt uppdrag i vilken personaltätheten 
behöver ha sin utgångspunkt. Ett nytt sätt att fördela resurser till 
förskolorna genom en ny fördelningsmodell är en viktig del i arbetet med 
likvärdighet. Även likvärdighet avseende stöd i uppdraget som pedagogisk 
ledare för förskolecheferna behöver säkerställas. 
 
Det uppsökande arbetet behöver utvecklas och nämnden har för avsikt att 
öppna ytterligare en familjecentral samt utöka antalet öppna förskolor. 
 
Förskolan påverkas av den ökade digitaliseringen i samhället och 2018 ska 
Skolverket ha reviderat förskolans läroplan inom området. Medarbetarnas 
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kompetens avseende användning av digitala verktyg inom undervisningen 
behöver utvecklas. 
 
Kompetensförsörjningen fortsätter att vara en prioriterad fråga. Fler 
åtgärder har vidtagits och kommer att fortsätta vidtas under 2018. Borås 
ligger på lägst snittlön för förskollärare jämfört med andra kommuner i 
Sjuhärad och förvaltningen har svårt att rekrytera utbildade förskollärare. 
För att komma upp i nivå med övriga Sjuhäradskommuner krävs ytterligare 
medel. 
 
Lokalfrågan är fortsatt viktig. Flera nya enheter som öppnar under hösten 
2017 får helårseffekt under 2018. Dessutom öppnar två ytterligare enheter 
under 2018. Det finns behov av fler enheter inom ett flertal områden. 
Helårseffekterna av de nya enheter som öppnar under hösten 2017 samt 
utökningar och nya enheter under 2018 leder till att den 
volymkompensation förvaltningen erhåller i ram i stort sett helt går till 
ökade hyreskostnader, och leder till en indirekt effektivisering av 
verksamheten.  
 
Ärendet i sin helhet 
Kommunbidraget för 2018 fastställdes av Kommunstyrelsen den 19 juni 
2017. Utgångspunkten är Ekonomistyrnings underlag för uppräkningar av 
budgetramar. Underlaget anger en ökning till 710 450 tkr år 2018 från 
687 450 tkr år 2017 för förskolan. Ramen för 2018 har räknats upp med 0,9 
% för volymökningar motsvarande 5 800 tkr. Index för löner är 2,7 % och 
för övriga kostnader 1,9 %, vilket ger ca 17 000 tkr. 
 
Statsbidraget för minskade barngrupper minskar inför läsåret 17/18 från 
39,5 miljoner till 34,5 miljoner. Med statsbidrag på 39,5 miljoner har 
verksamhetsmåttet för barn per årsarbetare legat på 5,5. För att bibehålla 
samma nivå krävs ytterligare 9 miljoner, med hänsyn taget till höjt löneläge 
och volymökningar. För att nå Sverigesnittet på 5,2 barn per årsarbetare 
krävs totalt 65 miljoner. 
 
Arbetet med att öka likvärdigheten och kvaliteten inom verksamheten måste 
fortsätta. Förskolan har ett kompensatoriskt uppdrag i vilken 
personaltätheten behöver ha sin utgångspunkt. I fördelningen av resurser till 
förskolor är en ny fördelningsmodell, som bygger på Skolverkets allmänna 
råd för kvalitet i förskolan, en viktig del i arbetet med likvärdighet. Även 
likvärdighet avseende stöd i uppdraget som pedagogisk ledare för 
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förskolecheferna behöver säkerställas, varför nämnden nu inför 
utvecklingspedagoger och biträdande förskolechefer. 
 
Det uppsökande arbetet behöver utvecklas och det finns behov av 
ytterligare en familjecentral i centrala Borås. Nämnden beslutade den 20 juni 
2017 att starta ytterligare en familjecentral alternativt en 
familjecentralsliknande verksamhet med central placering samt starta en ny 
öppen förskola i Viskaforsområdet. Ska dessa utökningar göras krävs ett 
utökat kommunbidrag samt investeringsmedel för inventarier. Nämnden 
beslutade även om att starta en ambulerande öppen förskoleverksamhet. 
Förvaltningen beräknar kostnader för denna verksamhet. 
 
Kompetensförsörjningen fortsätter att vara en prioriterad fråga. Fler 
åtgärder har vidtagits och kommer att fortsätta vidtas under 2018. Borås 
ligger på lägst snittlön för förskollärare jämfört med andra kommuner i 
Sjuhärad och förvaltningen har svårt att rekrytera utbildade förskollärare. 
För att komma upp i nivå med övriga Sjuhäradskommuner krävs ytterligare 
medel. För att nå en snittnivå av kommunerna behövs ytterligare närmare 
15 miljoner och för att nå den kommun som ligger i topp ytterligare 27 
miljoner. Enligt KAL-gruppens beräkningar, som tar hänsyn till 
lönespridning och år i yrket, behövs ytterligare 51 miljoner. 
 
Lokalfrågan är fortsatt viktig. Flera nya enheter som öppnar under hösten 
2017 får helårseffekt under 2018. Dessutom öppnar två ytterligare enheter 
under 2018. Det finns behov av fler enheter inom ett flertal områden. 
Helårseffekterna av de nya enheter som öppnar under hösten 2017 samt 
utökningar och nya enheter under 2018 leder till att den 
volymkompensation, 5 800 tkr, förvaltningen erhåller i ram i stort sett helt 
går till ökade hyreskostnader, och leder till en indirekt effektivisering av 
verksamheten.  
 
Barnantalet fortsätter att öka men detaljerade prognoser inför 2018 görs 
under september 2017, vilket innebär att verksamhetsmåtten kommer att 
uppdateras till Budget 2018:2.  
 
Beslutsunderlag 
Budget 2018:1 
 
Samverkan 
Budgeten har samverkats i FSG. 
  



 TJÄNSTESKRIVELSE  4 (4) 
 

  
 2017-07-03                 D nr  2017/FN0121 04 

 
Tanja Vööras 
Chef för ekonomifunktionen 

 
 
 
FÖRSKOLEFÖRVALTNINGEN 
    
  
Pernilla Bjerkesjö 
Förvaltningschef  
 
 
Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen 
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1  Inledning 

Förskolenämnden har under första året arbetat mycket med att få en likvärdig organisation i hela 
staden. Det är en långsiktig process som tar tid. Trots det så märks det inom många områden att arbetet 
har gett resultat och riktningen är tydlig, Borås ska bli Sveriges bästa förskolestad. Flera insatser har 
genomförts för att behålla och öka kvaliteten i undervisningsprocesserna och de insatserna fortsätter 
även under kommande år. 

  

2  Omvärldsanalys 

Förskolan ska kännetecknas av trygghet, lek och lärande. I mindre barngrupper får barnen möjlighet att 
bli sedda och få den tid med pedagogisk personal som de behöver. Barngruppernas storlek påverkar 
även tryggheten, hälsan och den pedagogiska kvaliteten. Även barn i behov av särskilt stöd och barn 
med annat modersmål än svenska gynnas generellt sett i mindre barngrupper med hög personaltäthet. 
Forskning påvisar att förskolor med hög kvalitet i undervisningsprocesserna är väsentligt för barns 
kognitiva, sociala och språkliga utveckling. Vi ser idag ett ökat behov i hela Sverige av att minska 
barngruppernas storlek och ha en hög bemanning för att garantera en trygg och kvalitativ verksamhet 
och möjlighet att uppfylla skollagens krav. Under föregående år erhöll vi statsbidrag för att möjliggöra 
mindre barngrupper och inför läsåret 2017/2018 erhöll vi också ett statsbidrag, dock inte lika högt. 

Inom förskolans verksamhet finns ett stort behov av att öka likvärdigheten och kvaliteten i 
verksamheten. Personaltätheten behöver ta en utgångspunkt i skollagens mening om förskolans 
kompensatoriska uppdrag och bemanningen behöver optimeras med utgångspunkt i barns närvaro 
under dagen. Det är också viktigt att säkerställa förskolechefers möjligheter att verka som pedagogiska 
ledare och då handlar det om likvärdigt stöd i uppdraget och en tydlig styrning och ledning. Därför 
inför nu nämnden utvecklingspedagoger och biträdande förskolechefer som ett stöd för förskolechefen 
och arbetslaget i arbetet med att utveckla undervisningsprocesserna på varje enhet. 

Det uppsökande arbetet behöver utvecklas än mer och förskolans verksamhet mer tillgängligt för alla 
föräldrar oavsett bakgrund och var man bor. Något som även stadsrevisionen har påpekat. Nämnden 
har för avsikt att öka antalet öppna förskolor, starta en fjärde familjecentral samt starta en ambulerande 
öppen förskola som ska kunna ta sig till områden med lågt deltagande i förskoleverksamheten. Det är 
viktigt att alla barn får en likvärdig start i livet så att de kan utveckla sin potential. En förskola som inte 
är likvärdig riskerar att reproducera och förstärka segregation och social ojämlikhet.  

De tre stadsdelsnämnderna har haft olika sätt att fördela resurser till sina förskolor så en ny 
fördelningsmodell behöver tas fram som bygger på Skolverkets allmänna råd för kvalitet i förskolan. 

Hållbar utveckling ska integreras i undervisningen så att barnen utvecklar en medvetenhet och 
förståelse för en hållbar livsstil som påverkar jordens hållbara utveckling. Alla förskolor har ett 
miljöledningssystem vid ingången till 2017, Grön Flagg, där förskolan praktiskt och konkret arbetar för 
hållbar utveckling. Förskolorna ska systematiskt arbeta med hälsofrämjande åtgärder såsom minskade 
bullernivåer samt giftfria förskolor. 

Vårt samhälle präglas mer och mer av en ökad digitalisering. Detta påverkar även förskolan som har ett 
ansvar för att barnen får med sig en bra grund och kan tillägna sig de kunskaper som de behöver för att 
leva och verka i vårt samhälle. Skolverket har i uppdrag att revidera förskolans läroplan när det gäller 
digitalisering och detta är klart under 2018. Utvecklingen för med sig att kompetensen bland våra 
medarbetare behöver utvecklas på detta område. Vi säkerställer med hjälp av IKT-utvecklare att en 
reviderad läroplan implementeras och att kompetensen hos förskolornas personal ökar. 

Professionsutveckling är en mycket viktig del för att undervisningen ska bedrivas på vetenskaplig 
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grund. Det behöver finnas kompetens på alla förskolor som kan föra in forskning, leda 
utvecklingsarbete, kritiskt granska och reflektera kring undervisning och lärarrollen. Ett led i det är att 
införa och anställa utvecklingspedagoger. Både som en karriärväg men också som ett led i att öka 
kvaliteten i undervisningsprocesserna. 

Under de senaste åren har det blivit svårare och svårare att anställa utbildade barnskötare och 
förskollärare då utbudet är för litet, inte bara i Borås utan i hela Sverige. För att säkerställa kompetensen 
i verksamheten har nämnden vidtagit flera åtgärder under 2017. Valideringsutbildning både till 
barnskötare och till förskollärare har startats under 2017 och kommer att fortsätta under 2018. Det är 
givetvis en prioriterad insats som kommer att pågå under flera år. 

Vikten av att vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsosam arbetsplats är avgörande för att klara den 
framtida kompetensförsörjningen inom Förskoleförvaltningen. En attraktiv arbetsgivare som både ska 
rekrytera och behålla medarbetare måste medvetet arbeta med organisationskulturen där tydliga 
värderingar, god kommunikation, engagemang och lyhördhet finns. 

Barnantalet inom staden bedöms fortsätta att öka. Den främsta anledningen är att det byggs och 
planeras att byggas många nya bostäder inom kommande år. Vårdnadsbidraget avslutas under 2017, 
vilket leder till ett ökat tryck på förskoleplatser. Platsbehovet inom förskolan bedöms även öka till följd 
av att den uppsökande verksamheten utvecklas mer. 

Lokalfrågan är fortsatt viktig för förskolan. Under 2018 öppnar Tallbackens förskola (Fristad) och 
KreaNova (Norrby). Skogängens förskola utökas med tre avdelningar, som tas i drift januari 2018. 
Under 2019 öppnar Silverpoppeln (Göta), ny förskola vid Tunnlandsgatan (Hässleholmen) och en ny 
förskola i Gånghester. Planer pågår för nya förskolor på Byttorp, Bergsäter, Sjöbo, Alideberg, Sandared, 
Sjömarken, Sparsör, Norrby och Druvefors. Det finns behov av nya förskolor på Hestra, Dalsjöfors, 
Centrum, Tullen samt i Viared och Regementsområdet i samband med byggnation. I den mån det är 
möjligt avvecklas mindre ändamålsenliga förskolor och/eller tillfälliga paviljonger i samband med att 
nya förskolor tillkommer. 

3 Kommunfullmäktiges indikatorer och 

nämndens indikatorer och uppdrag 

3.1 Människor möts i Borås 

Målbild 

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

Kommunfullmäktiges 
indikatorer 

Utfall 2016 
Målvärde 

2017 
Utfall T1 

2017 
Målvärde 

2018 
Målvärde 

2025 

Antal genomförda 
medborgardialoger. 

 4 0 4 4 

Antal genomförda medborgardialoger. 

Så nås målet för indikatorn 

Inom staden finns många mötesplatser där människor kan mötas över generations- och kulturgränser, 
både i spontana och planerade möten. Att skapa olika slags arenor där möjlighet till delaktighet och 
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inflytande ges, lägger grunden för en god samhällsutveckling och skapar förutsättningar för att i 
samverkan arbeta trygghetsförebyggande och förmedla en positiv bild av staden. 
 
Det är viktigt att identifiera de frågor som medborgarna vill och kan vara delaktiga i genom 
medborgardialog. Föräldraråden på förskolorna och välfärdsbokslutet är exempel på sätt att fånga upp 
aktuella frågor som medborgarna vill ha dialog om. Under 2018 kommer nämndens presidium att 
ansvara för planeringen av de medborgardialoger som skall genomföras under året. 

3.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

Målbild 

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

Kommunfullmäktiges 
indikatorer 

Utfall 2016 
Målvärde 

2017 
Utfall T1 

2017 
Målvärde 

2018 
Målvärde 

2025 

Väntetid i antal dagar för de 
barn som inte fått plats på 
förskola på önskat 
placeringsdatum 

 16 13 15 10 

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

 100  100 100 

Väntetid i antal dagar för de barn som inte fått plats på förskola på önskat 

placeringsdatum 

Så nås målet för indikatorn 

Skollagen ställer krav på att väntetiden inte ska överstiga 4 månader. Ur ett samhällsperspektiv kan det 
ändå kännas relevant med en högre ambitionsnivå. För att minska väntetiderna är det av stor vikt att 
produktionen av nya förskoleplatser sker i de områden där söktrycket är stort. Borås Stad har redan 
idag ett mindre utbud än vad efterfrågan är. Handläggningen är också en viktig del och där arbetar 
förvaltningen för att den skall vara så effektiv som möjligt. 

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

Så nås målet för indikatorn 

Genom att arbeta aktivt för att säkerställa en trygg pedagogisk och fysisk miljö, skapas goda 
förutsättningar för att föräldrar ska känna sig trygga när de lämnar sitt barn på förskolan. Ett gott 
bemötande och ett professionellt förhållningssätt bildar tillsammans med en god pedagogisk 
verksamhet grunden för att vårdnadshavarna ska känna sig trygga. Det systematiska arbetet inom ramen 
för förskolornas likabehandlingsplaner och utvecklingsarbetet kring det främjande och förebyggande 
arbetet på enhetsnivå tillsammans med barnhälsan ska fortsätta att kvalitetssäkras och utvecklas under 
2018. En god samverkan med föräldrar är också viktigt ur trygghetssynpunkt. Föräldraråd, 
föräldramöten och utvecklingssamtal är ett exempel på värdefulla samverkansformer. Varje förskola ska 
under 2018 fortsätta att arbeta för att skapa och vidareutveckla goda föräldrarelationer. 
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3.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

Målbild 

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

Kommunfullmäktiges 
indikatorer 

Utfall 2016 
Målvärde 

2017 
Utfall T1 

2017 
Målvärde 

2018 
Målvärde 

2025 

Andel ekologiska och/eller 
närproducerade 
livsmedel, %. 

 45 49 55 65 

Andel ekologiska och/eller närproducerade livsmedel, %. 

Så nås målet för indikatorn 

Kostverksamheten, vilken är organisatoriskt placerad under Grundskolenämnden, arbetar för att nå 
målvärdet för denna indikator genom att mer medvetet välja ekologiska livsmedel framför 
konventionella livsmedel när priserna är jämförbara. Arbetet med att anpassa matsedlar till en ökad 
mängd ekologiska livsmedel förbättrar också möjligheterna att nå målet. Kostverksamheten ska även 
fortsätta att vidta åtgärder i köken för att öka andelen ekologiska och/eller närproducerade livsmedel. 
Exempel på det är att kontinuerligt minska matsvinnet, minska köttmängden och utveckla fler 
vegetariska recept. Genom nämnda åtgärder förbättras möjligheterna till en högre måluppfyllelse för 
2018. 

3.4 Ekonomi och egen organisation 

Kommunfullmäktiges 
indikatorer 

Utfall 2016 
Målvärde 

2017 
Utfall T1 

2017 
Målvärde 

2018 
Målvärde 

2025 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid, %. 

 7,5 10,8 7 6 

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

 75 69 60 50 

Hälsa – friska medarbetare 
under ett år i % av andel 
anställda. 

 23  25 30 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Så nås målet för indikatorn 

För att minska sjukfrånvaron arbetar förvaltningen strategiskt med olika delar i syfte att förbättra 
förutsättningarna i arbetsmiljön för medarbetare och chefer. Enheter med lägre sjukfrånvaro har 
generellt sett närmre till chefen och ett stort inflytande över när och hur arbetet utförs. Utöver ett 
fortsatt fokus på arbetsmiljön ska förvaltningen arbeta med aktiv sjukskrivning, tidiga insatser och att 
minska sjuknärvaro. Aktiv sjukskrivning innebär att se till att sjukskrivna medarbetare inte tappar 
kontakten med sin arbetsplats. De ska ha kontakt med sin chef och bjudas in till exempelvis 
arbetsplatsträffar. Vidare ska det främjande arbetet med så kallade hälsoinspiratörer och skyddsombud 
förstärkas. Hälsoinspiratörerna och skyddsombuden skall involveras i respektive områdens hälsoarbete. 
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Träffar skall anordnas för att stärka dom i deras arbete. Ett fortsatt nära samarbete med 
företagshälsovården och Försäkringskassan är också av vikt. 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Så nås målet för indikatorn 

Den arbetade tiden för timavlönade har minskat till följd av svårigheterna att rekrytera till  de fasta 
tjänsterna. De timavlönade anställs i större utsträckning på längre vikariat vilket har lett till en brist på 
timvikarier. En viss andel timavlönade behövs för att ersätta ordinarie personal vid korttidsfrånvaro och 
i dagsläget har förvaltningen svårt att hitta ersättare. 
 
Förvaltningen behöver arbeta med att öka grundbemanningen samt se över möjlighet med 
överanställning. Arbetet med att minska sjukfrånvaron är också av stor vikt för att bli mindre beroende 
av timavlönad personal. 

Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av andel anställda. 

Så nås målet för indikatorn 

För att öka andelen helårsfriska är det viktigt arbeta med organisationskulturen. Arbetsmiljön ska 
präglas av trygghet, tillit och prestigelöshet. Ledarskapet ska vara närvarande och stödjande och 
medarbetarna ska ges möjlighet till en hög grad av medbestämmande. Insatser i förvaltningen för att få 
en ökad frisknärvaro är att; 
- Ta fram en hälsoplan. 
- Fånga tidiga signaler på ohälsa hos medarbetarna. 
- Arbeta aktivt med rehabiliteringsärenden för att korta sjukskrivning. 
- Utbilda och därefter samarbeta med hälsoinspiratörer och skyddsombud på varje enhet. 
- Genomföra och följa upp friskfaktorinventering på varje enhet. 
- Utbilda/informera chefer inom området arbetsmiljö och hälsa. 
- Öka våra medarbetares förmåga att prioritera, hantera och förhålla sig till utmaningarna i sin yrkesroll. 
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4  Nämndens verksamhet  

4.1 Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Bokslut 2016 Budget 2017 Prognos 2017 Budget 2018 

Intäkter  118 324 134 255 111 566 

Kostnader  -801 368 -824 299 -814 916 

Buffert  -7 000  -7 100 

Nettokostnader  -690 044 -690 044 -710 450 

Kommunbidrag  690 044 690 044 710 450 

Resultat  0 0 0 

Ackumulerat resultat     

     

Nettoinvesteringar  2 800 1 800 2 400 

I Budget 2017 ingår en engångsersättning i form av statsbidrag för flyktingmottagande med 2 594 tkr. Statsbidraget för minskade barngrupper 
är för båda åren enbart budgeterade för våren, då bidragen för hösten ej varit kända vid budgeteringstillfället. I Prognos 2017 är statsbidraget för 
hösten inkluderat. 

4.2 Nämndens uppgift 

Förskolenämnden ansvarar för verksamhet inom förskola, öppen förskola, pedagogisk omsorg samt 
familjecentraler inom Borås Stad. 

  

4.3 Ekonomiska förutsättningar 

Förskolans ekonomiska förutsättningar i form av kommunbidrag fastställdes av Kommunstyrelsen den 
19 juni. Ekonomistyrnings underlag anger en ökning till 710 450 tkr 2018 från 687 450 tkr 2017. Under 
året 2017 har förvaltningen erhållit ett ramtillskott av engångskaraktär för flyktingmottagande med 
2 594 tkr. Volymen har räknats upp med 0,9 % och motsvarar ca 5 800 tkr. Index för löner är 2,7 % 
och för övriga kostnader 1,9 %, vilket ger ca 17 000 tkr. 

Utgångsläget är en balanserad verksamhet utifrån prognos enligt senaste månadsbokslutet i juni 2017. 

Inom förskolan planeras flera nybyggnationer de närmaste åren. En expansion och omväxling från 
tidigare mindre bra lokallösningar behöver hanteras i budgeten. För 2018 får följande objekt effekt: 

Sagans förskola, Kärrabackens förskola och Kransmossens förskola, med vardera 120 platser, startar 
under hösten 2017. Dessa får helårseffekt under 2018. Skogsängens förskola utökas under hösten 2017 
med tre avdelningar, som tas i drift januari 2018. Kvarngårdens minis verksamhet flyttar in i en av 
avdelningarna och byter namn till Skogsängen mini. 

Under 2018 startar Tallbackens förskola i februari och KreaNova i augusti. 

Hyresökningen till 2018 bedöms bli ca 6 500 tkr för nya lokaler. Ramuppräkningen av 
hyreskostnaderna ger ca 1 500 tkr och förvaltningen har till budget 2018 fått en volymuppräkning med 
0,9 %, vilket ger 5 800 tkr. Detta leder till att förvaltningens volymuppräkning går till ökade 



Förskolenämnden, Budget 2018 9(13) 

hyreskostnader och en indirekt effektivisering av verksamheten. 

Förskolenämnden har i uppdrag tillsammans med Lokalförsörjningsnämnden att se över möjligheter att 
förhyra lokaler. Det arbetet har startats upp och väntas pågå hösten 2017 och möjligvis även under 
2018. 

Investeringar för inventarier enligt stadens regler behövs för de enheter som tas i drift 2018. 

Beslutet kring statsbidrag för minskade barngrupper avseende läsåret 17/18 ger förvaltningen 34,5 
miljoner. För läsåret 16/17 erhöll förskolan statbidrag för minskade barngrupper med 39,5 miljoner. 
Med statsbidraget låg verksamhetsmåttet barn per årsarbetare på 5,5. För att bibehålla samma nivå, det 
vill säga 5,5 barn per årsarbetare, behöver förvaltningen ytterligare 9 miljoner utöver de 34,5 miljoner 
som beviljats, efter att hänsyn tagits till volymökningar och lönelägen. 

Under de senaste åren har det blivit svårare och svårare att anställa utbildade barnskötare och 
förskollärare då utbudet är för litet, inte bara i Borås utan i hela Sverige. För att säkerställa kompetensen 
i verksamheten har nämnden vidtagit flera åtgärder under 2017. Valideringsutbildning både till 
barnskötare och till förskollärare har startats under 2017 och kommer att fortsätta under 2018. Det är 
givetvis en prioriterad insats som kommer att pågå under flera år. Under 2017 kommer åtgärderna ha 
kostat 2 miljoner och för 2018 beräknas den åtgärden att ligga något högre. 

I jämförelse med andra kommuner i Sjuhärad ligger Borås på lägst snittlön för förskollärare. För att 
närma sig en snittnivå av dessa kommuner krävs en ordentlig satsning för att höja löneläget detta skulle 
också förbättra konkurrenskraft vid nyrekrytering. 

SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) föreslår för 2018 ett höjt pålägg på lönesumman med 0,87 
procentenheter. Någon kompensation för detta har inte erhållits i uppräkningen av budgetramarna 
inför 2018. Förskoleförvaltningen bedömer effekten av det höjda pålägget till drygt 3 000 tkr. 

Det finns ett behov av ytterligare en familjecentral i centrala Borås. Förskolenämnden beslutade den 20 
juni att starta en familjecentral alternativt familjecentralsliknande verksamhet med central placering. 
Skall denna utökning göras krävs ett utökat kommunbidrag 2018 om ca 2 400 tkr, räknat för helårsdrift, 
och en grundinvestering i inventarier om ca 400 tkr. Nämnden beslutade även att starta en öppen 
förskola i Viskaforsområdet samt en ambulerande öppen förskoleverksamhet. För en öppen förskola i 
Viskaforsområdet krävs investeringar i inventarier med 400 tkr. Förvaltningen beräknar kostnader för 
en ambulerande öppen förskoleverksamhet till ca 1 200 tkr per år. 

4.3.1 Jämställdhetsperspektivet 

Förskoleförvaltningen har idag en jämställdhetsintegrerad budget och ser att den främjar jämställdhet 
mellan pojkar och flickor. Inom verksamheten finns lika många flickor som pojkar de enda medel som 
riktas är de som är i behov av särskilt stöd och där finns inte några skillnader. 
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4.4 Verksamhet 2018 

Tkr Bokslut 2016 Budget 2017 Prognos 2017 Budget 2018 

Central administration     

Intäkt  0 0 0 

Kostnad  -12 366 -12 366 -12 700 

Nettokostnad  -12 366 -12 366 -12 700 

Politisk verksamhet     

Intäkt  0 0 0 

Kostnad  -2 525 -2 525 -2 550 

Nettokostnad  -2 525 -2 525 -2 550 

Förskoleverksamhet     

Intäkt 157 076 117 907 133 838 111 149 

Kostnad -791 895 -778 958 -794 889 -791 549 

Nettokostnad -634 819 -661 051 -661 051 -680 400 

Öppen förskola     

Intäkt 89 60 60 60 

Kostnad -2 372 -3 067 -3 067 -3 537 

Nettokostnad -2 283 -3 007 -3 007 -3 477 

Familjecentral     

Intäkt 254 357 357 357 

Kostnad -2 424 -4 452 -4 452 -4 580 

Nettokostnad -2 170 -4 095 -4 095 -4 223 

Buffert     

Intäkt  0 0 0 

Kostnad  -7 000 -7 000 -7 100 

Nettokostnad  -7 000 -7 000 -7 100 

Totalt     

Intäkt 157 419 118 324 134 255 111 566 

Kostnad -796 691 -808 368 -824 299 -822 016 

Nettokostnad -639 272 -690 044 -690 044 -710 450 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 

Central administration: Inga förändringar avseende den centrala administrationen. Utgångspunkten är 
uppdrag i budget 2017 och uppräkningar enligt index. 

Politisk verksamhet: Inga förändringar avseende den politiska verksamheten. Utgångspunkten är 
uppdrag i budget 2017 och uppräkningar enligt index. 

Förskoleverksamhet: Förvaltningen erhåller för läsåret 17/18 mindre statsbidrag för minskade 
barngrupper än för läsåret 16/17. För att kunna bibehålla nivån på 5,5 barn per årsarbetare inkl 
statsbidrag behövs ytterligare 9 miljoner efter att hänsyn tagits till ökade lönelägen och volymökningar. 



Förskolenämnden, Budget 2018 11(13) 

Ett flertal nya förskolor får helårseffekt under 2018 och dessutom öppnar två ytterligare förskolor 
under året. Den volymkompensation förvaltningen fått i ram går i stort sett helt till ökade 
hyreskostnader och en indirekt effektivisering av verksamheten. Behovet av nya förskolor är stort inom 
flera områden och framgår i den lokalplan förvaltningen tagit fram, som fastställdes av 
Förskolenämnden 17 maj 2017. 

För att kunna behålla och rekrytera medarbetare är det viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare. 
Förvaltningen har svårigheter att rekrytera utbildade förskollärare. I jämförelse med andra kommuner i 
Sjuhärad ligger Borås på lägst snittlön för förskollärare. För att närma sig en snittnivå av dessa 
kommuner krävs en ordentlig satsning för att höja löneläget. Detta skulle också förbättra 
konkurrenskraften vid rekrytering. 

SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) föreslår för 2018 ett höjt pålägg på lönesumman med 0,87 
procentenheter. Någon kompensation för detta har inte erhållits i uppräkningen av budgetramarna 
inför 2018. Förskoleförvaltningen bedömer effekten av det höjda pålägget till drygt 3 000 tkr, som 
innebär effektiviseringar i verksamheten om inte kompensation ges. 

Öppen förskola: Förskolenämnden beslutade 20 juni att starta en öppen förskola i Viskaforsområdet 
samt en ambulerande öppen förskoleverksamhet. För en öppen förskola i Viskaforsområdet krävs 
investeringar i inventarier med 400 tkr. Förvaltningen beräknar kostnader för en ambulerande öppen 
förskoleverksamhet, då extra ramtilldelning krävs, till ca 1 200 tkr per år. 

Familjecentraler: Det finns ett behov av ytterligare en familjecentral i centrala Borås. 
Förskolenämnden beslutade den 20 juni att starta en familjecentral alternativt familjecentralsliknande 
verksamhet med central placering. Skall denna utökning göras krävs ett utökat kommunbidrag 2018 om 
ca 2 400 tkr, räknat för helårsdrift, och en grundinvestering i inventarier om ca 400 tkr. 

Buffert: Nämndens buffert är under 2018 budgeterad till 7 100 tkr och motsvarar 1 % av årets 
kommunbidrag. Denna är avsedd för oförutsedda behov som kan uppkomma under budgetåret. 

5  Verksamhetsmått 

5.1 Förskola 

5.1.1 Förskola 

Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 

Antal inskrivna barn från kommunen  6 205 6 300 

varav barn i fristående verksamhet  430 430 

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

 90 90 

Bruttokostnad per inskrivet barn, kr  131 341 132 144 

Antal barn per årsarbetare i egen regi  5,8 6,2 

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

   

Prognos kring antal inskrivna barn för 2018 har inte gjorts till Budget 2018:1. Detta görs under hösten 2017 och därför kommer 
verksamhetsmåttet uppdateras till Budget 2018:2. Till Budget 2018:1 har måttet för Budget 2017 räknats upp med volymuppräkning 0,9 % 
och viss utökning. Bruttokostnaden per inskrivet barn kommer att påverkas efter prognosarbetet och även måttet kring antal barn per årsarbetare 
kan komma att påverkas. I måttet för Antal barn per årsarbetare är statsbidrag exkluderat för 2018. 
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Andelen barn som fått plats på förskola på önskat placeringsdatum kan inte redovisas i Budget 2018:1 då förvaltningen är inne i ett byte av 
verksamhetssystem. Måttet redovisas till Budget 2018:2. 

6  Investeringar 

Projekt 
Total 
utgift 

Utgift 
tom 2017 

Budget 
2018 

Plan 2019 Plan 2020 

Skogsängens förskola utökning, 
inventarier 

300  300   

Tallbackens förskola, inventarier 600  600   

KreaNova, inventarier 600  600   

Kvarngården, inventarier 100  100   

Silverpoppeln, inventarier 600   600  

Tunnlandsgatan, inventarier 600   600  

Gånghester, inventarier 600   600  

Byttorp, inventarier 600    600 

Sandared, inventarier 600    600 

Sjömarken, inventarier 600    600 

Sjöbo, inventarier 600    600 

Alideberg, inventarier 600    600 

Norrby 2, inventarier 800    800 

Öppen förskola, inventarier 400  400   

Familjecentral, inventarier 400  400   

Summa 8 000  2 400 1 800 3 800 

Förvaltningen är i stort behov av nya lokaler inom ett flertal områden. I lokalplanen fastställd av 
Förskolenämnden den 17 maj framgår verksamhetens behov av om- och nybyggnation. 

Skogsängens förskola utökas med tre avdelningar som tas i drift januari 2018. Tallbackens förskola med 
120 platser öppnar i februari 2018 och KreaNova med 120 platser i augusti 2018. Lekåsens, 
Torggårdens och Sikgårdens förskolor avvecklas när Tallbackens förskola öppnar. Tullagården 
avvecklas när KreaNova öppnar i den mån det är möjligt. När Kvarngården mini flyttar till Skogsängen 
renoveras och utökas Kvarngårdens förskola med en avdelning. 

Under 2019 öppnar Silverpoppelns förskola (Göta) med 120 platser och en ny förskola vid 
Tunnlandsgatan på Hässleholmen med 120 platser. I den mån det är möjligt avvecklas Götagårdens 
förskola när Silverpoppeln startar. Dammens paviljonger avvecklas när ny förskola på Hässleholmen 
öppnar. Planer finns även för en ny förskola i Gånghester. 

Inventarier för dessa är upptagna bland investeringarna. Till varje avdelning har enligt praxis 100 tkr 
avsatts i Kommunstyrelsens investeringsplan för inventarieanskaffning som ligger inom 
Förskolenämndens ansvar. Det finns skäl att se över om 100 tkr är rimligt då förvaltningen ser att 
investeringar av inventarier till nya förskolor överstiger detta. 

Det råder en del osäkerhet kring vilka objekt som kan bli aktuella under 2020. Behovet av en ny 
förskola på gården vid Byttorpskolan finns angiven i lokalplanen redan för år 2019, och har även lyfts 
fram i tidigare stadsdel Västers lokalplan. Diskussioner pågår mellan förskole- och 
grundskoleförvaltningarna tillsammans med lokalförsörjningsförvaltningen och ärendet har dragit ut på 
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tiden. 

Det finns ett behov av ytterligare en familjecentral i centrala Borås. Förskolenämnden beslutade den 20 
juni att starta en familjecentral alternativt familjecentralsliknande verksamhet med central placering. 
Skall denna utökning göras krävs ett utökat kommunbidrag 2018 om ca 2 400 tkr, räknat för helårsdrift, 
och en grundinvestering i inventarier om ca 400 tkr. Nämnden beslutade även att starta en öppen 
förskola i Viskaforsområdet samt en ambulerande öppen förskoleverksamhet. För en öppen förskola i 
Viskaforsområdet krävs investeringar i inventarier med 400 tkr. Förvaltningen beräknar kostnader för 
en ambulerande öppen förskoleverksamhet. 
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Sammanfattning
Planområdet är beläget i västra delen av Borås centrum och 
omfattar kvarteret Eko 10 med dess omkringliggande gator, 
Holmsgatan, Torggatan, Hallbergsgatan och Västerbrogatan 
som sträcker sig längs Viskan.
Planens syfte är att tillåta en högre exploatering på kv. Eko 
10 genom en påbyggnad i två våningar och justera plan-
bestämmelserna för att tillåta bostäder samt bevara husets 
kulturhistoriska värde. Planens syftar också till att omvandla 
viss del av kvartersmarken och gatumarken till allmän plats 
för torgändamål.  
Gamla Postenhuset är en av Borås kulturhistoriska byggna-
der. Därför är det av en stor betydelse att alla ändringarna 
sker med varsamhet och hänsyn till byggnadens karaktär och 
dess omgivning.  
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1. Inledning

Planens syfte 
Planens syfte är att tillåta en högre exploatering på kv. Eko 
10 genom en påbyggnad i två våningar och justera plan-
bestämmelserna för att tillåta bostäder samt bevara husets 
kulturhistoriska värde. Planens syftar också till att omvandla 
viss del av kvartersmarken och gatumarken till allmän plats 
för torgändamål. 

Planområde 
Planområdet är beläget i västra delen av Borås centrum och 
omfattar kvarteret Eko 10 med dess omkringligande gator 
Holmsgatan, Torggatan, Hallbergsgatan och Västerbrogatan 
som sträcker sig längs Viskan. Kvarteret Eko 10 är i privat 
ägo medan resten av planområdet ägs av Borås Stad. Planom-
rådets storlek är ca 6700 kvm.

Gällande detaljplan
Gällande detaljplan för planområdet är stadsplan P349 som 
vann laga kraft 1969. Planen heter Ändring av stadsplanen för del 

av stadscentrum i Borås. Den omfattar Kv. Eko 10 och anger att 
man får uppföra byggnad för handelsändamål i upp till max 
fyra våningar. 

Kommunala beslut  
2008-12-18 § 193 godkände Kommunfullmäktige ett plan-
program samt gav dåvarande byggnadsnämnden i uppdrag 
att upprätta detaljplan för området. Byggnadsnämnden gav 
dåvarande Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta en 
detaljplan för planområdet 2009-01-27 § 11 och planen gick 
ut på samråd efter ett delegationsbeslut av planchefen 2010-
09-30 § Pl 6/10.
 
Sedan samrådet för detaljplanen för Viskaholm 2010/2011 
har det skett ägarbyten och de nya fastighetsägarna har andra 
planer. Därför föreslågs att en ny plan upprättas för endast 
den del av planområdet som berör fastigheten Eko 10.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 12-11-2015 att ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta 
detaljplan för Eko 10.

Preliminär tidplan
Samråd  2 kvartalet 2017 
Granskning 3 kvartalet 2017 
Antagande 4 kvartalet 2017 
Laga kraft 4 kvartalet 2017

Tidplanen är preliminär och förutsätter att inga allvarliga 
synpunkter på detaljplanen inkommer som fördröjer planar-
betet.

Planbeskrivning
Detaljplan för Centrum, kv. Eko 10, Gamla Postenhuset, Borås Stad, upprättad den 7 juni 2017. 

Vis
kan

Borås centralstation

Krokshallsberget

Planområdesgräns för gamla 

Ny planområdesgräns för 

detaljplan  Eko 10

Viskaholm 2

Eko 10

1

23

4

1

2

3

4
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2. Bebyggelse 
 

Bebyggelsestruktur 
Byggnaden är belägen i den äldre delen av stadskärnan 
där den ingår som en del i Borås rutnätsstruktur. Den har 
ett öppet, exponerat läge mot Västerbrogatan i norr. Mot 
övriga gator är den däremot en del av en betydligt tätare 
bebyggelsestuktur. Närområdet består av en för Borås typiskt 
blandad bebyggelse från 1890-talet och fram till 1980-talet. 
Tyngdpunkten ligger dock på byggnader från 1930-1950-talet. 
Användningen av byggnaderna varierar mellan bostäder och 
kontor. Bottenvåningarna används i stor utsträckning som 
butiker. 

Stadsbild och gestaltning
Med sitt typiska 1940-talsformspråk och sin tegelfasad är 
gamla Postenhuset en av Borås kulturhistorisk värdefulla 
byggnader. Dess fasadmaterial samverkar med omkringlig-
gande bebyggelse och spelar en viktig roll i stadsbilden. 
Därför är det av en stor betydelse att alla ändringarna sker 
med varsamhet och hänsyn till byggnadens karaktär och dess 
omgivning. 

Genom indragna våningar kommer tillkommande påbyggna-
den upplevas som mindre dominerande vilket är av stor vikt 

läge mot Västerbrogatan. Med det nya torget tar vi ännu ett 
steg i ambitionen att vända staden mot Viskan och få en 
bättre vattenkontakt. Västerbrogatan, som omvandlas till 
torg, ger platsen en ny, mer öppen karaktär.

 Historik och kulturmiljöer 
Nuvarande bebyggelse i kvarteret Eko 10 uppfördes som 
Centralposthus i Borås år 1946. Arkitekt var den välkände 
Lars-Erik Lallerstedt, från Stockholm. Arkitekten gav huset 
en form som kan hänföras till funktionalismen. Byggherre 
var Kungliga Centralpoststyrelsen i samarbete med Kungliga 
Byggnadsstyrelsen. Under vintern 1944 revs den äldre bebyg-
gelsen i kvarteret vilken bestod av bland annat Borås brand-

den första stora exploateringen i den gamla rutnätsstrukturen 
där en enskild byggnad tog ett helt kvarter i anspråk. Den 
stora tegelbyggnaden, som förutom Posten, även innehöll ett 

central roll i staden. Med en mycket stark postorderindustri 
och ett i övrigt blomstrande företagsliv blev huset ett nav och 
en mötesplats i Borås. 

Byggnaden är sedan år 2001 utpekad som kulturhistoriskt 

Dess kulturhistoriska värde består främst av ett arkitekturhis-
toriskt värde samt ett samhällshistoriskt värde. Byggnadens 
kommer i detaljplanen att förses med varsamhetsbestämmel-
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ser som reglerar fasadmaterial samt fönsterformer. Huvud-
fasaden mot Torggatan bevaras oförändrad, medan mindre 
förändringar, med bland annat balkonger och skyltfönster, 
tillåts i fasaden mot Västerbrogatan i norr.  

Ny bebyggelse 

för i första hand bostadsändamål, men också för centrum-
ändamål, kontor, handel, samt parkering. Den nya bebyggel-

som byggs på med två våningar. De nya våningarna kommer 
att vara indragna 1,2 meter mot Torggatan i söder och 2,5 
meter mot resterande gator. Syftet med påbyggnaden är att 
utöka exploateringsgraden på fastigheten. Förutom påbyggna-
den, kommer byggnaden att förändras genom att utkragande 
balkonger tillkommer på fasaden mot norr, öster och väster. 

nya krav som ställs på bostäder.  

Bostäder
Planförslaget medger att ca 90 nya bostäder kan uppföras.  
Detta bidrar till att förverkliga Vision 2025 som säger att 
vi ska förtäta boendet och sträva efter att tredubbla antalet 
invånare i stadskärnan från 2012 till 2025.

Arbetsplatser 
Planområdet är beläget i centrala Borås med närhet till ett 
stort utbud av arbetsplatser inom olika typer av service. 

Service 
Planområdet ligger på gångavstånd till både kommersiell och 
offentlig service samt kulturellt utbud. Inom 1 km avstånd 

årskurs F-9. Närmsta grundskolan är Särlaskolan som ligger 
väster om planområdet i stadsdelen Parkstaden med ca 700 
meter avstånd medan öster om planområdet i stadsdelen 
Lugnet ligger Engelbrektsskolan med ca 850 meter avstånd.

Tillgänglighet 
Tillgängligheten till planområdet är god då lutningarna inom 

en mindre höjdskillnad mellan dess entréplan och gata som 
kan lösas med trappor och ramper. Alla nya lösningar får 

med hissar varav två trapphus har direkt tillgång till gata. 
Även val av markbeläggning ska anpassa i byggnaden och 
allmän platsmark.
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3. Gator och tra#k

Gatunät
Byggnaden är belägen i centrala delen av Borås Stad där 
den följer Borås rutnätsstruktur. Där är den är omgiven av 

Hallbergsgatan och Västerbrogatan längs Viskan. Med 
sitt centrala läge har planområdet goda förutsättningar 

och exploatören för att påverka de boende i områdets 
resevanor mot ett mer hållbart resande. Exempelvis bidrar 
omvandlingen av Västerbrogatan till torg till en förstärkning 
av gångstråken längs Viskan samt stråken mot stadskärnan.

Gångtra#k och cykeltra#k
Gång- och cykelvägnätet är väl utbyggt i området. Med 
planens syfte att omvandla Västerbrogatan från bilgata till 
torgyta sker stora förändringar som bidrar till en bättre 
kvalitet av utemiljön inom planområdet och därmed en bättre 

Kollektivtra#k
Byggnaden ligger i centrala Borås med en nära anslutning 
till både Södra Torget, med 300 meters avstånd, och Borås 
Resecentrum, med ca 250 meters avstånd, och har därmot ett 

 

Biltra#k och bilparkering 
I och med att Borås växer, både i centrum och tätort, har 
en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) gjorts som ett hjälpmedel för 
att samordna stadens tillväxt och utveckling av fungerande 

förslag på olika lösningar och åtgärder för att kunna hantera 
kommande tillväxt. ÅVS:en behandlar även detta planom-

Generellt sett är Borås Stads centrum fortfarande mycket 
-

ringsplatser. Borås Stad parkeringsbolag har inom 400 
meter från fastigheten cirka 700 p-platser tillgängliga för 
allmänheten. 

Grundprincipen för lokalisering av parkeringsplatser är att de 
ska ordnas inom den egna fastigheten på kvartersmark. Det 
är möjligt att lokalisera parkeringsplatser utanför den egna 

-
ningar med ledig kapacitet under förutsättning att platserna 

-
-

läggning eller gemensamt ägande. Om byggherren inte kan 
ordna de parkeringsplatser som krävs genom ovan nämnda 
åtgärder ska parkeringsköp tillämpas. 
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4. Teknisk försörjning

Vatten och avlopp
Området är anslutet till kommunala ledningar för vatten och 
avlopp.

Dagvatten
Dagvattnet för planområdet leds till kommunalt dagvattennät 
och förändringar i bebyggelsemiljön bör inte leda till ytterli-
gare belastning på VA-nätet. Dagvattenhantering från takytor 
i en tät stadsbebyggelse bör fördröjas innan slutlig avledning 

byggnaden har mycket begränsade möjligheter till fördröj-

inom planområdet genom gröna ytor på Västerbrogatan som 
kommer att omvandlas till torg. 

5. Mark

Natur och vegetation  
Planområdet utgörs i huvudsak av hårdgjorda ytor i form av 
parkeringsyta och gata. Längs Västerbrogatan och Viskan 

kan komma att försvinna i och med att fastigheten ombyggs. 
Samma gäller för de träd som står på Torggatan.
Det är av en stor vikt att tänka på utformingen av det offent-
liga rummet och vilket roll grönskan har i området eftersom 
den har en stor betydelse och kvalité i vårt vardagsliv. 

Det innebär att byggherren betalar en viss summa pengar 
per parkeringsplats till kommunen. Dessa pengar använder 
parkeringsbolaget till att skapa nya allmänna parkeringsan-
läggningar. 

Grundnivån för hur många bilparkeringar som ska anläggas 
regleras i Borås Stads parkeringsregler baserat på brut-
toarea (BTA), användningskategori och zon. Planförslaget 
innefattar ca 90 lägenheter varav är 5 smålägenheter (<35 

påbyggnaden är ca 7825 kvm varav 6025 kvm är för bostäder 
och 1800 kvm för handel. Enligt parkeringsreglerna behövs 

3 platser per 1000 kvm BTA smålägenheter som ligger inom 
centrumzonen samt 17 platser per 1000 kvm BTA för handel.

handel i hela byggnaden, inte uppfyller dagens parkerings 
norm föreslås att parkeringskravet för handel i bottenvå-
ningen inte skall innebära något förhöjt krav på antalet 
parkeringsplatser gentemot dagens kvot, vilket är 5 parke-
ringsplatser per 1000 kvm. Allt detta ger ett krav på ca 52 
parkeringsplatser för hela byggnaden. 

Planområdet ligger på ett fågelavstånd ca 300 meter både till 
Borås Resecentrum och Södra Torget som är en knutpunkt 

uppfyller grundförutsättningen ”god tillgänglighet med 
-

vet för bilparkering med 10 %. Det går att minska kravet för 
bilparkering ytterligare genom att tillämpa ett åtgärdspaket 
i enlighet med parkeringsreglerna. Med åtgärdspaketet 
”Bostadspaket 2-Bilpoolpaket” går det att göra en reducering 
på 20 % vilket i slutändan ger ett krav på 44 parkeringsplat-
ser för planförslaget.

garagevåning. En del av kvartersmarken kommer att 
omvandlas till allmänplatsmark och därmed försvinner de 

byggnaden skapas ytterliga 10 p-platser vilket ger ett total på 
28 p-platser i garagenivå. Detta innebär att 16 parkeringsplat-
ser måste lösas externt.

Angöring och utfarter

angränsande gatorna Holmsgatan och Hallbergsgatan blir 
fortsatt tillgängliga med bil för att nå de garage som ligger på 
respektive gata.  

Riksintressen
Närliggande riksintressen som Götalandsbanan berörs inte. 
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Grönområdesplan
Borås Stad har tagit fram en grönområdesplan som vägleder 
förtätning av bebyggelsen och de gröna naturvärdena för 
att de ska kunna samverka i stadens fortsatta utveckling. 

naturområdena enligt en fyrgradig skala. Viskan,en viktig del  
i Borås stadsmiljö ingår i klass 1 - den högsta klassningen av 
Borås naturområden. Det betyder att området kring Viskan 
tillhör Borås mest värdefulla naturområden, med höga natur 
och rekreationsvärden, och därför är det viktigt att bevara 
och vårda dessa värden i stadens fortsatta utveckling. 

Lek och rekreation
Den närmsta platsen för både rekreation och lek ligger i 
Borås Stadspark. Närheten till Viskan gör parken attraktiv 

-
vering, bangolf, lekplats m.m.  
Planområdet ligger ca 750 meter från Ramnaparken som 
tillhör ett av Borås mest värdefulla grönområden. Här kan 
man beskåda friluftsmuseet och rosenträdgården med en 

utegym, boulebana, frisbeegolf, kryddträdgård och sommar-
tid kaffeservering i gästgiveriet. I Ramnaparken kan man 
också besöka fågelkolonin som invigdes 1926 och har många 
fågelarter. 
 

Fornlämningar och kulturminnen 
Planområdet ingår i fornminnet för den äldre rutnätsstaden 
 

som är utpekat av Riksantikvarieämbetet. Detaljplanen 
medger bebyggelse som anpassas till rutnätsstadens kvarters-
struktur och bedöms inte skada fornminnet.

Geoteknik  
Enligt kommunens översiktliga kartering består området av 
isälvssediment. 2008 gjordes en geoteknisk utredning för 

påbyggnaden på kvarteret Eko. Provpunkterna tågs på fastig-
heten Viskaholm 2 samt längs Viskan på Västerbrogatan.
I utredningen har markförhållandena kring Viskan beskrivits 
enligt följande: Den lokala stabiliteten längs själva åkanten 

kondition hos dessa har ej undersökts. Eftersom vissa av 
konstruktionerna är gamla kan man inte utesluta att förstärk-
ningsåtgärder kan krävas lokalt för sådana konstruktioner. 

Radon 
Enligt översiktlig inventering utgör marken normalriskom-
råde vad avser radon.

Förorenad mark 
Fastigheten Eko 10 bedöms inte vara förorenad medan 
grannfastigheten Viskaholm 2:1 däremot bedöms vara det. 

en miljöteknisk utredning tas fram i samband med anlägg-
ning av torget. 

Vy från Stadsparken mot Viskan. (Bild av Anton Spets) 
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6. Vatten
Viskan har sedan Borås grundades varit avgörande för 
stadens utformning. Vid Viskan uppfördes den första bebyg-
gelsen, och vattnet var en förutsättning för textilindustrin. 
Viskan är ett viktigt element i Borås stadsmiljö som kan 
bidra till att skapa en attraktiv stad. Kontakten med Viskan 
är därför en viktig del av Borås stadsutveckling. Planförslaget 
går ut på att omvandla Västerbrogatan till torg för att lyfta 
fram Viskan och göra den mer tillgänglig för allmänheten. 
På det sättet blir Viskan ett spännande stråk där kaféer, 
restauranger och bostäder samverkar som en helhet. 

Strandskydd
Strandskyddet som återinträder vid planläggning upphävs 
med stöd av miljöbalkens (MB) särskilda skäl för strand-
skyddsdispens kapitel 7 § 18 c.  
Följande anges i miljöbalken 7 kapitlet 18 c §: 
Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävan-
de av eller dispens från strandskyddet får man beakta endast 
om det område som upphävandet eller dispensen avser:

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar 
betydelse för strandskyddets syften,

2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan 
exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen,

3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga 
vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området,

4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och 
utvidgningen inte kan genomföras utanför området,

5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget 
allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, 
eller

6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket 
angeläget intresse.

I detta fall saknar platsen betydelse för strandskyddets syften 
då platsen redan tagit i anspråk och blivit bebyggt.

Översvämningsrisk
Enligt detaljerad översvämningskartering för Borås Stad, 
upprättad 2010 påverkas planområdet av översvämnings-
risker. Ytterlig översvämningsutredning bedöms inte vara 
nödvändig eftersom källaren är planlagd för parkeringsända-
mål.

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 

miljökvalitetsnormer för vatten uppdelat i normer för grund-

buller och luft.

Grundvattnets kvalitet
Byggnationen påverkar inte ytvattnets kvalitet eller grund-
vattnets kvalitet. 
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7. Sociala perspektiv

Trygghet
Viskan som är en av de mest kända miljöerna i Borås kantas 
av stadens baksidor. Stadsrummet på Västerbrogatan är i dags 

av bostäder. På det sättet befolkas platsen under dygnets 

Mötesplatser
Med planerade förändringar av Västerbrogatan som stängs av 

längs Viskan blir en öppen plats för möten. Kontakten 
med vattnet ger potential till att skapa en levande stad med 
spänning och dynamik, vilket är av ett stort intresse. Det 
ska vara en upplevelse att vistas i staden och man ska kunna 
delta i olika evenemang. Torget som tillkommer skall vara en 
mötesplats där samverkan mellan sociala, professionella och 
kulturella kvalitéer kan växa.

8. Störningar på platsen

Risk
Planområdet har långt till riskkällor såsom väg, järnväg 
eller andra farliga verksamheter. Närmsta farlig gods-led 
är järnvägen som ligger ca 200 meter från fastigheten och 
därefter kommer Norrbylånggatan med ca 380 meter avstånd. 
En stor del av järnvägen mot fastigheten Eko ligger bakom 
Kroghalsberget vars sträcka har en låg hastighet. Ytterligare 
utredningar bedöms inte som nödvändiga. 

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

Med omvandlingen av Västerbrogatan till allmänplatsmark 
för torgändamål försvinner den största bullerkällan i närom-

genomgående bostäder.

För att säkerställa bedömningen kommer en bullerutredning 
tas fram inför granskningsskedet.

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

-
reningshalten är högst vid hårt belastade gator och vägar i 
tätare bebyggelse, men även utsläpp från industrier, småskalig 
vedeldning och energiproduktion påverkar halterna.

I området bedöms inte luftföroreningshalten vara hög. Med 

vilket vidare bidrar till en förbättring av luftkvaliten i 
området.
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9. Planbestämmelser 

Allmänna platser 
Bestämmelsen TORG visar område som är avsett för gång-

kiosker och serveringar samt torghandel. Bestämmelsen 
GATA visar att Hallbergsgatan, Torggatan och Holmsgatan 
kommer att ha kvar sin användning som kommunala gator. 
Områden med beteckningen GATA (CB) visar att gatorna 
ska ha kvar sin användning som kommunala gator men 
möjliggör en 3D-fastighetbestämmelse och ger en byggrätt på 
en viss höjd ovanför gatan som är 4,2 meter och upp till en 
angiven total höjd. Samma gäller för bestämmelsen TORG 
(CB). 

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
Kvartersmarken har tilldelats bestämmelser CBP. Bokstaven 
C står för Centrum och tillåter all sådan verksamhet som 
bör ligga centralt eller på annat sätt vara lätt att nå för 
många. Den bestämmelsen tillåts i hela byggrätten förutom 
källarplan. I ändamålet ingår t.ex. butiker,restauranger gym 
och samlingslokaler. Bokstaven B betyder bostäder och det 
tillåts inom hela byggrätten förutom källarplan och mark-
plan. Bokstaven P står för parkering och är tillåten endast 
i källarplan. En del av kvartersmarken är markerad med 
prickar vilket betyder att byggnad inte får uppföras på den 
delen av mark.

Utformning av byggnaden
Vid regleringen av byggnadens utformning har man tagit 
hänsyn till byggnadens kulturhistoriska värde samt dess 
omgivning. För att bevara byggnaden har ett rivningsförbud 
lagts till med bestämmelsen q

1
 som säger att byggnaden 

inte får rivas. Med varsamhetsbestämmelserna k
1
 och k

2
 

bevaras den ursprungliga tegelfasaden samt fönstersnickeriets 
-

melsen f
1
,f

2
 och f

3
 är egenskapsbestämmelser som reglerar 

byggnadens tillkommande förändringar. Med beteckningen 
f

1
 regleras utformning av de nya entrépartierna och balkong 

öppningar samt dess materialval för att de skall utföras väl 
-

melsen f
2
 regleras utformningen av balkongerna samt dess 

materialval. Bestämmelserna f
1
 och f

2

byggnaden medan bestämmelsen f
3
 reglerar utformning av 

den tillkommande påbyggnaden. Den medger att påbyggna-
den skall byggas indragen från varje sida 2,5 meter förutom 
från Torggatan där byggnaden får vara indragen 1,2 meter. 
Bestämmelsen f

3
 regleras också utformning av balkongerna 

på påbyggnaden samt dess material val. Med bestämmelsen 
högsta totalhöjd i meter över stadens nollplan regleras hur 
högt olika delar får utföras. Upp till 1 meter utöver högsta 
totalhöjd får teknikrum för hiss och ventilation utföras på del 
av taket mot innegården. 
Vad avser skyltar och ytor för reklam skall ett samordnat 
skyltprogram upprättas inför bygglovsprövning.

Tillåts först och främst bostäder 

men också centrumädamål.

Tillåts endast centrumädamål.

Tillåts endast parkering.

Möjlig 3D fastighetsbildning.

Uteservering/inglasad vinter 

trädgård.
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Våning 6
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10. Övergripande beslut

Vision 2025
Hösten 2012 antogs ”Borås 2025” av Kommunfullmäktige 
som ett underlag för kommunens vision- och översiktsplane-
arbete.

Följande strategier berör detaljplanen:

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

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

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

 » Vi skapar en ren, snygg, och trygg stad.

 » Vi verkar för att stadskärnan har en livskraftig bland-
ning av butiker, kontor, restauranger, caféer, lägenheter 

timmar.

 » Vi gör delar av stadskärnan bilfri och låter de kollek-
tiva transportsystemet dominera med nya tekniska 
lösningar. 

 » Vi behåller och utvecklar de natur- och kulturvärden 

Den planerade påbyggnaden och ombyggnaden som möjlig-
görs genom detaljplanen bidrar därmed till att förverkliga 
Vision 2025.

Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhällsbygg-
nadsmål och spelregler för hållbar utveckling. 
Följande spelregler är relevanta för detaljplanen:

 » Prioritera ombyggnad och förtätning av bebyggelsen 
utan att den sociala och yttre miljön försämras.

 » Lokalisera bebyggelse i lägen som förstärker underlaget 

belastar miljön minimeras. 

 » Skydda bebyggelse med kulturhistoriskt bevarandevärde 
mot åtgärder som påverkar området negativt.

 »
bra bostäder med en blandning av upplåtelseformer, 
ålder och storlek i närområdet.

 » Verka för samlokalisering av bostäder och verksamhe-
ter som inte stör varandra.

 » Värna områden med ”högsta naturvärde”, klass I, eller 
”mycket högt naturvärde”, klass II, gentemot åtgärder 
som påverkar området negativt.

Staden vid Viskan
År 2002 tog Kommunfullmäktige fram stadsbyggnads-
programet Staden vid Viskan som en del av översiktsplanen. 
Programmet presenterade olika långsiktiga utvecklings 
möjligheter av byggnationer, mötesplatser och stråk i stadens 
kärna. Västerbrogatan med sin omgivning var en ut av 
platserna som presenterades med stor potential för utveckling 
av mötesplatser och bostäder. Denna detaljplan bidrar till att 
förverkliga visionen som togs fram i programmet.

Miljömål
Borås Stad verkar för att skapa en bättre stadsmiljö genom 
miljömålen ”Hållbar samhällsplanering” och ”Fossilbräns-
lefritt och energieffektivt Borås”. Denna detaljplan bidrar 
till att målen kan uppnås, då den innebär en attraktiv och 

Av de nationella miljömålen har ”Frisk luft” och ”God 
bebyggd miljö” relevans för planen. Påbyggnad på en redan 
exploaterad mark bidrar till hållbar utveckling. När det gäller 

betydelse.

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

Behovsbedömning 
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan 
har gjorts. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökon-
sekvensbeskrivning (MKB) inte behövs. 
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Fastighetsrättsliga frågor
Planområdet ligger inom fastigheterna Eko 10 och Innersta-
den 1:1. Eko 10 ägs av KB Fastigheten Eko 10 (exploatören) 
och Innerstaden 1:1 av Borås Stad.

fastigheter. Planen möjliggör 3D-fastighetsbildning för bygg-
nadens olika funktioner och inrymmer även 3D-utrymme. 
Detaljplanen möjliggör för fastighetsägaren inom planom-
rådet att anpassa fastighetsindelningen till byggnadens olika 
funktioner och användning.

Planförslaget innebär att 3D-utrymmen som urholkar 
Innerstaden 1:1 (GATA (CB) och TORG (CB)) kan bildas. De 
tillkommande 3D-utrymmena kan överföras från Innersta-
den 1:1 till Eko 10 genom fastighetsreglering.

De delar av Eko 10 som ska utgöra allmän plats (GATA och 
TORG) bör genom fastighetsreglering övergå till kommunens 
fastighet Innerstaden 1:1. De delar av Innerstaden 1:1 som 
utgörs av kvartersmark bör genom fastighetsreglering övergå 
till Eko 10. Lantmäteriförrättningen bekostas av exploatören.

omprövas vid lantmäteriförrättning.

Ekonomi

betala för de åtgärder som uppkommer till följd av dennes 
exploatering. Åtgärder som inte kan kopplas till en exploa-
tering men som bedöms nödvändiga för det allmänna ska 

Kommunen får utökade drift och underhållskostnader till 
följd av att viss kvartersmark får ändrad användning till 
allmän platsmark (TORG), där kommunen ska vara huvud-
man. 

Exploatören kan tillgodogöra sig den värdeökning av sin 
mark som den utökade byggrätten som detaljplanen medför.

Exploatören svarar för samtliga kostnader för framtagande av 
planhandlingar, fastighetsbildningskostnader samt kostnader 
för åtgärder som krävs för att genomföra byggnationen inom 
kvartersmark. 

Finansiering av åtgärder inom allmän plats (GATA och 
TORG) inom planområdet regleras i exploateringsavtalet 
där även eventuell ersättning för övergången av de delar av 
nuvarande Eko 10 som ska bli allmän platsmark regleras.

12. Planens genomförande

Ansvarsfördelning
 » Exploatören ansvarar för samtliga åtgärder inom sin 

egen fastighet. 

 » För allmän plats gäller kommunalt huvudmannaskap. 
Detta innebär att kommunen i framtiden ska äga och 
ansvara för allmän platsmark inom planområdet. 
Ansvaret för utförande av allmänna anläggningar 
på allmän plats regleras i det exploateringsavtal som 
ska tecknas mellan kommunen och exploatören. 
Kommunen ansvarar för framtida drift och underhåll 
av allmänna platser (gata och torg) inom planområdet.

 » Borås Energi och Miljö AB ansvarar för utbyggnad, 
framtida drift och underhåll av allmänna anläggningar 
avseende vatten, spillvatten, dagvatten, fjärrvärme, 
fjärrkyla samt avfallshantering. Kontakt ska tas med 
Borås Energi och Miljö AB för att säkerställa elkapaci-
teten för den utökade byggrätten.

 » Borås Elnät AB ansvarar för utbyggnad, framtida drift 
och underhåll av allmänna anläggningar för el. Kontakt 
ska tas med Borås Elnät AB för att säkerställa elkapaci-
teten för den utökade byggrätten. Borås Elnät AB har 
också en ledningsrätt som löper genom den allmänna 
platsmarken för torg. Vid ombyggnaden av torget ska 
hänsyn tas till denna.

Avtal
I samband med att detaljplanearbetet påbörjades tecknades 
ett plankostnadsavtal mellan kommunen och exploatören 

Innan detaljplanen antas ska ett exploateringsavtal tecknas 
mellan Borås Stad och exploatören. Avtalet ska bl.a. reglera 
ansvarsfördelning för utförande av allmän platsmark GATA 

också reglera de marköverlåtelser som detaljplanen förutsät-
ter.

Vid bygglovsprövning ska fastighetsägare redovisa hur 
man avser att uppfylla kommunens krav på antal parke-
ringsplatser enligt gällande parkeringsnorm. Kan inte 
platserna tillgodoses inom den egna fastigheten eller på 
annan närliggande fastighet genom långsiktigt avtal kan 
parkeringsbehovet tillgodoses genom att fastighetsägaren 
tecknar ett parkeringsköpsavtal med kommunen. Behovet av 
antalet parkeringsplatser som behöver friköpas bedöms vid 
bygglovsprövningen. För en utförligare redovisning av Borås 
Stads parkeringsregler och dess konsekvenser för Eko 10, se 
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13. Administrativa frågor

Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 10 år efter att planen har vunnit 
laga kraft. 

Fastighetsplan
Fastighetsplan fastställd den 13 maj 1970 upphävs för kvarte-
ret Eko 10, se plankarta.

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden

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

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

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  Zilka Cosic 
Plan- och bygglovchef  Planarkitekt

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

Anders Graad 
Mark- och exploateringsingenjör
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Detaljplanen reglerar hur, var och vad man får bygga och vad 
man kan använda sin fastighet till. Planen ger fastighetsäga-
ren en garanterad byggrätt under en viss tid.

Detaljplaner upprättar vi oftast i kommunens tätbebyggda 
delar och de kan omfatta alltifrån en mindre del av tätorten, 
ner till ett kvarter eller en enstaka fastighet. Under arbetet 
gör kommunen en avvägning mellan allmänna och enskilda 
intressen. Detaljplanen ligger till grund för framtida beslut 
om bygglov så att den som bygger får ett säkert och bra 
underlag för att bygga. Detaljplanen ger en garanterad 
byggrätt åt fastighetsägaren under planens genomförandetid 
som är mellan 5 och 15 år.

När detaljplaner upprättas är det viktigt att alla berörda ges 

1. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när, var och hur en detaljplan ska upprät-
tas men initiativet kan komma från privata intressenter. 
Enligt Plan- och bygglagen som styr planeringen i Sverige, 
ska markens lämplighet för bebyggelse och dess utformning 
prövas genom detaljplan. Detaljplan ska därför göras för ny 
sammanhållen bebyggelse eller för ny enstaka byggnad vars 
användning får betydande inverkan på omgivningen. En 

då någon vill ändra användningen eller om bebyggelsen har 
så höga kulturhistoriska värden att den ska bevaras.

2. Innehållet i en detaljplan
Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser 
som är juridiskt bindande. Till planen hör även en illustra-
tionskarta, en planbeskrivning och en genomförandebe-
skrivning. Planbeskrivningen och illustrationskartan ska 
underlätta förståelsen av planförslaget och tydligt redovisa 
förutsättningar och syfte med planen. De gäller inte som 
juridiskt bindande dokument utan avsikten är att de ska vara 
vägledande vid tolkningen av planen. Genomförandebeskriv-
ningen redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen 
ska kunna genomföras. Den har inte någon egen juridisk 

den vinner laga kraft och blir ett juridiskt dokument. Mellan 
de olika skedena sammanställs och besvaras de synpunkter 

som inkommit från privatpersoner och remissinstanser. 
Dokumenten där synpunkterna sammanställs kallas samråds-
redogörelse eller utlåtande. Dessa är viktiga beslutsunderlag 
för Samhällsbyggnadsnämndens politiker. Inkomna synpunk-
ter leder många gånger till att planförslaget revideras och 
arbetas om och planen kan därför skilja sig åt mellan de olika 
skedena. 

3. Detaljplanens skeden

Uppdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutar om planuppdrag 
och ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta en detaljplan. Om initiativet till planuppdraget 
kommer från en extern aktör ska planuppdraget föregås av 
ett positivt planbesked från Kommunstyrelsen.

Samråd
Kommunen tar fram ett planförslag som skickas ut på 
samråd till alla som berörs av förslaget och till våra remiss-

www.boras.se/detaljplan samt i Stadshuset. Ibland ställs 
planförslaget även ut i stadsdelarna på respektive biblioteket 
eller stadsdelskontor. 

Det är i detta skede som det är lättast att få gehör och kunna 
påverka planens innehåll och utformning. Ju längre fram 

naturliga skäl mer låsta. Vi önskar därför kunna nå fram till 
slutsatser och överenskommelser om utformningen som leder 
till samförstånd redan under samrådet.

Synpunkterna lämnas skriftligt till Samhällsbyggnadsnämn-
den. Både positiva och negativa synpunkter kan vara viktiga 
för planens utformning. Skulle ni senare vilja överklaga 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni ha lämnat skrift-
liga invändningar. Efter samrådstiden sammanställer vi alla 
synpunkter och kommenterar dem i en samrådsredogörelse.

Granskning
Planförslaget bearbetas efter samrådet och Samhällsbygg-
nadsnämnden fattar beslut om att det färdiga planförslaget 
ska ställas ut för granskning. Om ni fortfarande har 
synpunkter och invändningar mot planen ska ni skriftligen 
lämna dessa till Samhällsbyggnadsnämnden. Skulle ni senare 
vilja överklaga Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni 
ha lämnat skriftliga invändningar senast under gransknings-

Varför detaljplan?
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tiden. Efter granskningstiden sammanställs synpunkterna 
och redovisas i ett granskningsutlåtande. Utlåtandet sänds 
till dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Om 
förslaget ändras väsentligt efter granskningen kommer 
detaljplanen att ställas ut för granskning på nytt.  

Antagande
Planen godkänns först av Samhällsbyggnadsnämnden och 
överlämnas därefter till Kommunfullmäktige för antagande. 
Planer som inte är principiellt viktiga kan antas direkt av 
Samhällsbyggnadsnämnden. När planen antagits får de som 
inte fått sina synpunkter tillgodosedda ett meddelande om 
att planen antagits samt en besvärshänvisning som anger hur 
planen kan överklagas. 

Överklagande
Den som senast under granskningstiden skriftligen har 
framfört synpunkter som inte tillgodosetts har rätt att över-
klaga antagandebeslutet till Länsstyrelsen inom tre veckor 
från den dag beslutet anslås på kommunens anslagstavla. 
Länsstyrelsen prövar därefter överklagandet och fattar beslut. 
Länsstyrelsens beslut vinner laga kraft tre veckor efter att 
kommunen och övriga fått ta del av beslutet. Länsstyrelsens 
beslut kan i sin tur överklagas till Mark- och miljödomstolen 
av den som inte är nöjd. 

Laga kraft
Om ingen överklagar vinner detaljplanen laga kraft tre 
veckor efter att antagandebeslutet har anslagits på kommu-
nens anslagstavla alternativt efter att ärendet avgjorts i 
högre instans. Därefter börjar detaljplanen att gälla. När 
detaljplanen vunnit laga kraft kan fastigheter bildas som 
överensstämmer med den nya planen och bygglov kan ges.

Ni kan påverka utvecklingen!
Utnyttja din demokratiska rättighet att påverka utformningen 
av detaljplanen. Antingen kontaktar du oss direkt eller så 
skriver du ner dina synpunkter och skickar dem till Samhälls-
byggnadsnämnden. Viktigt att tänka på är att det inte är alla 
saker som går att påverka i en detaljplan. De saker som ni 
kan yttra er om och som anses som synpunkter att beakta är 
saker som berör sådant som planen reglerar. 

Vi beaktar och värderar alla yttranden som kommer in under 
planprocessen.

i Stadshuset, våning 6. Vill du träffa någon av våra handläg-
gare så är det bra om ni bokar tid.

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 vinner planen laga 

kraft, om inte planen 

överklagats.

Nu kan bygglov lämnas i 

enlighet med planen.

När planen vunnit 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.



samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress Samhällsbyggnadsförvaltningen, 

Borås Stad,  501 80 Borås  besöksadress Kungsgatan 55
tfn 033-35 70 00 (växel)  e-post detaljplanering@boras.se

  webbplats boras.se/detaljplan



 
 
 

 
 
 BESLUTSFÖRSLAG 
 
 
 
 

Redovisning till Kommunstyrelsen - revisionsrapport Kvalitet i förskolan 
och pedagogisk omsorg 
 
Förslag till beslut: 
Förskolenämnden godkänner upprättad skrivelse och översänder densamma till Kommunstyrelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Ordförande 
 
 

 
 

 
Tillstyrkes 

 
 

 
Alternativt förslag 

 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Vice ordförande 
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Redovisning till Kommunstyrelsen - revisionsrapport 
Kvalitet i förskolan och pedagogisk omsorg 
 
Förslag till beslut 
Förskolenämnden godkänner upprättad skrivelse och översänder densamma 
till Kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
Utifrån Revisionens rapport har Förskolenämnden i ett tidigare svar 
beskrivit att ny modell för systematiskt kvalitetsarbete ska arbetas fram, ny 
fördelningsmodell tas fram, utveckling av uppsökande verksamhet ska ske 
samt att strategier för rekrytering och kompetensförsörjning ska fastställas. 
Nedan konkretiseras åtgärderna.  
  
Ny modell för systematiskt kvalitetsarbete 
Från våren 2017 genomförs två uppföljningssamtal månadsvis, ett mellan 
HR/ekonomisk funktion och förskolechef och en uppföljning mellan 
verksamhetschef och förskolechef med fokus på utvecklingsplanens strategiska 
områden. I samtalen mellan förskolechef och verksamhetschef dokumenteras 
uppföljningen av förskolans verksamhetsplan utifrån en mall som gör det 
möjligt att på huvudmannanivå ta fram olika nyckeltal. 
 
Tidsplan 
Med start från ht 2017 tas verksamhetsplaner för respektive förskola fram 
utifrån förskolans behov. Nyckeltalen fastställs innan årsskiftet.    
  
Ny fördelningsmodell 
Förskoleförvaltningen håller på att arbeta fram ett förslag till ny 
fördelningsmodell.  Modellen går ut på att alla förskolor får ersättning enligt 
samma principer och ersättningen utgår från antalet barn.  
 
De yngsta barnen, under tre år, viktas med en högre faktor. Detta för att ge 
förskolor möjlighet att minska barngruppernas storlek för de yngsta barnen. 
De förskolor där barnen i snitt har en hög vistelsetid räknas i förslaget upp 
med en faktor, för att möjliggöra för pedagogernas planeringstid.  
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Enligt ett socioekonomiskt index fördelas i förslaget en viss procent av 
förskolornas totala tilldelning till de förskolor som har ett index över 
rikssnittet. Socioekonomiskt index har erhållits genom SCB:s 
standardiserade riksmodell. 
Tidsplan 
Arbetet är pågående från våren 2017. För att säkerställa att modellen är 
hållbar på längre sikt bör noggrann utredning och omvärldsanalys göras.  
 
Utveckling av uppsökande verksamhet  
Nämnden har den 20 juni beslutat att starta en familjecentral alternativt 
familjecentralsliknande verksamhet med central placering, starta en öppen 
förskola i Viskafors, starta en ambulerande öppen förskoleverksamhet samt 
planera för fler öppna förskolor i områden där bostäder byggs och områden 
förtätas.  
Kontakt tas med varje vårdnadshavare med barn som inte tar del av 
verksamheten.  
 
Tidsplan 
Planering för central placerad familjecentral och familjecentralsliknande 
verksamhet påbörjades vårterminen 2017. När tillgång till lokaler är klar kan 
startdatum planeras.  
 
Strategier för rekrytering och kompetensförsörjning  
Förskolenämnden har den 20 juni antagit Förskoleförvaltningens Personal- 
och kompetensförsörjningsplan.  
I planen fastställs att det krävs bra och ändamålsenliga lokaler för att 
attrahera kompetenta medarbetare. Vidare behöver lönerna vara 
konkurrenskraftiga och de anställda skall erbjudas möjlighet till 
kompetensutveckling. För att underlätta rekryteringsarbetet införs en 
rekryteringsbonus.  
 
Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) ska förbättras.  
 
För att behålla kompetens i förvaltningen behöver förskolechefernas 
förutsättningar ses över.  
 
Medarbetare skall erbjudas möjlighet till vidareutbildning och genom 
validering kunna bli förskollärare eller barnskötare. Karriärvägar skall 
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skapas. Medarbetarens möjlighet till delaktighet och att påverka sin 
arbetssituation är central för att behålla kompetens i förvaltningen. 
 
Tidsplan 
Planen gäller för perioden juni 2017 till maj 2020. 
VFU ses över under höstterminen 2017. 
Biträdande förskolechefer tillsätts under höstterminen 2017. 
Valideringsutbildningar påbörjas vårterminen 2017. 
 
 
Samverkan 
Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG.  
 
 
FÖRSKOLEFÖRVALTNINGEN 
    
  
Pernilla Bjerkesjö 
Förvaltningschef  
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Revisionsrapport - Kvaliteten i förskolan och 
pedagogisk omsorg  
 

Ärendet 
Stadsrevisionen har granskat kvaliteten i förskolan och pedagogisk omsorg. 
Stadsrevisionens bedömning är att Borås Stad behöver säkerställa att resurser till 
kommunala såväl som fristående verksamheter fördelas i enlighet med gällande för-
fattningar och Kommunfullmäktiges intentioner. Det systematiska kvalitetsarbetet 
behöver utvecklas avseende kvantitativa nyckeltal. Vidare behöver Borås Stad vidta 
åtgärder för att rekrytera och behålla utbildad personal. 
 

Kommunstyrelsens bedömning 
Kommunstyrelsen delar Stadsrevisionens bedömningar, men ser också att Förskole-
nämnden i sitt svar planerar att omhänderta de områden bedömningarna pekar på: 
 

 ny modell för systematiskt kvalitetsarbete,  

 ny fördelningsmodell,  

 utveckling av uppsökande verksamhet  

 strategier för rekrytering och kompetensförsörjning 
 

När det gäller synpunkterna kring det systematiska kvalitetsarbetet delar Kommunsty-
relsen uppfattningen om vikten att självskattningen måste kunna kompletteras med  
t ex kvantitativa nyckeltal. Men detta kräver att de uppgifter som används också är 
kvalitetssäkrade och att det tydligt framgår vad som mäts. Kommunstyrelsen anser 
också att det är av största vikt att den statistik som rapporteras in till olika myndighet-
er är riktig och tillförlitlig. Detta är särskilt viktigt i jämförelser med andra kommuner.  

 
Utöver detta anser Kommunstyrelsen att Förskolenämnden tagit till sig av kritiken 
och avser att använda granskningen som underlag för det fortsatta arbetet med att 
göra förbättringar i verksamheten. 
 
Kommunstyrelsen anser att presenterade åtgärder ska konkretiseras och presenteras 
för Kommunstyrelsen med uppnådda resultat. Även en tidsplan för när åtgärder ska 
genomföras saknas. 
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Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
Förskolenämnden ska till Kommunstyrelsen redovisa konkreta åtgärder och resultat samt en tidsplan i 
enlighet med denna skrivelse  
 
Redovisningen ska sändas till Kommunstyrelsen senast sista september 2017.  
 
Upprättat förslag godkänns och översänds till Stadsrevisionen samt Förskolenämnden 
 
 
 
KOMMUNSTYRELSEN 
 
 
Malin Carlsson 
Kommunalråd 
   Svante Stomberg 
   Kommunchef 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 BESLUTSFÖRSLAG 
 
 
 
 
Analys av kvalitetsrapport; Undervisning och resultat 15/16 med fokus 
på matematik 
 
Förslag till beslut: 
Förskolenämnden godkänner upprättad skrivelse och översänder densamma till Kommunstyrelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Ordförande 
 
 

 
 

 
Tillstyrkes 

 
 

 
Alternativt förslag 

 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Vice ordförande 
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Analys av kvalitetsrapport; Undervisning och  
resultat 15/16 med fokus på matematik 
 
Förslag till beslut 
Förskolenämnden godkänner upprättad skrivelse och översänder densamma 
till Kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
Kvalitetsrapporten 15/16 har behandlats i Kommunstyrelsen som uppma-
nat nämnden att göra en analys av rapporten, med syfte att hitta åtgärder för 
att utveckla och förbättra i verksamheterna. Kvalitetsrapporten 15/16 har 
ett fokus på matematik och förvaltningen bedömer att arbete behöver göras 
för att förstärka undervisningsbegreppet. Ett sådant arbete pågår både på 
förvaltningsnivå och på enhetsnivå. Förskollärares ansvar för undervisning 
behöver stärkas och utvecklas och planeringstid för detta har säkerställts. 
Behov av rekrytering har omhändertagits bland annat utifrån KAL-
gruppens arbete. Lärandemiljön behöver utvecklas och med stöd i matema-
tikplattformen och matematiklyftet är detta ett arbete som pågår. Över-
gångsmötena behöver utvecklas och detta har skett tillsammans med elev-
hälsan i grundskoleförvaltningen. 
 
Ärendet i sin helhet 
Förskoleförvaltningen konstaterar att förskolan övergripande behöver ar-
beta vidare med undervisningsbegreppet utifrån skrivningar i läroplanen. 
Detta görs lokalt på varje förskola under ledning av förskolechef, men även 
inom förvaltningen pågår alltsedan förvaltningen startade i januari 2017 ett 
kollegialt lärande för förskolechefer kring begreppet. 
 
Förvaltningen konstaterar även att förskollärares ansvar för undervisningen 
och planeringstid för detta behöver stärkas och utvecklas. Övergripande 
följer förvaltningen att det finns planeringstid för förskollärare. I kvalitets-
rapporten framgår det att förskollärarna har fått mer planeringstid och att 
de planerar, analyserar, dokumenterar och utvärderar verksamheten i högre 
grad, vilket torde resultera i en högre kvalitet på undervisningen. Förskole-
chefer har i uppdrag att arbeta med pedagogers olika ansvar för undervis-
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ningen. Detta följs upp varje månad av verksamhetschef och förskolechef i 
kvalitetsdialoger dem emellan.  

• Denna uppföljning sker från januari 2017. 
 
För ytterligare uppföljning av resultatet av förskolans arbete kommer för-
valtningen att följa elevers resultat i åk 1 genom Skolverkets bedömnings-
stöd i matematik och de nationella provresultaten i årskurs 3.  

• Under hösterminen 2017 följs detta upp tillsammans med grundsko-
leförvaltningen. 

 
Rekrytering av behörig personal tas upp som en utmaning och Förskoleför-
valtningen arbetar med detta genom till exempel valideringsutbildning och 
olika rekryteringsstrategier som KAL-gruppen initierat.  

• Detta arbete pågår från våren 2017. 
 
Kommunen har under flera år arbetat med implementering av Matematik-
plattformen. Plattformen är en konkretisering av läroplansmålen och fick ett 
stort genomslag i början när den publicerades för första gången. Kommen-
tarerna i rapporten gav många exempel på att flera av förskolorna utgick 
från plattformen och att det fanns en efterfrågan på den. Trots detta uppgav 
fortfarande 35 procent av förskolorna att det inte fungerade i tillräcklig ut-
sträckning att planera och genomföra matematikundervisning utifrån Ma-
tematikplattformen. 83 procent av kommunens förskolor gjorde bedöm-
ningen att pedagogerna i stor, eller mycket stor, utsträckning skapar en miljö 
där alla barn får tilltro till sin förmåga i matematik. Bland kommentarerna 
framkom att personalen arbetar med att förändra miljön samt planerar uti-
från matematikplattformen och att det finns en matematikplattformsansva-
rig på varje avdelning. Det fanns dock förskolor som menade att detta fun-
gerade i liten utsträckning. En central introduktion av matematikplattfor-
men för nyanställda erbjuds numera av förskoleförvaltningen.  

• Introduktionen ges från hösten 2016. 
 
Utifrån låga resultat i matematik i skolan har förskolan ett ansvar för att ge 
barnen en god grund i matematik. Skolverket har tagit fram ett matematik-
lyft för förskolan. De avdelningar som har pedagoger som gått Mattelyftet 
bedömdes i stor utsträckning lyckas skapa en miljö som inbjuder barnen att 
utforska matematik, medan det på andra avdelningar är ett utvecklingsom-
råde. Målet med matematiklyftet är enligt Skolverket tvåfaldigt. Det handlar 
dels om att utveckla undervisningskulturen och dels om att utveckla kul-
turen för kompetensutveckling. I praktiken innebär detta att utveckla och 
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befästa förskollärarnas kunskap i matematikdidaktik, men också om att ut-
mana och fördjupa lärandet. Varje förskola tar i sin verksamhetsplan fram 
de utvecklingsområden som är relevanta att arbeta med. Matematik och en 
inbjudande miljö som stimulerar matematiskt tänkande hos barn är ett så-
dant område. Förvaltningen erbjuder handledning för matematiklyft för de 
förskolor där förskolechefen prioriterat området i sin verksamhetsplan. 

• Detta görs från hösten 2017. Satsningen med handledare är tänkt att 
pågå kontinuerligt för att säkerställa att alla förskolor kan få en 
högre kompetens på området.  

 
Ett flertal förskolor gav i rapporten uttryck för att övergångsmötena till 
förskoleklass inte fungerade tillfredsställande. Orsakerna handlade bland 
annat om chefsbyten. Elevhälsan i grundskoleförvaltningen ansvarat för att 
ta fram stöddokument och rutiner för hur övergångar ska gå till. I detta 
arbete har förskolan deltagit.  

• Från våren 2017 gäller att utvärdering av rutinerna sker varje höst 
mellan augusti till november. 

 
 
Samverkan 
Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG. 
  
 
 
FÖRSKOLEFÖRVALTNINGEN 
    
  
Förvaltningschef  
Pernilla Bjerkesjö 
 
 
Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen 
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§ 560 2015/KS0567 600 
Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, grundskola och 
gymnasieskola läsåret 2015-2016 
Uppgifterna i denna kvalitetsrapport är hämtade från Borås Stads förskolor, grund- 
och gymnasieskolor samt gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Rapporten har 
särskilt fokus på matematik. Rapporten är en sammanfattning av respektive verk-
samhets kvalitetsrapport. Föregående rapport om Undervisning och resultat kom 
2015.  
 
Flera av de resultat som redovisas i rapporten kan relateras till indikatorer under 
målområde 2, ”Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga”, i Borås Stads budget. 
 
83 procent av kommunens förskolor gör bedömningen att pedagogerna i stor, eller 
mycket stor, utsträckning skapar en miljö där alla barn får tilltro till sin förmåga i 
matematik. 
 
En lägre andel elever har nått gymnasiebehörighet 2016 jämfört med 2015; 74,2 
procent jämfört med 83,8 procent blev behöriga till yrkesprogram.  Efter sommar-
skola har ytterligare 24 elever, blivit behöriga till gymnasiet.  
 
Läsåret 2015/16 hade 74,2 procent (lå 14/15 73,9 procent) av avgångseleverna i 
gymnasieskolan examensbevis från ett fullständigt eller utökat program, med minst 
godkänt betyg (E) i alla kurser. Jämfört med föregående år är resultatet något högre.  
Elever som får examen från ett högskoleförberedande program har alltid grund-
läggande behörighet till högskolan.  
 
Under läsåret har ca 1730 personer deltagit i SFI, Svenska för invandrare. Totalt har 
866 kursdeltagare fått godkänt betyg, 491 har avbrottsregistrerats och 18 har fått 
betyget F. Det innebär att av de kursdeltagare som antingen avslutat eller avbrutit en 
kurs har 63 procent avslutat med godkänt betyg vilket är en ökning med ca 4 
procentenheter jämför med motsvarande mätning för 2014/2015.  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Malin Carlsson (S): 
 
Kvalitetsrapporten översänds till Förskolenämnden, Grundskolenämnden samt till Utbildnings-
nämnden.  Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att göra en analys av rapporten, med syfte att 
hitta åtgärder för att utveckla och förbättra i verksamheterna. 
 
Nämnderna redovisar analys och åtgärder till Kommunstyrelsen senast den 30 juni 2017. 
 
  



2016-11-14   2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vid protokollet 
 
 
Göran Björklund 
 
 
Justeras 
 
 
Ulf Olsson (S)  Malin Carlsson (S) 
 
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 28 november 2016 
 
 
Rätt utdraget betygar: 
 
 
Maimu Seppel 
 



 

 

 

Undervisning och 
resultat 2016 

 
Fokus på matematik  

– resultat och undervisning 

---------------------------- 
Kvalitetsrapport om alla skolformer i Borås Stad 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kommungemensam förskola och skola 
Utvecklingsenheten  

 
 



Innehåll 

Förskolan ....................................................................................3 
Behov att lyfta till huvudmannen – politiska nivån ............................................................................. 5 

Slutsatser .................................................................................................................................................... 6 

Grundskolan ...............................................................................7 
Behov att lyfta till huvudmannen – politiska nivån ........................................................................... 14 

Slutsatser .................................................................................................................................................. 15 

Gymnasieskolan och Vuxenutbildningen .................................17 
Resultat gymnasieskolan ........................................................................................................................ 17 

Resultat gymnasiesärskolan ................................................................................................................... 20 

Resultat vuxenutbildningen .................................................................................................................. 21 

Kommentar och fortsatt utveckling .................................................................................................... 22 

 

 

  

2 
 



Förskolan 
Begreppet undervisning definieras i skollagen som sådana målstyrda processer som under ledning av lärare 
eller förskollärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och 
värden. Begreppet används alltså både i förskola och i skola. 
 
Förskollärares ansvar för undervisningen 

De allra flesta förskolechefer menar att det är tydligt att förskollärare har ett särskilt ansvar för undervis-
ningen. Ca 7 procent av förskolecheferna i Borås Stad anser att förskollärares ansvar för undervisningen 
inte har tydliggjorts. 
 
I kommentarerna uttrycks det tydligt att förskollärare är ansvariga för undervisningen i förskolan. Många 
förskolechefer säger att det blir en kvalitetsskillnad i undervisningen mellan avdelningar som har flera 
förskollärare och de avdelningar som endast har någon eller ingen förskollärare. Många förskolechefer 
betonar också att hela arbetslaget är delaktigt och bidrar i olika pedagogiska forum och i det pedagogiska 
arbetet. Flera förskolor tar upp att förskollärarna har fått planeringstid för uppdraget och det ges exempel 
på att förskollärarens ansvar syns i verksamheten genom att det finns väl planerade aktiviteter som tar sin 
utgångspunkt i forskning och beprövad erfarenhet. I ansvaret ligger även att dokumentera det pedagogiska 
arbetet i det systematiska kvalitetsarbetet och att hålla ihop de pedagogiska diskussionerna. Några förskol-
lärare har dessutom ett särskilt uppdrag som processledare och kan då skapa en större medvetenhet och 
förståelse för uppdraget utifrån läroplanen. 
 
Det framkommer i kommentarerna att det finns en kvalitetsskillnad i dokumentationen beroende på om 
det är förskollärare eller barnskötare som gör den. Dokumentation av förskollärare är utförligare och gjord 
med en tydligare medvetenhet. Flera förskolor har, utifrån förskollärares ansvar för undervisningen, ut-
vecklingsgrupper där förskollärare finns med och dessa har ett uppdrag att driva och följa upp utveckl-
ingsarbeten på sina respektive avdelningar. I detta sammanhang tar några förskolechefer upp att det finns 
svårigheter att rekrytera förskollärare och detta medför att barnskötare får ett större ansvar för undervis-
ningen.  
 
I kommentarerna från de förskolor där förskollärarens ansvar inte är så tydligt framkommer att ansvaret 
behöver tydliggöras bl.a. i uppföljning och utvärdering och att det är ett utvecklingsområde.  
 
Matematikundervisning i förskolan 

Lärandemiljö och tilltro till matematisk förmåga 

Pedagogerna skapar en miljö 
där alla barn får tilltro till sin 
förmåga i matematik. 

Fungerar inte 
alls 

Fungerar i 
liten utsträck-
ning 

Fungerar i 
stor utsträck-
ning 

Fungerar i 
mycket stor 
utsträckning 

Stadsdelen Norr  1 21 3 
Stadsdelen Väster  6 25 3 
Stadsdelen Öster  8 21  
Borås Stad 0 förskolor 15 förskolor 67 förskolor 7 förskolor 
 
83 procent av kommunens förskolor gör bedömningen att pedagogerna i stor, eller mycket stor, utsträck-
ning skapar en miljö där alla barn får tilltro till sin förmåga i matematik. Bland kommentarerna från för-
skolor som anser att detta område fungerar i stor utsträckning framkommer att personalen arbetar med att 
förändra miljön samt planerar utifrån matematikplattformen och att det finns en matematikplattformsan-
svarig på varje avdelning.  
  
Utforskande av matematik i lärandemiljön 

Miljön på förskolan är Fungerar inte Fungerar i Fungerar i Fungerar i 
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ordnad så att den inbju-
der barn att utforska ma-
tematik.    

alls liten utsträck-
ning 

stor utsträck-
ning 

mycket stor 
utsträckning 

Stadsdelen Norr  3 18 4 
Stadsdelen Väster  6 22 6 
Stadsdelen Öster  6 23  
Borås Stad 0 förskolor 15 förskolor 63 förskolor 10 förskolor 
 
Bland kommentarerna nämns att miljön på förskolan i stor utsträckning inbjuder barn att utforska mate-
matik, framgår att materialet är anpassat utifrån matematik och att miljön förändras med material och 
utmaningar utifrån barnens nivå. Det framkommer också att miljön är utformad så att barnen själva kan 
välja och hämta material. En förskola som skattar sig på högsta nivån berättar att lärmiljöerna håller på att 
vidareutvecklas även utomhus.  
 
Det krävs att personalen får tillfällen till diskussionsgrupper och inläsning av forskning om matematik på 
förskolan, samt studiebesök hos varandra för att ha möjlighet att öka kunskapen och skapa inspiration. De 
avdelningar som har pedagoger som gått Mattelyftet bedöms lyckas i stor utsträckning skapa en miljö som 
inbjuder barnen att utforska matematik, medan det på andra avdelningar är ett utvecklingsområde.  
 
Föra och följa resonemang 

Barn ges tid och möjlig-
het att föra och följa re-
sonemang i matematik. 

Fungerar inte 
alls 

Fungerar i 
liten utsträck-
ning 

Fungerar i 
stor utsträck-
ning 

Fungerar i 
mycket stor 
utsträckning 

Stadsdelen Norr  4 18 3 
Stadsdelen Väster  5 22 7 
Stadsdelen Öster 1 7 19 2 
Borås Stad 1 förskola 16 förskolor 59 förskolor 12 förskolor 
 
De flesta av kommunens förskolor anser att barn i stor, eller mycket stor, utsträckning ges tid och möjlig-
het att föra och följa resonemang i matematik. Här har skett en förbättring sedan år 2014. Dels är det färre 
som skattar sig på de lägsta nivåerna (16 i år mot 22 år 2014) och dels är det fler på högsta nivån (12 i år 
mot 5 år 2014). En slutsats kan dras att pedagogernas medvetenhet behöver öka kring att ge barnen tid att 
föra matematiska resonemang och följa upp dessa. 
 
Övergångsmöte 

Övergångsmöte i matematik 
genomförs så som det besk-
rivs i plattform för matema-
tik. 

Fungerar inte 
alls 

Fungerar i 
liten utsträck-
ning 

Fungerar i 
stor utsträck-
ning 

Fungerar i 
mycket stor 
utsträckning 

Stadsdelen Norr  7 14 4 
Stadsdelen Väster 19 6 3 6 
Stadsdelen Öster 5 13 6 5 
Borås Stad 24 förskolor 26 förskolor 23 förskolor 15 förskolor 
 
På förskolor där det fungerar väl framkommer att övergångsmöten genomförs utifrån både plattformen 
och läroplanen och att pedagoger från förskolan och förskoleklass, samt rektor och förskolechef, har sam-
talat om vad förskolan arbetat med, samtidigt som skolan har gett återkoppling kring vad de saknar eller 
vad de upplevt att förskolan arbetat bra med. Men det är 56 procent som skattar sig på de två lägsta nivå-
erna. Jämfört med 2014 är det fler i år som upplever att det inte fungerar alls. Flera förskolor skriver att 
skolan inte är intresserad eller att skolan ställt in mötena, vilket är oroande då huvudmannen haft flera 
träffar under året för förskolechefer och rektorer i syfte att utveckla arbetet med övergångar. Vi kan alltså 
konstatera att det fortfarande finns mer att utveckla både vad gäller rutiner, innehåll och ansvar när det 
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gäller övergångar mellan förskola och förskoleklass utifrån matematikfokus.  När det inte fungerar är det 
också viktigt att återkoppla det till berörd rektor.  
 

Matematiklyftet 

Antal förskolor som deltagit i 
matematiklyftet 

Deltagit Inte deltagit 

Stadsdelen Norr  25 
Stadsdelen Väster1 30 1 
Stadsdelen Öster2 2 26 
Borås Stad 32 förskolor 52 förskolor 
 
Matematiklyftet har genomförts i Borås Stads skolor under flera år och en modul för förskolan har funnits 
tillgänglig sedan två år. Att delta i matematiklyftet är frivilligt och stadsdelarna har fattat enskilda beslut 
om deltagandet. Statsbidrag för skolan har möjliggjort nedsättning för ett antal handledare att leda mate-
matikgrupper, men förskolan har inte kunnat få statligt stöd och därför inte heller handledare kunnat frig-
öras i samma utsträckning. Ett visst utrymme i statsbidraget till skolan har dock gjort det möjligt att i nå-
gon utsträckning ge ersättning för nedsättning för matematikhandledare även i förskolan. Denna möjlighet 
utnyttjades av Väster som under ett år kunde ge tid för handledning till ett antal förskollärare. Därefter har 
stadsdelen själva finansierat satsningen. Det faktum att det inte funnits några statsbidrag riktade till försko-
lan kan vara en förklaring till att Norr och Öster valt att inte delta i matematiklyftet. En annan förklaring 
handlar om tidsaspekten. Huvudmannens erfarenhet säger att när det kommer en möjlighet till kompe-
tensutveckling genom att Skolverket tar fram en modul, så är det ofta med kort framförhållning. Stadsde-
larna har en planering för sitt långsiktiga utvecklingsarbete och även från politiskt håll kan komma upp-
drag som behöver prioriteras i tid. Det är inte alltid lätt att skapa tid för ytterligare satsningar. Med detta 
sagt är det viktigt att betona förskolans roll i barnets/elevens lärande. Utifrån låga resultat i matematik i 
skolan har också förskolan ett ansvar för att ge barnen en god grund i matematik. Uppdraget är tydligt i 
läroplanen och målet med matematiklyftet är enligt Skolverket tvåfaldigt. Det handlar dels om att utveckla 
undervisningskulturen och dels om att utveckla kulturen för kompetensutveckling. I praktiken innebär 
detta att utveckla och befästa förskollärarnas kunskap i matematikdidaktik, men också om att utmana och 
fördjupa lärandet. 
I en långsiktig planering för matematikutveckling i förskola och skola är det därför rimligt att slå fast att 
matematiklyftet är något alla förskollärare bör genomgå.  
 
Vilka resultat kan vi hittills se som en effekt av matematiklyftet? Det är framför allt i Väster som vi utifrån 
kommentarer kan skönja en bild av hur matematiklyftet påverkat verksamheten. Som en chef påpekar tar 
utveckling tid och därför syns bara vissa effekter. En av flera aspekter som tas upp är implementeringen. 
Någon chef tar upp att det tagits fram en plan för implementering för det fortsatta arbetet och andra skri-
ver att det varit svårt att få till en implementering pga. att personal slutat eller blivit sjukskrivna. Att hitta 
tid handlar dels om att skapa utrymme schemamässigt, men också om att ha lagom många processer igång. 
Det sistnämnda tas upp av flera förskolechefer. Sammanfattningsvis kan vi dra slutsatsen att avtrycken är 
relativt få så här i början av processen. Det tar tid att få till en bra implementering, men också en bra or-
ganisation krävs för att lyckas.  
 
Behov att lyfta till huvudmannen – politiska nivån 
 
Stadsdelen Norr 
Många förskolechefer lyfter upp att antalet barn per vuxen behöver minska för att få till stånd mer under-
visning. Från flera förskolor nämns också behov av bättre förutsättningar i tid. Några chefer tar upp svå-
righeterna att få tag i utbildad personal. Någon chef önskar en översyn av möjligheten att få börja försko-
lan vid 6 månaders ålder. Detta påverkar upplägg och måluppfyllelsen negativt. Det upplevs svårt att bed-
riva en pedagogisk verksamhet när små barn kräver en egen personal och barngruppen för övrigt är stor. 

1 Almgården, Norrbygårdens förskola och Positivgården saknas i underlaget 
2 Hässlegården saknas i underlaget 
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Önskemål har uttryckts att politiker tillsammans med tjänstemän i den nya organisationen ser över för- 
och nackdelar med de regler och villkor som gäller idag och hur dessa påverkar förutsättningarna för 
undervisning och lärande i förskolan. 
 
Stadsdelen Väster 
Det uttrycks att det finns behov av att säkerställa resursfördelningen så att alla barn får samma rätt till 
utveckling, omsorg och undervisning. Flera tar upp att det är viktigt att rikta vissa insatser till förskolor 
som behöver utvecklas mera. Rekrytering av förskollärare upplevs svår och Borås Stad behöver ha en 
genomtänkt strategi för att göra förskolläraryrket mer attraktivt än det upplevs idag. Forskning visar att det 
är viktigt att ha förskollärare för att säkerställa kvalitet och utveckling. Det lyfts också på något håll att det 
är bra med samarbete med universitet och högskolor och att medarbetare som vill studera till förskollärare 
kan få bra villkor för att göra detta. Löneläget för förskollärare tas upp som viktigt att se över, vilket är en 
förutsättning för att skapa kontinuitet i verksamheten.  
Flera förskolor nämner att det är viktigt att det finns förutsättningar att genomföra beslutade satsningar 
och att förankra nya uppdrag med verksamheten. En sådan aspekt kan handla om resurser att sätta in 
vikarier när ordinarie personal ska utbildas.  
Flera förskolor skriver att det är viktigt att förutsättningar finns och är likvärdiga när mål prioriteras av 
politiken. 
 
Stadsdelen Öster 
Flera förskolechefer skriver om att mindre barngrupper skulle ge bättre förutsättningar att följa enskilda 
barn, resonera med barn i mindre grupper och ge ökade möjligheter att lösgöra personal för kollegiala 
lärandegrupper och för planering. Detta skulle ge en högre kvalitet i undervisningen och ge varje barn en 
ökad möjlighet att utvecklas i en lärande, harmonisk miljö. Statsbidraget har varit en bra start på ett sådant 
arbete, men det behövs mera.  
Flera förskolechefer tar upp att det är svårt att rekrytera förskollärare och menar att löneläget är en orsak 
till det. Det är också svårt att få tag på vikarier. Detta sammantaget gör att undervisningens kvalitet påver-
kas negativt. Det efterfrågas att begränsa de prioriterade målen och satsa på kompetensutveckling som har 
en röd tråd. I resursfördelningen behöver hänsyn tas till de förskolor som har många barn med annat mo-
dersmål. Några förskolechefer föreslår en gemensam dygnet-runt-förskola i Borås Stad istället för dagens 
tre. En annan aspekt som tas upp handlar om placeringar av barn på förskolan. Sättet att beräkna utifrån 
antal eller volymtimmar behöver tydliggöras. Någon förskolechef skriver att det är svårt att ha samma 
regler i alla upptagningsområden eftersom det är tyngre att arbeta i vissa områden och det borde avspegla 
sig t.ex. i hur placeringar görs. På de förskolor som har många 15-timmarsbarn blir konsekvensen att 
många barn behöver placeras på en avdelning eftersom man annars inte kommer upp i tillräckligt antal 
volymtimmar. När alltför många barn placeras på samma avdelning påverkas kvaliteten och detta blir extra 
tydligt på förskolor som tar emot nyanlända eller barn med annat modersmål. På dessa förskolor behöver 
även föräldrar stöd, vilket förskolan förväntas ge. Det har i Borås anlänt många barn till asylsökande som 
har rätt till 15 timmars förskola, men utöver boende behöver det också finnas en strategi för utbyggnad av 
förskolor.  
 
Slutsatser 
Resultaten visar att förskollärarnas ansvar för undervisningen är tydligare än tidigare. Det framgår också 
att förskollärarna har fått mer planeringstid och att de planerar, analyserar, dokumenterar och utvärderar 
verksamheten i högre grad, vilket torde resultera i en högre kvalitet på undervisningen. För ytterligare 
uppföljning av resultatet av förskolans arbete skulle förskolan kunna utveckla arbetet med att följa upp de 
nationella provresultaten i årskurs 3.  
 
Kommunen har under flera år arbetat med implementering av Matematikplattformen. Plattformen fick ett 
stort genomslag i början när den publicerades för första gången och av denna rapports resultat framgår att 
den används och att det finns en efterfrågan på den. Kommentarerna visar många exempel på att flera av 
förskolorna utgår från plattformen. Trots detta uppger fortfarande 35 procent av förskolorna att de inte 
fungerar i tillräcklig utsträckning att planera och genomföra matematikundervisning utifrån Matematik-
plattformen. Även om andelen som upplever att det inte fungerar har minskat sedan år 2014, kan detta 
vara något att arbeta vidare med. Resultatet visar också att 56 procent av förskolorna anser att övergångs-
mötet inte genomförs på det sätt som beskrivs i Matematikplattformen.  
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Grundskolan 
Betyg 

I denna rapport redovisas vårterminens betyg i årskurs 6 till 9. För att få gymnasiebehörighet till yrkesför-
beredande program krävs att eleven uppnått kunskapskraven i engelska, matematik, svenska/svenska som 
andraspråk samt ytterligare fem ämnen. För behörighet till ett högskoleförberedande program krävs lägst 
betyget E i engelska, matematik, svenska/svenska som andraspråk och minst nio andra ämnen. För eko-
nomi- och samhällsvetenskapsprogrammen samt det humanistiska programmet ska fyra av de ytterligare 
nio ämnena vara geografi, historia, samhällskunskap och religion. För naturvetenskaps- och teknikpro-
grammen ska tre av de ytterligare nio ämnena vara biologi, fysik och kemi. För det estetiska programmet 
är de nio ämnena valfria. Här kan även färdighetsprov förekomma. 
 
Terminsbetyg årskurs 63 

Skola Antal Merit-
värde 

Behörighet 
Yrkespro-
gram 

 
Alla 

elever 

Varav 
antal 

nyan-
lända  Antal % 

Aplared 8 1 225,3 8 100 
Asklanda 34 2 216,2 29 85,3 
Bergdalen 39 0 208,2 32 82,1 
Boda 14 4 163,4 7 50,0 
Bredared 19 0 202,1 14 73,7 
Byttorp 23 7 166,5 9 39,1 
Dalsjö 52 3 194,7 41 78,8 
Daltorp 29 3 186,9 24 82,8 
Dannike 16 0 211,7 8 50,0 
Ekaräng 46 9 162,3 33 71,7 
Engelbrekt 67 4 216,7 64 95,5 
Erikslund 27 3 183,1 17 63,0 
Fjärding 39 9 201,5 27 69,2 
Gula Skolan 26 1 207,5 21 80,8 
Gånghester 28 0 252,3 27 96,4 
Hestra 
Midgård 39 

 
7 219,8 29 74,4 

Kinnarumma 13 0 184,4 11 84,6 
Kristineberg 47 7 187,3 36 76,6 
Myrås 52 0 218,6 44 84,6 
Målsryd 17 0 218,7 16 94,1 
Rångedala 1 1 87,5 0 0 
Sandared 61 0 221,3 54 88,5 
Sandhult 16 0 205,3 12 75 
Sjöbo 39 4 158,9 22 56,4 
Sjömarken 72 1 228,5 66 91,7 
Sparsör 39 0 222,6 36 92,3 
Svaneholm 10 0 211,5 10 100 

3 Elever i kommunikationsklass är medräknade i sina 
respektive hemskolors resultat. Elever i kommunikat-
ionsklass från andra kommuner är av administrativa 
skäl placerade på Bodaskolan och medräknade där.  
 

Särla 21 7 136,1 8 38,1 
Trandared 71 3 211,3 61 85,9 
Viskafors 50 2 170,9 33 66,0 
Äspered 4 0 229,4 4 100 
Totalt alla 
elever 1033 

 
 199,3 803 77,7 

Totalt utan 
nyanlända 942 

 
209,2 781 82,9 

 
Årsserie terminsbetyg åk 6 VT 
År Antal 

 
Meritvärde Behörighet Yrkes-

program  
Antal % 

2013 877 206,2 759 86,5 
2014 943 201,0 787 83,5 
2015 954 204,5 785 82,3 
2016 alla 1033 199,3 803 77,7 
2016 utan 
nyanlända 942 209,2 781 82,9 
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Kommunens genomsnittliga meritvärde för alla elever är 199,3 i årskurs 6 jämfört med 187,2  i årskurs 7 
och 179,0  i årskurs 8. En förklaring till detta kan vara att eleverna i årskurs 6 bedöms mot kunskapskrav 
för årskurs 6 medan eleverna i årskurs 7 och 8 bedöms mot kunskapskraven för årskurs 9. Det är en stor 
spridning mellan skolorna när det gäller meritvärde och motsvarande gymnasiebehörighet i årskurs 6. 
Högst meritvärde har även i år Gånghesterskolan, 252,3 och lägst har Särlaskolan med 136,1 (Rångedala-
skolans resultat är sämre men elevunderlaget är mycket litet). Flera nyanlända på en liten enhet kan göra 
att skillnader i resultaten blir stora. Ett område att analysera vidare är de 1-6skolor med få elever som har 
100 procents måluppfyllelse och hur dessa elever klarar sig när de går vidare till den större 7-9-skolan. 
 
Betyg årskurs 9 – slutbetyg vt 16 

 
En lägre andel elever har nått gymnasiebehörighet 2016 jämfört med 2015; 74,2 procent jämfört med 83,8 
procent blev behöriga till yrkesprogram, räknat på alla elever.  Om nyanlända räknas bort så höjs andelen 
behöriga till gymnasiet 2016 till 86,2, vilket är 12 procentenheter högre. Andelen elever som helt saknar 
betyg i alla ämnen har minskat i Borås Stad om nyanlända elever räknas bort. Andelen elever som saknar 
två eller fler betyg är 17,9 procent av eleverna och skillnaden är liten mellan att räkna med eller bort nyan-
lända elever. Utan nyanlända elever är motsvarande andel 16,1. Andelen elever som har fullständiga betyg 
har minskat till 64,7 procent, jämfört med 75,5 procent förra året. Om nyanlända elever räknas bort är 
andelen 2016 istället 75,6. 
Erikslund har under flera år haft en nedåtgående trend i sina resultat. I år har resultaten förbättrats med 4 
procentenheter när det gäller behörigheten i åk 9. Meritvärdet är dock fortsatt lågt. Daltorpskolan har ett 
betydligt sämre resultat i åk 9 än tidigare, både när det gäller behörighet och meritvärde, oavsett om nyan-
lända elever räknas med eller inte. Flera har ett sämre resultat, och det behövs vidare analyser på skolnivå 
för att se orsakerna. En generell förklaring är att det under de sista åren har kommit många nyanlända 
varav många är ensamkommande pojkar. Det är till stor del en förklaring för t.ex. Engelbrektskolans lägre 
resultat.  

 
Spridningen i resultat i Borås Stads kommunala skolor åk 9 vårterminen 2016 
Meritvärde  
 
alla elever 

Behörighet till 
gymnasiet %  
alla elever 

Fullständiga betyg % 
 
alla elever 

Helt utan betyg %  
 
alla elever 

160,8 – 226,1 60,7 – 92,7 47,6 – 87,1 17,2 – 1,8 
Meritvärde  
 
nyanlända borträknade 

Behörighet till 
gymnasiet % 
nyanlända borträknade 

Fullständiga betyg % 
 
nyanlända borträknade 

Helt utan betyg %  
 
nyanlända borträknade 

188,3 - 240,5  72,6 – 97,4 58,1 – 91,5 3,4 - 0 
 (Lägsta värdet först) 
 

Skola Antal Meritvärde 
Högskole- 
förberedande Behörighet Yrkesprogram 

  Alla elever 

Varav antal 
nyanlända 

 Alla 
elever 

nyan-
lända 
borträk-
nade Antal % Antal % alla elever 

% nyanlända 
borträknade 

Boda 128 38 163,1 201,4 76 59,4 78 60,9 77,8 

Dalsjö 124 16 201,9 228,2 95 76,6 96 77,4 88,0 

Daltorp 175 28 183,2 206,2 128 73,1 131 74,9 85,0 

Engelbrekt 151 32 194,8 240,5 107 70,9 109 72,2 89,9 

Erikslund 80 20 181,4 210,2 51 63,8 51 63,8 76,7 

Fristad 113 5 222,7 228,2 101 89,4 101 89,4 92,6 

Sandgärd 124 7 226,1 237,7 115 92,7 115 92,7 97,4 

Särla 84 22 160,8 188,3 49 58,3 51 60,7 72,6 

Viskafors 69 9 192,3 217,4 50 72,5 51 73,9 83,3 

CFL 6 6        

Totalt 1055 
 

183 191,4 
 

219,7 772 73,2 783 74,2 
 

86,2 
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Skillnaderna mellan Borås Stads skolor är fortsatt stora. Högst meritvärde i åk 9 fanns på Sandgärdskolan 
och även högst behörighetsgrad fanns på Sandgärdsskolan oavsett om man räknar alla elever eller räknar 
bort nyanlända. Lägst meritvärde finns på Särlaskolan och samma skola har även lägst gymnasiebehörig-
het. Även de sistnämnda värdena gäller oavsett om nyanlända räknas med eller inte.  

 
Betyg åk 9, historik                                                           
 Merit-

värde alla 
elever 

Meritvärde 
nyanlända 
borträknade 

Behöriga till 
gymnasiet 
alla elever 
% 

Behöriga till 
gymnasiet 
nyanlända 
borträk-
nade % 

Fullstän-
diga betyg 
alla elever 
% 

Fullstän-
diga betyg 
nyanlända 
borträk-
nade 

Ej nått 
kunskaps-
kraven i ett 
ämne alla 
elever 

Ej nått 
kunskaps-
kraven i två 
el. flera 
ämnen alla 
elever 

Saknar 
betyg i 
alla 
ämnen 
alla 
elever 

Saknar 
betyg i 
alla 
ämnen 
nyan-
lända 
borträk-
nade 

Bodaskolan 2016 163,1 201,4 60,9 77,8 49,2 62,2 7,0 30,47 13,3 0 
2015 204,2  76,1  65,8  9,4 24,8   
2014 200,6  74,4  65,8  6,8 25,6   
2013 198,8  81,2  64,7  4,5 30,8   
2012 189,8  78,2  69,4  6,1 20,4   
Daltorpskolan 2016 183,2 206,2 74,9 85,0 58,9 67,4 8,6 22,9 9,7 3,4 
2015 222,7  86,3  78,6  .. 15,3   
2014 211,6  87,6  79,3  6,2 11,7   
2013 193,5  80,4  63,0  10,9 25,4   
2012 213,4  86,4  75,0  5,3 10,6   
Dalsjöskolan 2016 201,9 228,2 77,4 88,0 71,8 81,5 3,2 12,1 12,9 2,8 
2015 226,8  90,3  76,6  10,5 12,9   
2014 222,3  90,4  80,9  7,8 11,3   
2013 210  80,2  71,9  11,5 16,7   
2012 223,7  87,4  81,1  2,7 10,8   
Engelbrektskolan 
2016 194,8 

 
240,5 72,2 

 
89,9 67,6 

 
84,0 2,7 12,6 

 
17,2 

 
0 

2015 250,2  92,2  90,2  .. ..   
2014 242,5  92,9  87,6  5,3 3,5   
2013 222,6  91,7  86,7  2,5 10,0   
2012 210,8  91,8  90,8  2,0 4,1   
Erikslundskolan 
2016 181,4 

 
210,2 63,8 

 
76,7 57,5 

 
71,7 10,0 21,3 

 
11,3 

 
3,3 

2015 195,7  59,6  48,9  .. 31,9   
2014 201,5  73,6  62,3  7,5 30,2   
2013 192,8  85,9  71,9  3,1 23,4   
2012 193,9  82,4  55,9  4,4 26,5   
Fristadskolan 2016 222,7 228,2 89,4 92,6 79,7 82,4 8,0 10,6 1,8 0 
2015 223,2  90,3  81,6  .. 10,7   
2014 221,6  90,3  81,7  8,6 9,7   
2013 207,9  91,5  80,9  8,5 9,6   
2012 211,9  93,6  87,2  1,1 5,3   
Sandgärdskolan 
2016 226,1 

 
237,7 92,7 

 
97,4 87,1 

 
91,5 3,2 4,8 

 
4,8 

 
0 

2015 240,1  100  93,5  .. ..   
2014 223,9  94,9  83,7  8,2 8,2   
2013 224,8  97,3  85,7  6,3 8,0   
2012 222,9  95,1  86,3  2,0 5,9   
Särlaskolan 2016 160,8 188,3 60,7 72,6 47,6 58,1 9,5 33,3 9,5 3,2 
2015 189,5  67,2  58,2  .. 29,9   
2014 203,5  81,6  64,5  9,2 23,7   
2013 195,8  73,5  64,7  5,9 26,5   
2012 196,9  81,0  63,3  6,3 17,7   
Viskaforsskolan 
2016 192,3 

 
217,4 73,9 

 
83,3 60,9 

 
68,3 10,1 17,4 

 
11,6 

 
1,7 

2015 209,5  71,6  64,9  .. 28,4   
2014 203,3  75,8  69,4  9,7 21,0   
2013 195,0  86,2  67,7  10,8 21,5   
2012 196,1  86,4  71,2  7,6 18,2   
Totalt Kommunala 
2016 

 
191,4 

 
219,7 

 
74,2 

 
86,2 

 
64,7 

 
75,6 

 
6,4 

 
17,9 

 
10,9 

 
1,5 

2015 220,5  83,8  75,5  6,7 14,0 2,4  
2014 216,1  85,8  76,5  7,5 14,7 1,6  
2013 205,7  85,6  73,3  7,1 19,0 0,7  
2012 207,2  86,7  82,2  4,1 12,8 0,9  

Källa: Siris 2012-2015 samt Lokal statistik 2016 
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Resultat efter sommarskola 

Totalt har 24 elever av 53 deltagande elever, vilket är 45 procent, blivit behöriga till gymnasiet. 3 av dessa 
24 elever blev endast behöriga till yrkesprogram. Ytterligare 5 av eleverna har gjort sig behöriga till IM-
PRO. IMPRO är ett programinriktat individuellt val som ska ge eleven en utbildning som är inriktad mot 
ett nationellt yrkesprogram och så snart som möjligt ge dem plats på det programmet. 2 elever fick under 
sommarskolan 2016 betyg i tre ämnen, 13 elever fick betyg i två ämnen och 24 elever fick betyg i ett ämne.  
 

Fristående skolor 2016 

 
Undervisning i matematik 

Alla kommunens skolor anser att de har höga förväntningar på eleverna. Enligt självskattningarna lyckas 
samtliga skolor i kommunen bra med att ha höga förväntningar. Som bevis på de höga förväntningarna 
berättar en skola i Öster, som skattar sig på högsta nivån, att man under detta läsår fått goda resultat på 
denna punkt i skolklimatundersökningen och i skolinspektionsenkäten. En annan skola i samma stadsdel 
hänvisar också till enkätresultat, både Borås Stads enkäter och Skolinspektionens, som visat att pedago-
gerna har mycket höga förväntningar på eleverna.  
 

BFL i matematikundervisningen 

Flera av de svarande rektorer nämner att användandet av de fem BFL-strategierna (tydliggörande av läran-
demålen, effektivt klassrumsarbete som synliggör tecken på förståelse, feedback som utvecklar lärandet, 
kamratbedömning, samt självbedömning) kan variera mycket mellan olika pedagoger på skolorna. Av 
kommentarerna att döma är det även en stor skillnad mellan skolorna. Det beror bl.a. på personalomsätt-
ning som medfört att vissa av kommunens (nyanställda) lärare helt saknar utbildning i eller erfarenhet av 
BFL. Trots det är uppfattningen överlag att strategierna börjar bli mer och mer synliga i alla klassrum och 
att de flesta av kommunens lärare använder någon, några eller alla BFL-strategier i undervisningen. Flera 
skolor framhåller att man har utvecklat BFL-strategierna genom Matematiklyftet. Upplevelsen är att ma-
tematiksatsningen är helt i BFL:s anda och att den medfört att BFL införts ännu mer i matematikunder-
visningen.  
 
 

 

 

Slutbetyg åk 9 VT16 

Skola Antal Meritvärde Behörighet 

     
Högskole- 

förberedande Yrkesprogram 
Borås kristna skola 2016 16 219,2 93,8 93,8 
2015 20 232,9 85,0 85,0 
Engelska Skolan 2016 80 276,3 100,0 100,0 
2015 111 276,8 100,0 100,0 
Kunskapsskolan 2016 105 260,8 97,1 97,1 
2015 97 249,7 92,8 92,8 
Malmen 2016 26 236,0 88,5 88,5 
2015 20 243,9 90,0 90,0 
Totalt Fristående 2016 227 260,5 96,9 96,9 
2015 248 260,0 95,2 95,2 
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Uppföljning i matematik 

Skolan har ett organiserat arbete för att fånga upp elever som riskerar att inte nå målen i matematik.  

Stadsdelen Ja Nej 
Norr4 5 1 
Väster 14 0 
Öster5 12 1 
Borås Stad 31 2 
 
De allra flesta skolorna i kommunen anser sig ha ett organiserat arbete för att fånga upp elever som riske-
rar att inte nå målen i matematik. Den skola i Norr som säger sig sakna ett organiserat arbete för att fånga 
upp elever som riskerar att inte nå målen i matematik förklarar att skolan saknar resurser. Den skola i Ös-
ter som också svarat nej på frågan, menar att det arbetet behöver förbättras på skolan, då det enbart sker 
på klassnivå i dagsläget.  
Eleverna erbjuds läxläsning på flera skolor, för att de ska kunna arbeta extra med svåra moment. I början 
av år sju erbjuds elever som uppvisat svårigheter i taluppfattning och tals användning en intensivkurs utan-
för ordinarie skoltid under några veckor på en del skolor. Ytterligare ett antal andra skolor nämner att de 
arbetar med intensivperioder i matematik för att snabbt få upp grundläggande kunskaper hos elever i be-
hov av stödinsatser. Skolorna upplever att det varit framgångsrikt. Elever i år nio, och i mån av plats år 
åtta, erbjuds vid behov lovskola under påsk- och sommarlov.   

Specialpedagoger fyller en viktig funktion på många skolor. En rektor berättar att specialpedagog och 
undervisande lärare för diskussioner kring elever som riskerar att inte nå målen och kring de resurser som 
finns och fördelar dessa utefter behov. En annan skola informerar om att man saknar specialpedagogiskt 
stöd, vilket har försenat och försvårat arbetet.  

 
Kompetensutveckling för matematik 

Samtliga kommentarer om diskussioner kring metoder i matematikundervisningen framhåller Matema-
tiklyftets betydelse för de pedagogiska matematikdiskussionerna. Flera rektorer lyfter fram att genomslaget 
har varit stort, även om det sett olika ut i olika arbetslag, och drar slutsatsen att innehållet varit relevant.  
En majoritet av skolorna gör bedömningen att det i stor utsträckning finns gemensamma pedagogiska 
diskussioner kring olika metoder i matematikundervisningen, vilka leder till en undervisning varierad uti-
från elevens behov. Några skolor anser att det fungerar mindre bra och andra bättre. Skolor som av olika 
anledningar tagit en paus i Matematiklyftet har märkt av en minskning av de pedagogiska diskussionerna 
kring matematiken. Det framkommer att det i Matematiklyftet varit värdefullt att ha en extern handledare 
som hjälpt till ”att få ordning på diskussionerna”.  
 
Den kritik som förts fram mot matematiklyftet handlar om tidsåtgången; en total satsning på matematik-
lyft har inneburit att andra ämnesområden fått stå tillbaka. De skolor som hittat hållbara modeller och satt 
av gemensam tid för detta har lyckats behålla en god kvalitet. En rektor tar upp personalomsättningen 
som något som försvårar det kollegiala samarbetet och det kan vara förståeligt, men då blir det än viktigare 
att hitta fungerande rutiner så att nya kollegor kommer in i samma kollegiala kultur. 

 
 

 

 

4 Bergdalsskolan har inte gjort självskattningen, men kommentar har lämnats. Bredaredskolan, Borgstenaskolan, Gula 
Skolan och Sparsörskolan saknas i underlaget. 
5 Bodaskolan 7-9 och Myråsskolan saknas i underlaget. 
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Förutsättningar  

Undervisningsgrupper och legitimerade lärare i matematik vt 16 
 Antal undervis-

ningsgrupper 
Antal som undervi-
sas av legitimerad 
lärare i matematik 

Antal undervisnings-
grupper som undervi-
sas av icke-
legitimerad lärare i 
matematik 

Stadsdelen Norr    
Asklandaskolan 12 12  
Bergdalskolan 15 (varav 2 i fklass) 15  
Borgstenaskolan ? ? ? 
Bredaredskolan ? ? ? 
Engelbrektskolan F-6 21 21  
Engelbrektskolan 7-9 14 14  
Erikslundskolan 16 14 2 
Fristadskolan 15 11 4 
Gula skolan ? ? ? 
Sjöboskolan 19 18 1 
Sparsörskolorna ? ? ? 
Stadsdelen Väster    
Byttorpskolan 6 6  
Daltorpskolan F-6 8 8  
Daltorp 7-9 26 24 2 
Hestra Midgårdskolan 18 13 av 14 lärare ? 
Kinnarummaskolan 7 7  
Kristinebergskolan 16 16  
Sandaredskolan 16 16  
Sandgärdskolan 15 12 3 
Sandhultskolan 6 6  
Sjömarkenskolan 16 15 1 
Svaneholmskolan 7 7  
Svedjeskolan 3 2 1 
Särlaskolan 21 20 1 
Viskaforsskolan 23 19 4 
Stadsdelen Öster    
Aplaredskolan 5 5  
Bodaskolan F-6 Varierat efter behov Samtliga  
Bodaskolan 7-9 ? ? ? 
Dalsjöskolan 4-9 16 16  
Dannikeskolan 7 7  
Ekarängskolan 12 8 4 
Fjärdingskolan 16 15 1 
Gånghesterskolan 7 6 1 
Kerstingårdskolan 4 4  
Myråsskolan ? ? ? 
Målsrydskolan 5 5  
Rångedalaskolan 4 1 3 
Trandaredskolan 20 20  
Tummarpskolan 6 6  
Äsperedskolan 5 5  
Borås Stad   28 undervisnings-

grupper 
 
Med tanke på stor rörlighet bland lärare är det är viktigt att fortsättningsvis följa utvecklingen av i vilken 
grad eleverna undervisas av legitimerad lärare i matematik. Det är också viktigt att hitta lösningar på den 
problematik det innebär att elever undervisas i matematik av icke-legitimerade lärare i ämnet. 
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När det gäller undervisningstid i matematik kan vi konstatera att det varierar i antalet minuter i matematik 
per vecka mellan de olika skolorna. För årskurserna 1-6 kan det skilja sig upp till 120 minuter per vecka 
mellan samma årskurs på olika skolor. Skolorna har visserligen ett friutrymme när det kommer till fördel-
ningen av antalet undervisningsminuter per årskurs, men sett till det totala antalet undervisningsminuter i 
matematik i årskurs 1-6 finns en variation på 320 minuter mellan det lägsta och det högsta antalet minuter 
för matematikundervisningen under dessa skolår. Skillnaden mellan undervisningsminuterna i matematik 
för årskurs 7-9 är betydligt mindre än för de lägre årskurserna. För år 7-9 kan det dessutom vara värt att 
poängtera att den skola som anger det lägsta värdet förklarar att elever i behov av stöd erbjuds 60 minuter 
extra per vecka, vilket ger skolan även det högsta värdet när det handlar om undervisningsminuter i ma-
tematik.  
 
Borås Stads deltagande i SKL:s Matematiksatsning PISA 2015 
Sedan januari 2012 har Borås Stad deltagit i SKL:s6 matematiksatsning PISA 2015. Det har inneburit fort-
satt fokus på matematikutvecklingen i kommunen med särskild uppmärksamhet mot hur vi kan styra och 
leda arbetet för att förbättra alla elevers matematikkunskaper.  
Borås Stad formulerade operativa mål 2012 med utgångspunkt i NP-resultaten 2012 för att höja resultaten 
i matematik: 
 
Nationella prov åk 6 och 9: 

1. Halvera andelen elever som ej når provbetyget E på NP 
2. Öka andelen som når provbetyget C med 10 procentenheter 
3. Öka andelen som når provbetyget A med 10 procentenheter 

 
Årskurs 9 resultat på NP Matematik skolvis i en årsserie fyra år bakåt i tiden  
Matematik 

Andel (%) elever som uppnått kunskapskraven 

 
Skola 2013 2014 

 
2015 

 
2016 

Bodaskolan                76,7 64,3 58,1 57,4 
Dalsjöskolan 76,0 72,6 80,2 75,2 
Daltorpskolan  81,2 86,0 76,5 74,0 
Engelbrekt                 91,7 98,1 88,2 72,8 
Erikslundskolan  42,2 66,7 54,3 58,5 
Fristadskolan  88,2 91,4 77,9 85,0 
Sandgärdskolan  92,9 89,8 79,6 82,4 
Särlaskolan  70,6 78,4 60,3 63,6 
Viskaforsskolan  84,6 67,7 72,4 50,0 
Borås Stad 81,7 80,8 73,6 70,4 
Källa: lokal statistik 
 
Enligt tabellen har fyra av kommunens skolor höjt andelen elever som uppnått kunskapskraven på nation-
ella proven. Störst ökning av antalet godkända elever på proven i matematik har Fristadskolan som ökat 
andelen med 7,1 procentenheter. De skolor som förbättrat sitt resultat är dock inte uppe på samma nivå 
som 2014. Det är i år betydligt fler elever än tidigare som inte deltagit i de nationella proven. År 2015 var 
det 6,3 procent elever som inte deltog och endast 0,1 procent av resultaten var ej satta. 2016 är det totalt 
16,2 procent av kommunens elever som inte gjort proven och 4,4 procent som ej satts. Dessutom saknas 
fullständig inrapportering från ett par skolor. Eftersom varje elev inkluderas i den lokala statistiken påver-
kar detta naturligtvis sammanställningen för hela kommunen och således också tillförlitligheten. 
 

Matematik NP åk 6 
Andel (%) elever som uppnått kunskapskraven 

 
2012 2013 2014 

 
2015 

Borås Stad 81,5 96,3 92,7 90,2 
Riket 78,5 93,5 90,6 91,4 
Källa: SIRIS 

6 Sveriges kommuner och landsting 
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Matematik NP åk 9 Andel (%) elever som uppnått kunskapskraven 

 
2012 2013 2014 

 
2015 

Borås Stad 83,1 88,5 87,7 79,7 
Riket 82,2 89,0 86,7 80,0 
Källa: SIRIS 
 
Resultaten på NP har försämrats de senaste åren för såväl åk 6 som åk 9. Tidigare var resultaten i år 6 i 
Borås Stad bättre än rikets under flera år, men 2015 gick resultaten för riket om. För Borås Stad som hel-
het visar den lokala statistiken en försämring för tredje året i rad. 
 
Årsserie - andel (%) elever som uppnått provbetyg C och A på nationella prov. 
Matematik NP åk 6 NP åk 9 
 Provbetyg C eller 

högre 
Provbetyg A Provbetyg C eller 

högre 
Provbetyg A 

2013 
 

52 20,9 31,1 6,2 

2014 
 

49,6 15,9 27,6 6,6 

2015 42,7 10,5 28,7 4,6 

2016 39,8 7,82 25,6 4,23 

Källa:Lokal statistik  
 
Vi har inte nått målen med att öka andelen som når provbetyget C med 10 procentenheter och inte heller 
att öka andelen som når provbetyget A med 10 procentenheter. I tabell ovan framgår att andelen istället 
minskat.  
 
Vad har gjorts för att alla elever ska få matematikundervisning av behöriga matematiklärare? 
Ett flertal skolor har lärare som är behöriga i matematik och principen skolor använder i tjänstefördelning 
och rekrytering är att lärare ska undervisa på det stadium och i de ämnen de är behöriga. När skolan har 
obehöriga lärare talar en del skolor om hur man stöttar upp dessa genom stöd av kollegor och att speci-
allärare stöttar och följer utvecklingen. Några skolor skriver också om att det blivit allt svårare att rekrytera 
behöriga lärare. Vissa skolor har haft stora svårigheter att inför läsåret 16/17 rekrytera legitimerade lärare 
och menar att löneläget är en bidragande orsak till detta. En del skolor beskriver hur de organiserat så att 
behöriga lärare får ha fler grupper så att eleverna undervisas av behörig lärare. Flera skolor talar om vikten 
av en medveten rekrytering för att locka lärare att arbeta på skolan. Någon skola tar också upp lärarlyftet 
som en möjlighet att få behörig personal. 
 
Vad har gjorts för att öka andelen elever som uttrycker att matematikundervisningen är intres-
sant? 
I kommentarerna framkommer att matematiklyftet inneburit att lärare provat och förändrat sin undervis-
ning, vilket visar sig i en större variation av arbetsformer med mer utrymme för gemensamma diskussioner 
och samtal. Lärare använder webbresurser för problemlösning och färdighetsträning. Flera skolor lyfter 
upp att undervisningen är mera konkret och knyter an till verkligheten och är kreativ och undersökande. 
Det skrivs också om utmaningar till elever och höga förväntningar. Flera rektorer tar upp att en viktig 
aspekt är att genom att ge elever ökat inflytande och delaktighet blir undervisningen mer intressant.   
 
 
Behov att lyfta till huvudmannen - Den politiska nivån 
 
Stadsdelen Norr 
Engelbrektskolan F-6 har ett väl utvecklat analysarbete och personalen har kompetens att följa upp ele-
vernas resultat och förändra sin undervisning utifrån resultatet. Det som saknas är reella möjligheter att 
göra insatser på individnivå. Behovet är personalresurser och tillgång till fler lokaler.  
Engelbrektskolan 7-9 menar att det behövs en specialpedagog som kan stötta i matematik för att ytterli-

14 
 



gare öka måluppfyllelsen, en socialpedagog som kan avlasta mentorerna med elever som har låg närvaro i 
skolan. Lokalproblemen är mycket stora och det finns inga grupprum att tillgå. 
Erikslundskolan pekar på svårigheten att rekrytera och behålla behöriga lärare. Det saknas resurser, både 
ekonomiskt och lärare, för att ge möjlighet att ge stöd till elever som behöver stöd. 
Sjöboskolan tar också upp rekryteringssvårigheter och beskriver konsekvenserna av bristande kontinuitet 
bland både lärare och elevhälsopersonal.  
Fristadskolan uttrycker behov av en strategi för att rekrytera legitimerade lärare. 
Asklandaskolan tar upp att det i resursfördelningen beaktas att klassrummen endast rymmer 20 elever 
vilket innebär en ökad kostnad med 25 procent jämfört med om klassrummen rymmer 25 elever. Detta 
påverkar hur man kan använda resurserna. 
 
Stadsdelen Väster 
Sandgärdskolan trycker på att Borås Stad behöver lösa krisen med att kunna tillsätta behöriga/legitimerade 
matematiklärare.  
Svedjeskolan lyfter också fram behov av behöriga lärare. 
Daltorp F-6 menar att det är omöjligt att erbjuda plats till samtliga elever pga lokalbrist. Rektor menar att 
budgeten måste räcka till att ha ett rimligt antal elever i klassrummet. Även rekryteringsproblematiken tas 
upp. Det är svårt att få tag i behöriga lärare. Högre lön för de som arbetar i skolan önskas. 
Daltorp 7-9 tar upp att det akut saknas skolplatser i Borås Stad. Rektor menar också att stadens lönepolitik 
behöver ses över så att det blir attraktivt att söka lärartjänster i Borås. Resurstilldelningen behöver öka till 
skolan i allmänhet och elevhälsan i synnerhet. 
Svedjeskolan trycker på behov av behöriga lärare. 
 
Stadsdelen Öster 
Målsrydskolan och Dannikeskolan tar upp vikten av att analysera varför så många lärare slutar i Borås Stad 
och vad som behöver göras för att behålla de lärare som är kvar. Rektor pekar också på att inkludering 
kräver resurser och att det behöver tas hänsyn till det när plats bereds för alla elever i den vanliga skolan. 
Tummarpskolan trycker på att på politiskt nivå poängtera att Borås Stad behöver värdesätta duktiga peda-
goger så att de stannar kvar och betalas en lön som de kan acceptera.  
Ekarängskolan lyfter fram att lärarutbildningen inte ger tillräckliga kunskaper för att höja nivån på mate-
matikkunnandet. Rektor lyfter också att det är väldigt får sökande till lärartjänster. 
Fjärdingskolan efterlyser ett samlat grepp från Borås Stad att hantera rekrytering och för att behålla legiti-
merade lärare. 
Dalsjöskolan tar upp att det behövs en genomtänkt rekryteringsplan för matematiklärare i Borås Stad un-
der de närmaste fem åren. Rektor efterlyser ett tätare samarbete med lärarhögskolorna och fortsatt samar-
bete med näringslivet. Rektor betonar också att arbetet måste fortsätta med att förbättra arbetsvillkoren 
för lärare, EHT och rektorer så att dessa stannar i organisationen. Rektor efterlyser också ett systematiskt 
kvalitetsarbete på alla nivåer och återkommande måldialog med varje skolenhet och kollegialt med flera 
skolenheter. 
Äsperedskolan efterfrågar utökade resurser på enhetsnivå då timplanen utökas. 
Kerstinsgårdskolan uttrycker en önskan om mer resurser till skolan då klasserna är stora. Lärarna har även 
en önskan om att huvudmannen har en tilltro till lärarens profession. 
Trandaredskolan tar upp behovet att behålla behöriga lärare för att utveckla kvalitet och resultat. Rektor 
tar även upp att löneläget för lärare behöver höjas till samma nivå som kranskommunerna för att rekryte-
ring ska vara möjlig. 
Aplaredskolan och Gånghesterskolan tar upp att läraryrket måste göras attraktivt i Borås Stad bl.a. genom 
höjda löner. Rektor föreslå att det sker en satsning på två lärare per klass så att det finns utrymme att dela i 
halvklass vid behov. 
Tummarpskolan efterlyster fler specialpedagoger. 
Ekarängskolan lyfter fram att det är svårt att få tag på utbildade mattelärare. 
 

Slutsatser  
Resultatmässigt har vi ett något sämre resultat än 2015 när det gäller behörigheten till gymnasiet om vi 
räknar med alla elever. När nyanlända elever räknas bort så är behörigheten högre än förra året, men resul-
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taten är inte direkt jämförbara då en grupp elever räknas bort 2016 men inte 2015. Detsamma gäller me-
ritvärdet. Den höga andelen elever som inte fått betyg i något ämne tyder på att arbetet med nyanlända är 
viktigt att utveckla framöver. Skolan har en stor utmaning att arbeta med för att ge en god utbildning till 
invandrade barn och ungdomar. Det krävs både kunskap och resurser för att klara detta. 
 
Det finns flera utvecklingsområden när det gäller matematik i grundskolan. En del handlar om mötet mel-
lan elev och lärare och där finns t.ex. elevdelaktighet och inflytande och stöd till elever som behöver det 
och extra utmaningar till elever som behöver det. Det skiftar givetvis mellan olika klassrum hur detta fun-
gerar, men det är ändå något som många rektorer själva lyfter som viktigt att utveckla för att höja resulta-
ten i matematik. Att det är så olika talar också för att det kollegiala lärandet bland lärare behöver utvecklas 
både inom men även mellan skolor.  
 
Det andra området handlar om utveckling av lärares didaktiska kompetens vilket handlar om att utveckla 
undervisningen så att t.ex. inte matematikboken inte följs slaviskt utan kursplanen styr undervisningen och 
att IKT integreras mer med matematikundervisningen. Det sistnämnda kräver förutom en ökad didaktisk 
skicklighet också att förutsättningarna finns i fungerande IT-system och material.  
 
Det tredje området handlar om systematiken i det systematiska kvalitetsarbetet där utvärdering av mate-
matikundervisningen följs av analys av resultat och insatser och uppföljning av dessa. De rutiner som finns 
för matematikutveckling i Borås Stad behöver implementeras vidare. I denna systematik handlar det om 
att ha fokus på ökad måluppfyllelse och tidiga insatser kring elever. 
 
Den största utmaningen på alla nivåer handlar om rekrytering av behöriga lärare. Det är minst 28 under-
visningsgrupper, några skolor har inte redovisat uppgiften, som undervisas av en obehörig lärare i mate-
matik. Det krävs genomtänkta strategier för både rekrytering och för att behålla lärare. Detta handlar om 
lön men också om förutsättningar för att obehöriga lärare ska få relevant kompetensutveckling och bli 
behöriga. Borås Stad behöver också fortsätta att arbeta med kompetensutveckling t.ex. genom matematik-
lyftet och fortbildning av nyanställda lärare.  
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Gymnasieskolan och Vuxenutbildningen 

Resultat gymnasieskolan 
I denna kvalitetsrapport redovisas, utifrån lokal statistik, Borås Stads gymnasieskolors resultat för läsåret 
2015/16 avseende slutbetyg med minst E, genomsnittlig betygspoäng samt grundläggande behörighet till 
universitet och högskola. Samtliga uppgifter kommer att finnas tillgängliga för riksjämförelse i december 
2016 då Skolverket publicerar sin statistik  
 
Examensbevis med minst godkänt betyg (E) i alla kurser 
Årets avgångselever är den tredje kullen som avslutar sin utbildning i GY11 och erhåller gymnasieexamen, 
antingen en yrkesexamen eller en högskoleförberedande examen. För en yrkesexamen ska eleven ha läst 
2 500 poäng varav 2 250 ska vara godkända. Eleven ska ha godkänt i svenska 1, eller i svenska som andra-
språk 1, engelska 5 och matematik 1. Ett krav är också att eleven har godkänt i 400 poäng av de program-
gemensamma ämnena och ett godkänt gymnasiearbete.  
 
För en högskoleförberedande examen ska eleven ha läst minst 2 500 poäng varav 2 250 poäng ska vara 
godkända. Eleven ska ha godkänt i svenska 1, 2 och 3 eller i svenska som andraspråk 1, 2 och 3, engelska 
5 och 6 samt i matematik 1. Dessutom ska eleven ha ett godkänt gymnasiearbete.  
 
Utbildningsnämndens mål är att samtliga elever ska ha minst godkänt betyg (E) i alla kurser efter avslutad 
utbildning. Läsåret 2015/16 hade 74,2 procent (lå 14/15 73,9 procent) av avgångseleverna ett examensbe-
vis från ett fullständigt eller utökat program med minst godkänt betyg (E) i alla kurser. Jämfört med före-
gående år är resultatet något högre.   

Examensbevis med minst E i alla 
kurser  -  andel i % 

2016 
 

2015 
 

2014 
 

Almås 81 75 77 
Bäckäng 77 81 81 

Sven Erikson 
63 

inkl IB 
67 

inkl IB 
67  

inkl IB 
Viskastrand 76 68 69 

Totalt 
74,2  

inkl IB 
73,9 

inkl IB 
74,1 

inkl IB 
Källa: UBK/Lokal statistik 

Genomsnittlig betygspoäng 
(GBP) för elever med examen, 
skolvis 

2016 
GBP 

2015 
GBP 

2014 
GBP 

Almås 13,7 13,8 13,9 
Bäckäng 14,9 14,9 15,0 
Sven Erikson 14 14,2 13,9 
Viskastrand 13,3 13,4 13,3 
Total 14,1 14,2 14,2 

Källa: UBK/Lokal statistik 

Högst betygssnitt på skolnivå har Bäckängsgymnasiet följt av Sven Eriksonsgymnasiet, Almåsgymnasiet 
och Viskastrandsgymnasiet. Bäckängsgymnasiet har enbart högskoleförberedande program. På Sven Erik-
sonsgymnasiet finns företrädesvis högskoleförberedande program men även ett yrkesprogram, Barn- och 
fritidsprogrammet. Förhållandet är det motsatta på Viskastrandsgymnasiet som har yrkesprogram men 
även ett högskoleförberedande program, Estetiska programmet med inriktningen estetik och media. Al-
måsgymnasiet har enbart yrkesprogram.  
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Genomsnittlig betygspoäng (GBP) 
för elever med examen -
programvis  

 
2016 

 
GBP 

 
2015 

 
GBP 

 
2014 

 
GBP 

Barn- och fritidsprogrammet 13,6 12,9 13,4 
Bygg- och anläggningsprogrammet 13,5 14,2 14,0 
Ekonomiprogrammet  13,9 14 13,2 
El- och energiprogrammet  12,6 12,6 13 
Estetiska programmet  14,3 14,3 14,4 
Fordons- och transportprogrammet 13,4 13,3 13,6 
Handels- och administrationspro-
grammet 12,7 13 14 

Hantverksprogrammet  14,2 14,5 14,1 
Hotell- och turismprogrammet 13,7 14,6 14,8 
Humanistiska programmet  16 15,1 15,4 
Industritekniska programmet  14,2 14,2 11,4 
Naturvetenskapsprogrammet  15,3 15,3 15,9 
Restaurang- och livsmedelspro-
grammet  14,5 14,4 15,3 

Samhällsvetenskapsprogrammet 14,6 14,9 14,6 
Spetsutbildning Entreprenörspro-
grammet  15,8 16,4 16,1 

Teknikprogrammet  14 14 13,9 
VVS- och fastighetsprogrammet  13,2 12,1 12,6 
Vård- och omsorgsprogrammet  13 12,7 12,7 
Totalt 14,1 14,2 14,2 
Källa: UBK/Lokal statistik 

Genomsnittlig betygspoäng (GBP)för Barn- och fritidsprogrammet, som bedrivs på både Almåsgymnasiet 
och Sven Eriksonsgymnasiet, avser programmet som helhet. Skillnaden mellan skolorna är mycket liten. 
GBP för Estetprogrammet, som bedrivs både på Bäckängsgymnasiet och på Viskastrandsgymnasiet, avser 
programmet som helhet. Ingen skillnad fanns mellan skolorna. 

BEHÖRIGHET TILL HÖGSKOLA  

För högskolebehörighet ska eleven ha gymnasieexamen med godkänt betyg eller högre i minst 90 procent 
av den totala kurspoängen 2 500 poäng dvs har minst 2 250 gymnasiepoäng med lägst betyget E. Elever 
som får examen från ett högskoleförberedande program har alltid grundläggande behörighet till högsko-
lan. För elever på yrkesprogram finns möjligheten att läsa till kurser för att få grundläggande högskolebe-
hörighet, då dessa inte längre automatiskt ingår i utbildningen. Sedan höstterminen 2013 kan alla nationella 
yrkesprogram ge grundläggande högskolebehörighet inom programmets ordinarie 2500 poäng. Andel ele-
ver på yrkesprogram med grundläggande behörighet till universitet och högskola uppgick till 36, 1 procent 
av totala andelen elever med avgångsbetyg (examensbevis eller studiebevis). 

Högskolebehörighet på yrkesprogram, andel i 
% av alla elever med avgångsbetyg 2016 2015 
Almås 45,8 29,8 
Sven Erikson (barn- och fritidsprogrammet) 62,1 36,4 
Viskastrand  22,1 22,2 

Totalt 
 

36,1 26,3 
Källa: Skolverket/SIRIS, UBK/Lokal statistik 
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Redovisningen ovan avser andelen av samtliga elever med avgångsbetyg, antingen examensbevis eller stu-
diebevis från ett yrkesprogram. Riksjämförelse avseende högskolebehörighet kan göras i december 2016 
då Skolverket presenterar sin statistik. 
 
AVGÅNG 

Studieavgång, dvs. avbrott, innebär att eleven har slutat på ett nationellt program på gymnasieskolan i 
Borås och inte fortsatt sina studier på något annat program i kommunal gymnasieskola i Borås. Elever på 
skolorna som inte är folkbokförda i Borås kan dock vid avbrott fullfölja sina studier i hemkommunen.  

Studiegångar/avbrott  -  andel  i %  
Läsår Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt 
2013/14 4,9 3,8 1,2 3,4 
2014/15 4,2 2,2 1,3 2,7 
2015/16 5,9 3,1 1,7 3,7 

Källa: UBK/Lokal statistik, avgång 2016 per 20 juni. 

Studiegångar/avbrott  -  andel  i % per skola  

Läsår Almås Bäckäng 
Sven 

Erikson Viskastrand Totalt 
 

2013/14 4,5 2,0 2,8 5,1 3,4  
2014/15 4,5 1,3 1,8 4,4 2,7  
2015/16 7,1 2,9 2,4 3,5 3,7  

Källa: UBK/Lokal statistik, avgång 2016 per 20 juni. 

INTRODUKTIONSPROGRAM 

Det finns sammanlagt fem introduktionsprogram i gymnasieskolan. Dessa är preparandutbildning, indivi-
duellt alternativ, programinriktat individuellt program, språkintroduktion och yrkesintroduktion. Målet i 
nämndens utvecklingsplan 2011-2015 Bildningsstaden Borås för introduktionsprogrammen är att alla elever 
efter 1 års studier går vidare till ett nationellt program, fortsatta studier, arbete eller annan sysselsättning. 
Måluppfyllelsen 2013 var 95 %, 2014 96%, 2015 85 %.  Resultat 2016 finns att tillgå efter att slutantag-
ningen till gymnasieskolan är genomförd, den 15 september. 
 

Personella förutsättningar GYMNASIESKOLAN 

2015 
(2014 inom paren-
tes) 

Lärare med pedagogisk 
högskoleexamen Borås – 
andel i % 

Lärare med pedagogisk hög-
skoleexamen Samtliga kommu-
ner – andel i % 

Gymnasieskola  
81 (82)  

 
83 (82)  

Källa: Skolverket/Jämförelsetal 

SKOLKLIMATUNDERSÖKNINGEN – Undervisningens innehåll och kvalitet  
 
Det pedagogiska och sociala klimatet utvärderas årligen inom Utbildningsnämndens verksamheter med en 
skolklimatundersökning som har sin utgångspunkt i forskningen om framgångsrika skolor. Undersökning-
en omfattar fyra områden: värdegrund, undervisningens innehåll och kvalitet, elevernas inflytande och 
delaktighet, rektor. Inom områdena tar lärare och elever ställning till ett antal påståenden med en fyrgradig 
svarsskala: 1 Stämmer inte alls, 2 Stämmer ganska dåligt, 3 Stämmer ganska bra, 4 Stämmer helt och hållet. 
Utfallet i årets undersökning för gymnasieskolan var 3. Svarsfrekvensen var 79,1 procent.  
Området undervisningens innehåll och kvalitet värderades av eleverna i gymnasieskolan till 2,9, vilket får 
anses som ett godtagbart resultat. Skillnaderna av hur man skattar påståendena skiljer sig i liten grad mel-
lan skolorna. 
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Nedan följer en presentation av de påståenden som elever och lärare ska skatta och ett medelvärde. 
Frågeställning elever medelvärde Frågeställning lärare medelvärde 
På min skola är kunskap viktigt 3,3 På min skola är elevernas kunskaps-

utveckling det viktigaste. 
3,3 

Jag får hjälp av min lärare när jag 
behöver det. 

3,2 På min skola anpassar vi undervis-
ningen utifrån elevernas förutsätt-
ningar och behov. 

3,1 

Skolarbetet gör mig så nyfiken att 
jag har lust att lära mig mer. 

2,6 På min skola håller undervisningen 
hög kvalitet. 

3,4 

Jag får exempel av mina lärare 
så att jag kan veta vad som är 
god kvalitet. 

2,9 På min skola ger vi exempel för att 
eleverna ska se vad som känneteck-
nar god kvalitet. 

3,2 

Jag får feedback av mina lärare 
så att jag förstår hur jag ska ut-
vecklas i mitt lärande. 

3,0 På min skola ger vi feedback så att 
eleverna förstår hur de ska utvecklas 
i mitt lärande. 

3,4 

Jag får kommentarer istället för 
poäng på uppgifter och prov. 

2,9 På min skola får eleverna kommenta-
rer istället för poäng på uppgifter och 
prov. 

3,2 

Jag vet oftast vad som är styrkor 
och svagheter i mina arbeten. 

3,0 På min skola vet eleverna oftast vad 
som är styrkor och svagheter i deras 
arbeten. 

3,1 

Mina lärare tar regelbundet reda 
på var jag befinner mig i förhål-
lande till ämnets mål. 

2,8 På min skola tar vi regelbundet reda 
på var eleverna befinner sig i förhål-
lande till ämnets mål. 

3,3 

Mina lärare anpassar undervis-
ningen till var jag befinner mig i 
förhållande till ämnets mål. 

2,7 På min skola anpassar vi undervis-
ningen till var eleverna befinner sig i 
förhållande till ämnets mål. 

3,1 

Vi elever får identifiera styrkor 
och svagheter i varandras arbe-
ten. 

2,7 På min skola får eleverna identifiera 
styrkor och svagheter i varandras 
arbeten. 

2,9 

Mina lärare ser till att vi elever 
hjälper varandra i lärandet. 

2,8 På min skola ser vi till att eleverna 
hjälper varandra i lärandet. 

3,1 

Källa: Borås Stad/Skolklimatenkät 

I Borås Stad har man under flera års tid fokuserat på formativa perspektiv på lärande. Detta i form av 
kompetenshöjande utbildningsinsatser för lärare. Glädjande är därför att se att lärare skattar de påståenden 
som berör de formativa processerna (exempel på god kvalitet, feedback, framåtsyftande kommentarer som 
för lärandet framåt) relativt högt. Dock är elevernas skattning av samma områden något lägre än lärarnas. 
En tänkbar orsak till detta skulle kunna vara att lärare nyligen själva erövrat kunskapen om formativa pro-
cesser och att det gått för kort tid för att implementera metoder och arbetssätt så att det blir synligt för alla 
elever. Det finns anledning för verksamheterna att vidare analysera orsakerna till att elever skattar området 
lägre än lärare. Detta i syfte att uppnå en högre samstämmighet mellan elever och lärares bild av de forma-
tiva processernas betydelse för lärandet. 
 
Resultat gymnasiesärskolan 
Av de elever som läsåret 2015/2016 avslutade sina studier i gymnasiesärskolan hade samtliga elever ett 
slutbetyg eller ett samlat betygsdokument vilket är samma resultat som föregående år.  
 
Betyg efter avslutad utbildning 2015/16 
 

Almås 
Nationella 
program  

antal, (andel i %) 

Bergslena 
Nationella 
program  

antal, (andel i %) 

Viskastrand 
Nationella 
program 

antal, (andel i %) 
Slutbetyg 1 (100%) 5 (100%) 2 (40%) 

20 
 



 
Samlat betygsdokument 0  

 
0 
 

3 (60%) 
 

Saknar betyg 0 0 0 
 

Totalt antal elever som avslutat sin utbildning 1 5 5 
Elev omvänt integrerad, 
betyg sätts av Tullengymnasiet 

1 -  - 

Källa: Lokal statistik/AL, BE, VS 
 
För varje avgångselev görs en individuell planering för fortsatt sysselsättning efter avslutad utbildning.   11 
elever avslutade gymnasiesärskolans nationella program och sju (7) från individuella program, totalt 18 
elever. Samtliga elever hade arbete eller någon form av sysselsättning efter avslutade studier. Resultatet är 
en förbättring från föregående år. 
 

Personella förutsättningar GYMNASIESÄRSKOLAN 

2015 
(2014 inom parentes) 

Lärare med pedagogisk högskole-
examen Borås – andel i % 

Lärare med pedagogisk högsko-
leexamen Samtliga kommuner – 
andel i % 

Gymnasiesärskola 92 (89)  87 (86)  
 

Källa: Skolverket/Jämförelsetal 

Resultat vuxenutbildningen 
I vuxenutbildningen ingår grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, utbildning i svenska för invand-
rare (Sfi), särskild utbildning för vuxna samt yrkeshögskoleutbildningar (Yh). Inom vuxenutbildningen 
upprättas en individuell studieplan för alla elever. 
 
Grundläggande vuxenutbildning 
 
858 personer har deltagit i studier på grundläggande nivå, vilket är en ökning från drygt 700 personer un-
der 2014/2015. Vanligast är studier i svenska som andraspråk, matematik och engelska. 
 
Resultat: Av de kursdeltagare som antingen har avslutat eller avbrutit en nationell kurs har c:a 52 procent 
fått minst betyget E, vilket är en minskning med ca: fem procentenheter jämfört med motsvarande mät-
ning 2014/2015. Det står ännu inte klart vari skillnaden mot tidigare år består, men möjligen kan det delvis 
vara en effekt av att det blir vanligare att SFI-elever tidigare slussas in på kurserna i grundläggande vuxen-
utbildning och att vissa avbrott som annars hade skett mellan utbildningar nu istället sker när eleven på-
börjat kurser på grundläggande vuxenutbildning. Av de som slutat kursen utan ett godkänt betyg har det 
stora flertalet avbrutit studierna.  
 
Gymnasial vuxenutbildning med teoretisk inriktning 

Gymnasial vuxenutbildning med teoretisk inriktning bedrivs i egen regi samt via externa utbildningsan-
ordnare som levererar distansutbildning. Antalet elever som väljer distansstudier ökar kraftigt på senare år, 
och även s.k. närdistans, dvs. distansutbildning där det även går att få visst stöd på plats erbjuds. Ca: 1750 
personer deltog i gymnasial teoretisk vuxenutbildning under 2015/2016.  
Resultat: Av de kursdeltagare som antingen avslutat eller avbrutit en nationell kurs har 57 procent fått 
minst betyget E vilket är ca: två procentenheter lägre än läsåret 2014/15. Andelen kursavbrott är ca: 25 
procent av det totala antalet kursdeltagare. 
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Gymnasial vuxenutbildning med yrkesinriktning: 

Yrkesutbildningar bedrivs dels inom Borås kommun av Vuxenutbildningen Borås i samarbete med Al-
måsgymnasiet och Viskastrandsgymnasiet, dels via flera externa utbildningsleverantörer inom olika 
branscher. Eleverna erbjuds både skolförlagda utbildningar och utbildningar på distans. Knappt 900 per-
soner deltog i yrkesutbildning under läsåret 2015/2016. 
Resultat: Av de kursdeltagare som antingen har avslutat eller avbrutit en nationell kurs har c:a 86 % avslu-
tat kursen med godkänt betyg 2015/2016. Detta är ca: tre procentenheter mer än motsvarande mätning 
2014/2015.  
 
Särskild utbildning för vuxna 

Utbildningens funktion är att förvärva nya kunskaper och att bibehålla och utveckla det man lärt sig tidi-
gare. Kunskapsmålen för eleverna på träningsskolenivån kan definieras som att erövra en förmåga att 
kommunicera med nya tecken, bilder, ord mm. Under läsåret 2015/2016 har 82 personer deltagit i särskild 
utbildning för vuxna. 
Resultat: Elever som uppnår mål för kurs eller delkurs får betyg. Till övriga elever utfärdas intyg. 13 betyg 
har utfärdats under läsåret.  
  
Svenska för invandrare (SFI) 

Under läsåret har ca: 1730 personer deltagit i SFI. SFI-studerande får betyg efter avklarad kurs. Tiden det 
tar att bli färdig med en kurs varierar med olika studietakt och andra förutsättningar. Många elever fortsät-
ter studierna över flera terminer. 
Resultat: Totalt har 866 kursdeltagare fått godkänt betyg, 491 har avbrottsregistrerats och 18 har fått F. 
Övriga fortsätter sina kurser. Det innebär att av de kursdeltagare som antingen avslutat eller avbrutit en 
kurs har 63 procent avslutat med godkänt betyg vilket är en ökning med ca: 4 procentenheter jämför med 
motsvarande mätning för 2014/2015.  
 

Yrkeshögskoleutbildningar 

Yrkeshögskoleutbildningar, YH, har eget resultatansvar utanför den kommunala vuxenutbildningen. Ut-
bildningarna genomför, tillsammans med respektive ledningsgrupp, kontinuerliga utvärderingar och kvali-
tetsredovisningar vilka redovisas till Myndigheten för yrkeshögskolan. 
 
Personella förutsättningar VUXENUTBILDNINGEN 

2015 
(2014 inom pa-
rentes) 

Lärare med pedagogisk högsko-
leexamen Borås – andel i % 

Lärare med pedagogisk högsko-
leexamen Samtliga kommuner – 
andel i % 

Komvux (grund-
läggande och 
gymnasial) 

98 (97)  
 

84 (84) 
 

Särskild utbildning 
för vuxna 

100 (100) 
 

90 (90) 
 

Svenska för  
invandrare 

64 (89) 
 

73 (76)  
 

Källa: Skolverket/Jämförelsetal 

 
Kommentar och fortsatt utveckling 
Gymnasieskolans resultat för tredje avgångskullen elever i den reformerade gymnasieskolan GY 11 är 
fortsatt stabila. Genomsnittlig betygspoäng på de fyra gymnasieskolorna är 14,1 sammantaget för de hög-
skoleförberedande programmen och för yrkesprogrammen. På högskoleförberedande program är genom-
snittlig betygspoäng 14,6 och på yrkesprogrammet är resultatet 13,5. Samtliga elever med högskoleförbe-
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redande examen är behöriga till studier på universitet och högskola.  På yrkesprogrammen kan eleverna 
läsa kurser för grundläggande högskolebehörighet om de önskar. Av totala antalet elever med avgångsbe-
tyg på yrkesprogram har 36,1 procent grundläggande behörighet till högskola, vilket är en tydlig ökning 
från föregående år.  
 
Det lokala kunskapsmålet att samtliga elever i gymnasieskolan ska ha minst E i alla kurser i examensbevi-
set nås inte ännu, men utfallet totalt är i nivå med föregående år, drygt 74 procent. Variationen mellan 
skolorna är relativt stor vad gäller andelen elever som har minst E i alla kurser vid avslutad gymnasieut-
bildning. Orsakerna till detta behöver på varje skola analyseras och åtgärder vidtas. 
Andelen avbrott ökar från föregående år förutom på Viskastrandsgymnasiet, vars satsning i EU-projektet 
Stay on med bland annat syfte att minska studieavbrotten i åldersgruppen 16-19 år som målsättning, har 
positiv effekt. Elever som gör avbrott i gymnasieskolan omfattas av kommunens aktivitetsansvar, vilket 
innebär att de ska erbjudas insatser av olika slag, i första hand utbildning. En betydande andel av eleverna 
återgår till studier i någon form, ofta på annat gymnasieprogram.     
Målsättningen för introduktionsprogrammen är att elever ska efter 1 års studier gå vidare till ett nationellt 
program, fortsatta studier, arbete eller annan sysselsättning.  Totalt sett har måluppfyllelsen varit god över 
tid, drygt nittio procent under flera år. 2015 gick resultatet ner, beroende på faktorer som att elever flyt-
tade till annan ort under utbildningstiden i högre omfattning än tidigare år. Resultat för läsåret 2015/16 
för introduktionsprogrammen finns att tillgå när slutantagningen till gymnasieskolan är genomförd, efter 
den 15 september 2016.  
 
I gymnasiesärskolan når eleverna varierande studieresultat. Flera elever som får ett samlat betygs-
dokument saknar betyg i enstaka ämnen. Hög andel av eleverna har sysselsättning efter avslutad skolgång. 
Övriga elever är under fortsatt uppföljning. Ett utvecklingsarbete pågår inom gymnasie-särskolan där fo-
kus ligger på att höja förväntningarna på hur långt eleverna kan nå i sin kunskaps-utveckling och hur man 
kan göra eleverna mer delaktiga i sin skolgång. Det är ett arbete som på sikt kommer att höja måluppfyllel-
sen. Den anpassade skolklimatenkäten som genomförts för första gången 2016 är en del i detta utveckl-
ingsarbete.  
 
Inom vuxenutbildningens verksamheter är resultatet i stort oförändrat från föregående år.  
De personella förutsättningarna sett till andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen har för gymnasie-
skolans del förskjutits något i jämförelsen med samtliga kommuner, enligt Skolverkets statistik. I gymnasi-
esärskolan har andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen ytterligare ökat i Borås jämfört med andra 
kommuner. Vuxenutbildningens statistik för lärare med pedagogisk högskoleexamen visar i jämförelse 
med andra kommuner att Borås har en högre andel med sådan examen inom såväl grundläggande som 
gymnasial vuxenutbildning som särskild utbildning för vuxna och svenska för invandrare. Enligt nytt re-
gelverk ska lärare vara behöriga för att få undervisa i ett ämne. Såväl svensk som internationell forskning 
visar att lärares kompetens har stor betydelse för elevens lärande.  
 
Resultaten på skolklimatundersökningen visar inom gymnasieskolan att lärares bedömning av undervis-
ningens innehåll och kvalitet är högre än vad eleverna anser. Det är svårt att göra en träffsäker analys av 
orsaker till varför någon upplever kvalitet på ett annat sätt än någon annan. En orsak till att elever och 
lärares bild skiljer sig åt kan vara att lärares teoretiska kunskaper om vad som utmärker god undervisning 
är större än de eleverna besitter. Men det kan också vara så att elevernas upplevelse av undervisningen 
grundar sig i att de inte fått möjlighet fullt ut att sätta sig in i och utöva inflytande över undervisningen. 
Detta är ett område för verksamheterna att undersöka vidare för att på så sätt finna strategier för att uti-
från elevernas perspektiv höja kvaliteten på undervisningen.  
 
Vid en analys av de samlade resultaten på enhetsnivå bör man ställa elever och lärares skattningar i klimat-
undersökningen i förhållande till övriga resultat (betyg, genomsnittlig betygspoäng, gymnasieexamen och 
grundläggande behörighet). Till exempel bör man undersöka om de elever som har låga betyg i en eller 
flera kurser är samma elever som skattar påståendena i klimatundersökningen lågt.   
I föregående läsårs kvalitetsbedömningar lyfter flera skolor vikten av att höja elevernas motivation till 
skolarbetet, tidigt stödja elever med svårigheter i kurser samt minska elevfrånvaron från undervisningen. 
Ökad närvaro nämns som en av de avgörande faktorerna till att minska andelen F i kurser. Det är sanno-
likt så att elevernas närvaro vid lektionstillfällen påverkar måluppfyllelsen vad gäller andel elever med 
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minst betyget E i samtliga kurser. En högre närvaro skulle sannolikt också öka andelen elever med gymna-
sie- respektive yrkesexamen samt grundläggande behörighet till högskolestudier. En intressant utgångs-
punkt för analys av elevfrånvarons påverkan på måluppfyllelsen skulle kunna vara att ställa närvarostatisti-
ken i förhållande till de samlade resultaten dvs. att titta på om det finns någon korrelation mellan elever 
med hög frånvaro och elever med ett eller flera F i kursbetyg. 
 
I föregående års kvalitetsbedömning lyfts vikten av att utnyttja och synliggöra de formativa processerna, 
bättre organisera för hur arbetslaget ansvarar för och följer upp elevernas kunskapsutveckling samt höja 
graden av utmaning i undervisningen. Åtgärder som vidtagits under läsåret för att närma sig denna mål-
sättning är att bättre organisera för lärarnas kollegiala samarbete, på ett tidigt stadium följa elevernas resul-
tat, kompetenshöjande utvecklingsinsatser och översyn av skolan/skolenheternas organisation i syfte att 
bättre stödja verksamhetens utveckling. Detta är områden som förvaltningen anser långsiktigt kommer att 
dels öka måluppfyllelsen i samtliga kurser, men också höja den genomsnittliga betygs-poängen för samtliga 
elever. 
Resultaten i form av måluppfyllelse, det pedagogiska och sociala klimatet samt de personella förutsättning-
arna utgör underlag för analys och för planering av åtgärder inom Utbildningsnämndens verksamheter. 
Arbetet med att förbättra måluppfyllelsen fortsätter med utgångspunkt i utvecklings-planen Bildningssta-
den Borås 2016-2021, som har fastställts av nämnden och börjar gälla höstterminen 2016. Varje 
skola/skolenhet har utarbetat sin utvecklingsplan för samma tidsperiod som förvaltningens plan och med 
denna som utgångspunkt. Utbildningsförvaltningen har efter analys identifierat tre utvecklingsområden 
som är av vikt för att öka elevernas måluppfyllelse. Dessa är det goda lärandet, systematiskt kvalitetsarbete 
och värdegrund. I sitt arbete ska skolorna/skolenheterna förhålla sig till förvaltningens utvecklingsområ-
den. Därutöver ska varje verksamhet beskriva egna förbättrings-områden och strategier för ökad målupp-
fyllelse. Exempel på konkreta åtgärder som tagits fram och där det pågår ett utvecklingsarbete är effekti-
vare organisation av stöd till elever och tidigare prognostisering av elevers kunskapsutveckling, insatser på 
samtliga nivåer för att stärka förmågan att analysera resultat samt ämnesspecifik kompetensutveckling till 
lärare inom ramen för skollyftet. 
 
På förvaltningsnivå pågår ett arbete kring att identifiera och beskriva de processer som på övergripande 
nivå är kopplade till utvecklingsområdena och som är av vikt för att öka elevernas måluppfyllelse. De för-
valtningsövergripande processerna ska ytterst leda till ökad kompetens på alla nivåer för att följa upp och 
analysera elevernas lärande. Detta ska, tillsammans med de analyser som görs på respektive skolenhet, 
utgöra ett underlag för beslut om insatser som berör förvaltningen. I arbetet med att identifiera viktiga 
processer ingår också att synliggöra ansvarsnivåer, skapa delaktighet kring arbetet med förbättringsområ-
den samt ta fram hållbara strategier för att följa upp och analysera elevernas kunskapsutveckling. Det be-
tyder att i arbetet se över de system/rutiner och strategier som finns idag för att följa upp elevresultat, vad 
som behöver utvecklas samt på vilket sätt skolorna/skolenheterna genom kvalitetsbedömningar återkopp-
lar sitt arbete till förvaltningen.     
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1. Inledning

Planens syfte  
Planens syfte är att genom ändring av en del av gällande plan 

Planområde

2

Gällande detaljplan
”Stadsplan för del av 

stadsdelen Hulta i Borås (södra delen)”

Kommunala beslut  

 

 

2. Planbestämmelser

3. Konsekvenser

Behovsbedömning 

Hållbar utveckling

 

 

4. Bebyggelse 

Solstudie

Planbeskrivning
Ändring av detaljplan för Hulta, Hultalund 3, Borås Stad, upprättad den 8 juni 2017.

Översiktskarta
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Teckenförklaring 
Illustrationskartan är till att underlätta förståelsen 

av planförslagets innebörd. Den visar ett möjligt 

sätt att bebygga området enligt bestämmelserna på 

plankartan.Den har ingen rättsvärkan. 

Illustrationskarta

e35
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e
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Granskningshandling

Hulta, Hultalund 3

Ändring av detaljplan för Hulta

2016-09-08

2017-06-29

BN 2014-1042

Michaela Kleman   Afshin Ghafoori           
Plan- och bygglovschef                  Planarkitekt 

Tillägg upprättat 2017-06-08

Granskning

DEL.

Beslutsdatum Inst.

Borås Stad, Västra Götalands län

Samråd

Antagande

Laga kraft

Ändring av detaljplan 

Planbestämmelser

Följande gäller inom områden med nedanstående  
beteckningar. Där beteckning saknas gäller 
bestämmelsen inom hela planområdet. Endast 
angiven användning och utformning är tillåten.

Planområdet är innanför plangränsen.

Gränser
                                              Plangräns

Användning av mark och vatten

B - Bostäder
                                    
Egenskapsbestämmelser

e
1
 - Begränsning av att marken inte får bebyggas 

upphävs.

e35 - högsta exploateringsgrad i procent per fastig-
hetsarea. 

I - Högsta antal våningar.

Huvudbyggnad får inte uppföras närmare än 4 meter 
från fastighetsgränsen. Komplementbyggnad får inte 
uppföras närmare än 4 meter från gata eller närmare 
än 1 meter från grannfastighet. Vind får inredas. 
Takkupor får finnas med en maximal bredd som utgör 
en fjärdedel av fasadbredden.

Störningsskydd
I bostad där den ekvivalenta ljudnivån utomhus vid 
fasad överskrider riktvärdet 55 dBA ska minst hälften 
av bostadsrummen vara vända mot en fasadsida där 
55 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudni-
vå inte överskrids. Varje bostad skall ha tillgång till 
uteplats där 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA 
maximal ljudnivå inte överskrids.

Genomförandetid
Genomförandetiden är fem år.

Plankarta

Plangräns

Ny byggnation

Träd
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Sammanfattning

Ändringar i planförslaget
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Beslutsförslag 

 »

 »

Handläggning

 
 
Yttranden från remisspart

S1 Kommunstyrelsen 

S2 Länsstyrelsen 

Kommentar
 

Samrådsredogörelse
Ändring av detaljplan för Hulta, Hultalund 3, Borås Stad, upprättad den 6 juni 2017.

Yttranden från remisspart 5

S1 Kommunstyrelsen  5

S2 Länsstyrelsen  5

S3 Tekniska nämnden 6

S4 Miljö- och konsumentnämnden 6

S5 Borås Elnät  6

S6 Lantmäterimyndigheten 6

S7 Kulturnämnden  6

S8 Räddningstjänsten  6

S9 Hyresgästföreningen                                                        6

S10 TeliaSonera Skanova 6

2. Yttranden från sakägare 6

S11  Fastighetsägare till Hultalund 1  6

S12  Fastighetsägare till Hultalund 2  7
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 TJÄNSTESKRIVELSE  1 (1) 
 

  
Fredrik Wallengren 2017-08-08               D nr 2017/FN0126 214 
Lokalsamordnare 

 
         
                             
                           
  

Remissvar: Detaljplan för Tosseryd, Torpa-Sjöbo 
2:24 m.fl. - Räfseryd 
 
Förslag till beslut 
Förskolenämnden föreslås besluta: 
 
tillstyrka remissen ”Tosseryd, Torpa – Sjöbo 2:24 m.fl. - Räfseryd” och 
översända svaret till Samhällsbyggnadsnämnden.  

Sammanfattning 
Förskoleförvaltningen ställer sig positiv till detaljplan för Tosseryd, Torpa – 
Sjöbo 2:24 m.fl. – Räfseryd.  

 
Yttrande i sin helhet 
Förskoleförvaltningen har granskat bifogat material i detaljplanen och har 
följande att yttra. Enligt detaljplan så vill man möjliggöra byggnation av 
totalt ca 460 nya bostäder samt förskola.  
Antalet förskoleplatser i området är idag lågt men det pågår planering för att 
bygga en förskola på Sjöbo. Det stora antalet bostäder i detaljplanen 
påverkar dock behovet av förskoleplatser i så stor omfattning att ytterligare 
en förskola i området kan behövas.  
Förskolan bör ha 120 utbildningsplatser och inne och utemiljö som följer 
boverkets rekommendation på kvadratmeteryta per barn.  
 
Beslutsunderlag 
Granskning av detaljplaneringsmaterial.  
 
Samverkan 
Ärendet har varit föremål för samverkan i FSG. 
  
 
FÖRSKOLEFÖRVALTNINGEN 
     
Pernilla Bjerkesjö 
Förvaltningschef 
 
 
Beslutet skickas till: Samhällsbyggnadsnämnden 
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Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av 
bostäder och förskola inom fastigheten Torpa-Sjöbo 2:24 

Detaljplanen möjliggör att upp till cirka 460 bostäder kan 
uppföras inom planområdet, sammanbyggda i form av 
t.ex. radhus och parhus eller som fristående villor samt

-
gelse och lämpliga bebyggelsetypologier, material m.m.
kommer att studeras vidare inför granskning av detaljplanen.
Utgångspunkten för samrådsförslaget och vidare arbete är så
här långt att utveckla ett område i nära samklang och med

Dagens utfart från Tosserydsvägen mot riksväg 42 föreslås att 

med en ny huvudgata genom planområdet som ansluter till 
riksvägen vid en ny cirkulationsplats - Långestedsrondellen i 
södra delen av området. Utmed Tosserydsvägens nya sträck-
ning föreslås en gång- och cykelväg. Tosserydsvägen kommer 

bostäder nordost om planområdet, där vägen övergår till att 
vara enskild i form av en gemensamhetsanläggning. 

Enligt Strategisk plan är Tosseryd den ort i Borås som har 
minst antal invånare men som har störts möjlighet att växa. 

förtätas och staden strävar efter att tredubbla antalet invå-
nare.

Aktuellt samrådsförslag syftar i första hand till att stämma av 
en möjlig struktur och exploateringsgrad för området. Under 
fortsatt arbete kommer kompletterande studier avseende bl.a. 
gestaltning av bebyggelsen, utformning och utveckling av 
gator, torg och naturmark samt gårdar att göras. Framtagna 
utredningar kommer också att kompletteras och revideras 
samt fördjupas med hänsyn till de bearbetningar som har 
gjorts och kommer att göras utifrån inkomna samrådssyn-
punkter.
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1. Inledning

Planens syfte 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av 
bostäder och förskola inom fastigheten Torpa-Sjöbo 2:24 

mindre centrumpunkt med lokaler i bottenvåningarna på
närmst omgivande bebyggelse. Syftet är också att möjliggöra
en ny angöringsväg genom området till samhället Tosseryd,
vilken ska ersätta dagens osäkra anslutning från Tosserydsvä-
gen till riksväg 42.

Planområde

samhället Tosseryd, mellan riksväg 42 och Rävserydsskogen. 
Avståndet till Öresjö är drygt 700 meter och till Borås 

ängsmark med gles bebyggelse. Planområdet utgörs av fem 
fastigheter där 2:25, 2:11 och 2:10 ägs av privatpersoner, 
Torpa-Sjöbo 2:24 av aktuell exploatör respektive 2:2 av 
kommunen. Planområdet omfattar cirka 12,5 ha. 

Gällande detaljplan
Större delen av området är inte planlagt sedan tidigare. För 
en liten del av den sydvästra delen av planområdet gäller plan 
P1146 som vann laga kraft 2010-07-01. Genomförandetiden 
på tio år har nyligen gått ut. Den gällande planen anger Natur 
och Genomfart för de berörda delarna. 

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen har 2010-11-29 beslutat uppdra åt 
Sam hälls byggnadsnämnden att pröva möjligheten att upprätta 
detaljplan för Torpa-Sjöbo 2:10 som därefter 2011-01-21 har 
givit Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta 
detaljplan. Fastigheten Torpa-Sjöbo 2:10 har därefter bytt 
ägare och styckats av och slagits samman med bl.a. fastighet 
2:24 som nu utgör den största delen av planområdet. Nytt 
beslut togs därefter i Samhällsbyggnadsnämnden 2017-05-11 
om att formellt starta om planarbetet och samtidigt ge 
förvaltningen i uppdrag att gå ut på samråd.

Preliminär tidplan
Samråd  3 kvartalet 2017 
Granskning 2 kvartalet 2018 
Antagande 4 kvartalet 2018 
Laga kraft 1 kvartalet 2019

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på 
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet. Byggstart 
för etapp 1 är beräknad till 2019.

Process
Aktuellt samrådsförslag syftar i första hand till att stämma av 
en möjlig struktur och exploateringsgrad för området. Under 
fortsatt arbete kommer kompletterande studier avseende bl.a. 
gestaltning av bebyggelsen, utformning och utveckling av 
gator, torg och naturmark samt gårdar att göras. Framtagna 
utredningar kommer också att kompletteras och revideras 
samt fördjupas med hänsyn till de bearbetningar som har 
gjorts och kommer att göras utifrån inkomna samrådssyn-
punkter. Sammanfattningsvis omfattar detta arbete:

» Kvalitetsprogram för utformning av bebyggelse och
yttre miljö (allmän plats och kvartersmark) samt
fördjupade studier av gatuutformningar, skötsel samt

» Natur- och kulturmiljön gällande bl.a. allmänhetens
tillgänglighet till områdets grönområden, däribland
klätterklipporna öster om planområdet, lämpligt läge
och utformning av allmän lekplats, tillståndsprövning
då föreslagen bebyggelse innebär ingrepp i fornlämning.

» Bullerutredningen för att mer ingående studera erfor-
derliga lägenhetslösningar och gårdar.

» Dagvattenutredningen för att studera erforderliga åtgär-
der med hänsyn till exploateringsgraden och andelen
hårdgjord yta samt risken för läckage av släckvatten.
Avsikten är också att vidare studera hur dagvattenlös-
ningar kan utformas för att berika miljön i området.

» Teknisk försörjning såsom omläggningar, nyanlägg-
ningar och förstärkningsåtgärder i vatten, avlopp,

» Avfallshantering avseende säkerhet och tillgänglighet
samt behov av och lämplig placering av återvinnings-
stationer.

» Genomförandefrågor såsom ansvarsfördelning och

m.m samt fortsatta avstämningar med boende i området
respektive vägföreningen.

Planbeskrivning
Detaljplan för Tosseryd, Torpa-Sjöbo 2:24 m.fl. Räfseryd, Borås Stad, upprättad den 30 juni 2017  
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FastighetskartaPlanområdets läge (röd cirkel) i förhållande till Borås centrum. 

Öresjö
Riksväg 42

Stora 
Tosserydssjön 

Lilla
Tosserydssjön 

Klätterväg

Älvsborgsbanan 

Industriområde 

Sjöbo 
badplats

Skogsryds 
restaurang 

ÖSS 
Rodklubb 

Översikt aktuellt planområde med omgivning.
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2. Bebyggelse

Bebyggelsestruktur

gårdsfastighet som omfattar ett bostadshus, en ladugård samt 
diverse mindre uthus, respektive ett friliggande bostadshus 
som användes tillfälligt som kontor samt en bostadsvilla. Av 
dessa byggnader föreslås kontorsvillan rivas för att lämna 
plats för ny bebyggelse, medan övrig bebyggelse behålls. 

 

Ny bebyggelse
Förslagen exploatering innebär att en relativt blandad 

-
grupper åtskiljda av grönytor och stråk samt nya vägar. Totalt 
möjliggör detaljplanen 350-400 lägenheter och cirka 60 
enfamiljshus.

Förslaget är disponerat med hänsyn till platsens förut-
sättningar respektive möjligheten till att skapa attraktiva 
bostäder nära naturen och vissa med utsikt över området 
och Öresjö. Bland annat har de högsta naturvärdena i norr 
respektive söder undanhållits från ny bebyggelse och likaså 
ett skogsparti i områdets mitt där fornlämningar respektive 
ett antal äldre lövträd och ekar står.

Väster om den nya föreslagna sträckningen av Tosserydsvä-
gen föreslås bebyggelsen placeras i grupper kring en gemen-
sam bostadsgård. Karaktären är lantlig med mindre och 
byggnadsvolymer som skapar ett gemensamt grönt gårdsrum 
mot vilken entréer är vända. Strukturen ger samtidigt möjlig-
het till att avskärma buller från riksvägen väster om området.

Öster om nya Tosserydsvägen är strukturen och byggnads-

föreslås radhus, punkthus och lameller inplacerade tätt 
omgiven av grönska, medan i södra delen är höjdskillnaderna 
större och radhus och lameller föreslås placeras i suterräng 
utmed branterna. 

exploatering kring en lokal centrumpunkt som utvecklas 
som torg på ömse sidor av Tosserydsvägen. Kvarteret på 
östra sidan inrymmer här ett något högre punkthus som 
markerar platsen och i bottenvåningarna inryms lokaler för 

en förskola kunna inrymmas.
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Historik och kulturmiljöer
Planområdet omfattar inga kulturhistoriskt värdefulla objekt 
enligt Borås Stads Kulturmiljöprogram från 2001. Planom-
rådet var ursprungligen till största delen jordbruksmark, 
men har också varit bebyggt med enstaka sommarvillor 
vilka uppfördes under perioden 1890-1910. En villa, kallad 

ombyggd på ett sätt som gör att det kulturhistoriska värdet 
har gått förlorat.

Landskapsbild och gestaltning

bebyggelsetypologier, material mm kommer att studeras 
vidare inför granskning av detaljplanen. Utgångspunkten för 
samrådsförslaget och vidare arbete är så här långt att utveckla 
ett område i nära samklang och med hänsyn till naturen och 

Detta föreslås bl.a. ske genom att tydliga grönstråk sparas 
ut för att inte skapa för stora sammanhängande bebyggelse-
grupper och för att samtidigt skapa öppna och tillgängliga 
passager och platser för såväl boende och besökare respektive 

bäckområden och våtmarker samt genom att skapa samman-
hängande gröna stråk och platser får områdets starkaste 
karaktärsdrag fortsatt vara det dominerande i landskapsbil-
den. Till detta angreppssätt hör samtidigt att bebyggelsen 

sparas ut och förstärkas för att med tiden låta naturen växa 
sig nära inpå husen utan tydligt markerade tomgränser. 
Volymer, fasaduttryck och material bör utformas och väljas 
utifrån målsättningen om att skapa ett nytt och attraktivt 
område som inordnar sig i naturen och som i delar hämtar 
inspiration utifrån t.ex. traditionellt lantliga karaktärsdrag 
och kvaliteter. 

ett sätt som gör att det kulturhistoriska värdet har gått förlorat.
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Bostäder

bostäder i form av ett enfamiljshus. Genomförs planen kan 
upp till cirka 460 nya bostäder komma att byggas i området. 

boendetyper fördelat på lägenheter, radhus, kedjehus och 
friliggande enbostadshus. Bebyggs området i enlighet med 
illustrationskartan blir fördelningen av bostäder 350-400 
lägenheter och resterande cirka 60 bostäder i form av enfa-
miljshus (radhus, kedjehus och friliggande enbostadshus).  

Arbetsplatser

om området ligger ett mindre industriområde och butik för 
skyddskläder. 

Aktuell detaljplan medger i huvudsak bostäder och förskola. 
En mindre andel centrumverksamhet kan tillkomma. Nya 
arbetsplatser inom planområdet kan därmed komma att 
utgöras av förskola samt viss handel. 

Offentlig service

skolorna är Sjöboskolan (förskola, låg- och mellanstadium) 
och Erikslundskolan (högstadium). Skolorna ligger på drygt 
2 respektive 4 km avstånd från planområdet.  Närmsta 

ca 5,5 km bort.  Planförslaget möjliggör etablering av en 
förskola i den mittersta delen av planområdet. 

Kommersiell service 

annat livsmedelsbutiker, banker, blomsterbutiker, caféer och 
restauranger. Planförslaget inrymmer centrumfunktioner i 
den mittersta delen av planområdet vid föreslaget torg utmed 

föreslås även en ny busshållplats för linje 31 mellan Tosseryd 
och Borås centrum.

Tillgänglighet 
Planområdet är relativt kraftigt kuperat och det skiljer cirka 
20 meter mellan den lägsta och den högsta delen av området.  
Nya föreslagna vägar genom planområdet kommer att 
kunna anläggas med acceptabel lutning från vilka föreslagen 
bebyggelse kommer att kunna angöras. Planförslaget 
innebär uteslutande nybyggnation vilket innebär att alla 
tillkommande byggnader och gårdar ska vara tillgängliga 

byggregler, BBR. 
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3. Gator och tra#k

Gatunät
Planområdet gränsar till riksväg 42 (70 km/h) i väster, från 

även en lite större väg (Tosserydsvägen) som leder tvärs 
igenom planområdet, vidare mot samhället Tosseryd öster 

korsning utmed riksväg 42. Planförslaget föreslår därför att
utfarten tas bort och ersätts med en ny vägsträckning genom
planområdet med infart från Långestedsrondellen.

Den föreslagna vägsträckningen föreslås därmed försörja 

tillkommande bebyggelse inom planområdet, som ligger 
placerad utmed den nya sträckningen av vägen respektive 
utmed ett par mindre utstickande vägslingor som avslutas 
med vändplats eller går i en båge tillbaka till huvudvägen.

(Torpa-Sjöbo 2:25) som idag har tillfart från rik vägen via 
fastigheten 2:24. En möjlighet med den nya sträckningen av 
Tosserydsvägen är att fastigheten 2:25 istället kan nås från 
öster, vilket minskar olycksrisken utmed riskvägen samtidigt 

bullerplank. 

Direkt söder om planområdet ligger en villafastighet (Torpa-
Sjöbo 2:11) som idag har tillfart från Långestedtsrondellen 

att Tosserydsvägen kopplas till Långestedatsrondellen så 

dagvattendammen och kopplas på Tosserydsvägen. 

Gång- och cykeltra#k

och längs Tosserydsvägen. Mellan Långestedsrondellen 

cykelbanan avskild genom betongfundament, vilket är en 
tillfällig konstruktion. Söder om planområdet, längs med 

och cykelstråken i Sjöbo. När Långestensrondellen anlades 
gjordes ett övergångsställe som kopplar busshållplatsen med 
gång- och cykelstråken in till Sjöbo och längs med Nord-
skogsleden. Däremot saknas det möjlighet att korsa vägen 
söder om rondellen.

Aktuell detaljplan innebär inte några förändringar för gång- 

kommer en gång- och cykelbana att anläggas längs med den 

Busshållplats Däckvägen vid Långestedsrondellen 
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nya sträckningen av Tosserydsvägen. Längs övriga gator 
som löper ut från Tosserydsvägen anläggs trottoarer medan 
cyklister blandas med bilar på körbanan. Från Tosserydsvä-
gen kopplas separata gång- och cykelvägar ner mot riksvägen, 
dels i höjd med föreslaget torg och busshållplats och dels i 

Cykelparkering
Borås stad fastställde 2017-01-19 nya parkeringsregler med 

-
porter än tidigare. Det nya styrdokumentet innehåller tal för 

planområdet gäller för bostäder 25 platser per 1000 kvm 
bruttoarea. Cykelparkeringar ska anordnas nära bostaden och 
vara trygga, lätta och bekväma att nå och använda. 

Kollektivtra#k
-

platser, en i Tosseryd vid korsningen Tosserydsvägen och 
Sågvägen och två längs riksväg 42, benämnda Däckvägen 
och Tosserydsvägen. Däckvägen ligger direkt norr om 
Långestedsrondellen och hållplatsen Tosserydsvägen ligger 
vid korsningen mellan riksvägen och Tosserydsvägen. 

Tosseryd och Borås centrum, och hållplatserna utmed 

mellan Fristad och centrum. Linje 31 går med en timmes 
mellanrum på morgonen och eftermiddagen och linjerna 
utmed riksvägen går dagtid med en halvtimmes mellanrum, 
samt varje kvart på morgonen och eftermiddagen. Restiden 
från de två hållplatslägena utmed riksvägen till Södra torget i 
Borås centrum är ca 5 minuter och med linje 31 nås centrum 
på ca 20 minuter.

Med den föreslagna bebyggelsen skapas ett avsevärt utökat 

föreslås därför inom planområdet utmed den föreslagna 
sträckningen av Tosserydsvägen. Där kan ett mindre 
lokalt centrum och torg etableras som nås inom 400 meter 

från nytillkommande bebyggelse. Samtidigt bibehålls och 
kompletteras kopplingarna ner mot riksvägen där övriga 
linjer går att nå.

Biltra#k och bilparkering 

planområdet med anslutning till Långestedsrondellen föreslås 
sträckan inom planområdet istället vara en kommunal allmän 
väg. Genomsnittligt antal bilresor som planområdet gene-
rerar per dag har uppskattats till strax under 2000 stycken. 

enligt illustrationskartan, dvs. med cirka 400 lägenheter och 
60 enfamiljshus i form av radhus och kedjehus. Bedömningen 

till planområdet har tillräcklig kapacitet för att hantera den 

Tillkommande parkeringsbehov ska lösas inom fastigheterna 

ska gemensamma parkeringar anordnas i garage under 
byggnader eller samlat i carport på kvartersmark enligt 

parkeringsnorm. För friliggande enbostadshus, radhus och 
kedjehus anordnas parkering på den enskilda fastigheten.

Borås Stad fastställde 2017-01-19 nya parkeringsregler med 
-

platser per 1000 m² bruttoarea (BTA). 

Angöring och utfarter
Planförslaget föreslår att Tosserydsvägen stängs av och 
ersätts med en ny väg genom planområdet och ansluts till 

föreslagen genomfartsväg och vidare via anslutande lokalgata. 

Dagens infart till planområdet från Långestesrondellen 



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN12

Riksintressen
Riksväg 42 och järnvägen Älvsborgsbanan utgör riksintresse 
för kommunikation. Bebyggelse inom planområdet ligger 

påverka möjligheten till underhåll och framtida förbättrings-

Prickad mark i plankartan säkerställer att inga byggnader 
kan uppföras närmare än 25 meter från vägkanten, se vidare 
under risk. Utmed vägens östra sida inom planområdet 
föreslås en 3 meter hög bullerskärm uppföras 12 m från 
vägmitt, se vidare under Buller och vibration. Bedömningen 
är att inga riksintressen påverkas negativt vid ett plangenom-
förande.

4. Teknisk försörjning

Vatten och avlopp

anläggningar medan Tosseryd försörjs via ledningar i Tosse-
rydsvägen. Planområdet och Tosseryd kommer med förslaget 
att anslutas till kommunala ledningar för vatten och avlopp 
som förläggs i Tosserydsvägen och utmed övriga lokalgator 
fram till bebyggelsen. För att detta ska vara möjligt krävs 
nya pumpstationer och tryckstegringsstationer, vars omfatt-
ning och placering får utredas vidare inför granskningen av 
förslaget.

Dagvatten
En första utkast till dagvattenutredning har tagits fram 

-
området för Öresjö som är vattentäkt för Sjöbo vattenverk. 

området, mittenområdet och södra området. Från norra 
området sker avrinning idag till en större bäck precis norr 
om planområdet samt i dike längs med Tosserydsvägen. Allt 
vatten leds därefter under riksväg 42 genom en trumma. 
Vattnet från mittenområdet avrinner via en bäck och ett 

området löper en svacka där vatten från utredningsområdet 
samt naturmark uppströms avrinner via en bäck till en 
våtmark/groddamm samt två stycken dagvattendammar strax 
sydväst om planområdet.

-
gjorda ytor och avrinningsförloppen sker snabbare. För att 
undvika översvämning och minska planområdets påverkan 
på nedströms recipienter ska fördröjning av dagvattenavrin-

lösningar och behov av nya ledningsdragningar att utredas.

Värme
En ny fjärrvärmestation planeras att byggas längs riksväg 42 
väster om Långestensrondellen. Därmed ges möjlighet att 
koppla fjärrvärme till planområdet via ledningar i föreslagen 
vägsträckning, vilket kommer att utredas vidare inför gransk-
ning av planen.

El, tele och #ber
-

lig bebyggelse i Tosseryd, nordost om planområdet matas 
med el via ledningar i Tosserydsvägen och längs riksväg 42. 
När området exploateras behöver ny ledningar dras längs 
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behöver också nya transformatorstationer tillkomma inom 
planområdet, vars placering och omfattning får utredas 
vidare inför granskningen av planen.

Avfall
För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet vid 
avfallshämtning ska anvisningarna i Avfall Sveriges Handbok 
för avfallsutrymmen samt Boverkets vägledningshandbok 
Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk följas. 
Föreslagen gatuutformning och placeringen av bebyggelsen 
möjliggör att avfall hämtas på ett säkert sätt. Behovet av 
och lämplig placering av återvinningsstationer kommer att 
utredas vidare inför granskning av planen.

5. Mark

Natur och vegetation
Planområdet består av ängs- och skogsmark (varav en stor 
del skog i mitten av området har avverkats våren 2017), 
gräsbevuxen hagmark samt en del hårdgjorda ytor kring de 

med både mindre kullar, höga branter och bäckdalar. 
Markytan sluttar från mitten av området i sydvästlig riktning 
ner mot riksväg 42, med en skillnad på drygt 20 meter mellan 

mot nordost växer stora lövträd, bland annat ek och bok. 

Genom Naturcentrum har en bedömning (2016-10-25) 
utförts av habitatnätverk inom planområdet och i utredning-

är beläget norr om planområdet och präglas av äldre gran-

norr om Tosserydsvägen bedöms ha högre naturvärde än den 
söder om. Det andra objektet/området är beläget sydost om 
planområdet och består av granskog i storblockig brant med 
inslag av grova träd, lågor och mossrikt fältskikt. Större delen 
av objektet är nyckelbiotop och biotopskyddat. Det tredje 
hänsynsobjektet är beläget i söder inom planområdet och 
består av dammar och fuktstråk. Dammarna har potential 
för grodor. Fuktstråket med sin närmaste omgivning kan ha 
betydelse för grodor, snäckor och sniglar 

Sammanfattningsvis så har planområdet som helhet sanno-
likt inte någon väsentlig funktion för några skyddsvärda 
växt- och djurarters spridning lokalt eller regionalt. De 
utpekade hänsynsobjekten bidrar emellertid positivt till 
den biologiska mångfalden och kan utgöra värdekärnor för 
en del arter, även om det sannolikt inte rör sig om några 
rödlistade eller särskilt skyddsvärda arter. Högst naturvärde 
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inom planområdet har bäckdalen vid Sågsvedjan (både som 
livsmiljö och spridningstråk), kring vilken det är värdefullt 
att lämna en bred kantzon om området exploateras.

Dammarna vid Långesstensrondellen och tillhörande 
fuktstråk har potential som livsmiljö för åkergroda och vanlig 
groda (och andra fuktälskande organismer). Dock är det inte 
känt om grodorna fortfarande reproducerar sig i området vid 
Långstedsrondellen. De små fuktstråken i planområdet kan 
behålla eller få ökad betydelse för den biologiska mångfalden 

-
-

synpunkt bedöms träden ha estetiska värden. 

Grönområdesplan
Planområdet omfattas i södra delen av stadens grönområdes-
plan i form av utpekat grönstråk vid Öresjö, se beskrivning 
under kap 10. Övergripande beslut.

Lek och rekreation
Planområdet bör inrymma kommunal lekplats vilket får 
studeras vidare inför granskningen. Möjligt läge kan vara i 
planområdets mitt nära den västra höjden och torget, där en 
naturnära och terränganpassad lekplats kan utformas. Före-
slagen förskolegård i östra delen utformas för lek men bör 
efter skoltid i första hand kunna nyttjas av boende i kvarteret.

Planområdet gränsar till Rävserydsskogen som i sin tur är 
sammanhängande med Kypeterrängen. Kypeterrängen har 
höga frilufts- och rekreationsvärden och vid Tosseryds-

välbesökta och välkända klätterväggar, dit allmänhetens 
tillgänglighet kan förbättras i och med föreslagen utbyggnad. 

Skyddad natur
Planområdet gränsar i sydost och i norr till biotopskydds-
områden som även är utpekat som nyckelbiotoper. En 

att utreda påverkan från en möjlig angränsande bebyggelse 
på det närliggande södra biotopskyddsområdet samt föreslå 
vilka försiktighetsåtgärder som kan vara aktuella. Fältunder-
sökningen av området och relevant lagstiftning indikerar att 
någon form av skyddszon är nödvändig. En sådan skyddszon 
skulle dels syfta till att skydda de planerade bostäderna från 
risker i form av fallande träd. och dels skydda biotopskydds-
området från kanteffekter såsom ökad vindexponering och 
ljusinsläpp. En rimlig storlek på skyddszonen är 30 meter, 
vilket klaras med aktuellt exploateringsförslag. 

Fornlämningar och kulturminnen
Enligt en arkeologisk utredning utförd av Lösöse museum 
(2016-04-14) framkom två nya fornlämningar i form av en 
boplats/aktivitetsyta (Ny 1) med anläggningar och fynd 
samt ett röjnings-röseområde (Ny 2) av förhistorisk karaktär. 
Länsstyrelsen bedömer att lämningarna ska betraktas som 
fornlämningar och för dessa gäller kulturmiljölagens bestäm-
melser.

Med aktuellt samrådsförslag föreslås området vid Ny 1 sparas 
ut som grönområde medan området vid Ny 2 föreslås tas i 
anspråk för ny bebyggelse. Den planerade exploateringen kan 
därför innebära ingrepp i fornlämning och kräver således 
Länsstyrelsens tillstånd enligt kulturmiljölagen 2 kap 12 §. 
Vidare utredning och tillståndsprövning kommer att ske 
inför granskning av detaljplanen. 

Geoteknik och Radon
En geoteknisk undersökning har utförts av Norconsult (2017-
01-23) och i samband med det gjordes även en bergteknisk
utredning samt radonmätningar. Enligt SGUs jordartskarta

den nordöstra samt den sydvästliga delen av planområden, i
anslutning till Fristads- och Däckvägen, utgörs ytjordlagren

-
kommer tunna jordtäcken. Majoriteten av detaljplaneområdet
bedöms med hänsyn till de tunna jordlagren och de topogra-

ena är en mindre kulle i områdets västra del (1), den andra 
är en höjdrygg som är belägen i anslutning till planområdets 
östra begränsning (2) och den tredje är en höjd som avslutas 

bedöms utgöra en risk i det fall de är kvar efter exploatering. 

Utifrån den geotekniska undersökningen ges tre rekommen-
dationer: Den första rekommendationen utgår från stabilitet. 
Utifrån den genomförda beräkningen bedöms stabiliteten 

Klätterklipporna direkt öster om planområdet
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för den aktuella åtgärden. 

Den andra rekommendationen utgår utifrån blockras/ utfall. 

bedöms utgöra en risk i det fall det är kvar efter att tomterna 

tas bort i samband med beredning. Även blocken vid det 
norra hällområdet bör tas bort. Detta för att minska någon 
risk under beredningsfasen. 

Den tredje rekommendationen behandlar grundläggning. 
Det bedöms översiktligt att lätta byggnader kan grundläggas 
med platta direkt på berg alternativ med platta på mark i 
området med jämna jorddjup. Flerbostadshus kan grundläg-
gas direkt på berg alternativ med stödpålar och/eller plintar 
till berg vid större jorddjup.  

-
terade borrning utförs i lägen för planerade byggnader för att 
avgöra lämpliga grundläggningsmetoder, höjdsättning samt 

lågradonmark och kräver inga åtgärder i byggkonstruktion. 

Förorenad mark
En översiktlig inventering av planområdets bebyggelsehis-

funnits i området och marken har inte använts för upplag 

fyllnadsmassor eller gömda soptippar. Bedömningen är att 

6. Vatten
Planområdet ligger cirka 300 meter från Öresjö som är 

riksväg 42, järnvägen Älvsborgsbanan samt Örestrand som 

badplats. 

Strandskydd
Planområdet omfattas inte av strandskydd. Öresjö har ett 
strandskydd på 200 meter och planområdesgränsen ligger 
som närmast cirka 250 meter från strandkanten.  
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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 

miljökvalitetsnormer för vatten uppdelat i normer för grund-

buller och luft.

Grundvattnets kvalitet

den mängd vatten som tas ut för dricksvattenförsörjning idag 
eller för framtida vattenförsörjning. De begrepp som används 
för att beskriva grundvatten är god kvantitativ status och god 
kemisk status.

Planen ligger inom Vattenskyddsområde från Öresjö och 

planområdet, se vidare under beskrivning av dagvatten. 
Skyddsbestämmelserna för vattentäkten ska följas och 
därmed påverkas inte miljökvalitetsnormerna. 

Ytvattnets kvalitet

status och kemisk status. Den ekologiska statusen utgår 
från förutsättningarna för växt- och djurliv. Bedömningen 
omfattar även påverkan på vattendragets form, om bottnen 
har förändrats, marktyp i närmiljön och strukturen på 

samma över tid. Allt detta är yttre påverkan som oftast är 
negativt för växt- och djurliv. Andra faktorer som påverkar är 
till exempel försurning och utsläpp av övergödande ämnen. 

Ytvattnets kemiska status bestäms av hur mycket kemiska 

ämnen som ses som föroreningar är ämnen som normalt sett 
inte hör hemma i våra ytvatten till exempel tungmetaller, 
bekämpningsmedel och kemiska föreningar som används i 
bland annat tillverkningsindustrin. Miljökvalitetsnormen för 
ytvatten är god eller hög ekologisk status och god kemisk 
status.

Öresjö hade i den senaste fastslagna klassningen som gäller 
2009-2015 både god kemisk status och god ekologisk status. 
Detaljplanens genomförande bedöms inte påverka Miljökvali-
tetsnormerna negativt förutsatt att erforderliga dagvattenlös-
ningar kommer till, se vidare under beskrivning av dagvatten. 

Släckvatten
Vid en eventuell brand kan större mängder förorenat släck-

att släckvatten förhindras från att nå känsliga områden såsom 
Öresjö. Frågan kommer att utredas vidare inför granskning 
av detaljplanen.

7. Sociala perspektiv
Förslaget innebär att området öppnas upp och tillgängliggörs 
för allmänheten och för kringboende, genom att i stora delar 
planläggas som allmän plats och iordningsställs som gata, 
gång- och cykelvägar, torg eller utvecklas som naturområde. 

Trygghet
Med aktuell exploatering skapas tryggare och säkrare 
gång- och cykelstråk mellan Tosseryd och riksväg 42 där 

Mötesplatser

förbättras även tillgängligheten till platsens mest intressant 
naturområden så som utsikthöjder, bäckdalar, klätterklippor, 
fornlämningsområden mm samtidigt som gångvägar och 
stigar kan förbättras.

8. Störningar på platsen

Risk
-

Älvsborgsbanan. En detaljerad riskbedömning har tidigare 

för bostäder inom planområdet. 

skyddsavståndet kan odling, ytparkering och friluftsområde, 
t.ex. motionsspår tillåtas, men inte garage. Byggnader som
placeras på ett skyddsavstånd om 25-35 meter från riksvägen
bör utformas med möjlighet till utrymning bort från vägen.

-
menderas även riskreducerade åtgärder som begränsar att en
pölutbredning sprider sig från vägbanan. Exempel på lämp-
liga åtgärder är ett dike eller kantsten. En exakt utformning
behöver utredas i detalj för att säkerställa den riskreducerade

vidtas bedöms risknivån nå en låg och acceptabel nivå för
planområdet.
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Buller och vibrationer
En första bullerutredning med beräkningar för ljudnivån vid 
den nya bebyggelsen har tagits fram inom detaljplanearbetet  
av Gärdhagen Akustik (2017). Beräkningen omfattar A-vägd 
dygnsekvivalent och maximal ljudnivå från omgivande 

om riksväg 42 på ett avstånd av 12 m från vägmitt.

Beräkningarna visar att endast ett fåtal av de översta vånings-
planen i planerad bebyggelse närmst riksvägen berörs av 
ekvivalenta nivåer över 60dB(A) och därför bör utföras med 
minst hälften av bostadsrummen mot en sida där 55 dB(A) 
inte överskrids vid fasad. Föreslagen bebyggelseplacering och 
utformning bedöms därför möjlig att studera vidare och mer 
detaljerade studier kommer att tas fram inför granskning av 
detaljplanen.

Luftkvalitet

och bebyggelse bedöms inte påverka halterna negativt av 
betydelse. 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.

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

-
reningshalten är högst vid hårt belastade gator och vägar i 
tätare bebyggelse, men även utsläpp från industrier, småskalig 
vedeldning och energiproduktion påverkar halterna.

9. Planbestämmelser

Användning av mark och vatten
Bestämmelserna reglerar dels allmänna platser och dels 
kvartersmark. Allmänna platser ägs och sköts av kommunen 
och kommer att byggas ut enligt föreslagna bestämmelser 

-
mark får nyttjas för angiven användning och bebyggas i den 
omfattning som bestämmelserna medger.    

Allmänna platser 

för fotgängare alternativt separat längsgående gång- och 
cykelbana.

Torg - Utformas som torgplats för möten och vistelse med 
markstensbeläggning, sittytor, belysning och planteringar.

eller ny vegetation planteras. Användningen möjliggör även 
att gång- och cykelbanor kan anläggas, men motorfordon får 
inte framföras. Marken ägs och sköts av kommunen.

Kvartersmark
Bokstaven B - Står för bostäder och tillåter all form av varak-
tigt boende i olika former av bostadsbyggnader som ryms 

form av B
2
 innebär att bostadsinnehåll ej tillåts i byggnadens 

entréplan till förmån för i det här fallet centrum/lokaler.

Bokstaven C - Står för centrum och tillåter all sådan 
verksamhet som bör ligga centralt eller på annat sätt vara 

samlingslokaler.

Bokstaven S - Står för skola och tillåter skola- och förskole-
verksamhet, men är inte ett krav.

Egenskapsbestämmelser
Bestämmelserna reglerar hur allmän plats respektive kvarter-
smark ska eller inte får utformas, i vilken omfattning, eller 
under vilka förutsättningar. Bestämmelser som regleras med 
en bokstav, ett ord eller symbol gäller i det område på kartan 

endast beskrivande text gäller inom hela planområdet enligt 
vad som anges i bestämmelsetexten.

Egenskapsbestämmelserna e, p och f i kombination med 
angivna våningstal reglerar hur mycket som får byggas inom 
respektive kvartersyta och hur bebyggelsen ska placeras och 
utformas. Så som detta är formulerat i aktuellt samrådsförslag 
så är avsikten att inte låsa utbyggnaden till endast en möjlig 
lösning inom varje kvarter, utan istället reglera principerna 

-
litet. Genom att med e

1
 reglera byggnadsarean inom varje 

kvarter så begränsas bebyggelsen utbredning samtidigt som 

att byggrättens bruttoarea e
2
 ska kunna utnyttjas fullt ut. 

Angivna våningsantal begränsar bebyggelsen i höjd samtidigt 
som bestämmelserna p

1
 och p

2
 säkerställer att bebyggelsen 

ges en varierad höjd inom varje kvarter.
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Samråd

Utställning

Godkännande

Antagande
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Beslutsdatum Inst

Samrådshandling

Upprättad 2017-06-30

Skala 1:1250 A1, 1:2500 A3

SBN/
DEL.

SBN/
KF

SBN

SBN

Torpa-Sjöbo 2:24 m fl
Räfseryd

TORG Torg

B2C Bostäder och centrum, dock ej bostäder i entréplan mot torg

B2CS Bostäder, centrum och skola,
dock ej bostäder och skola i entréplan mot torg

EGENSKAPSBESTÄMMELSER
Egenskaper för allmän plats

Dagvattendammardagvatten

Egenskaper för kvartersmark

Högsta exploateringsgrad i byggnadsarea.e1

Högsta exploateringsgrad i bruttoarea.e2

Marken får inte bebyggas. Ej parkering ovan mark.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Körbar utfart får inte anordnas

Högsta antal våningar.II

Genomförandetiden är 10 år från den dagen planen vunnit laga kraft.

Byggnader ska placeras kring en gemensam gård och vara fördelad på
minst tre olika byggnadsvolymer med minst en vånings skillnad i höjd.

p1

Störningsskydd
bullerplank ska anordnas till en höjd av 3 meterm1

Kommunen är huvudman för allmän plats.

Om ekvivalent ljudnivå vid bostadens fasad är >60 dBA ska minst hälften av bostadsrummen vara
vända mot ljuddämpad sida. Fasad mot ljuddämpad sida ska ha ekvivalent ljudnivå högst 55 dBA samt
maximal ljudnivå nattetid högst 70 dBA.

För små bostäder med boarea max 35 m² gäller krav att minst hälften av bostadsrummen ska vara
vända mot ljuddämpad sida om ekvivalent ljudnivå vid bostadens fasad är >65 dBA. Fasad mot
ljuddämpad sida ska ha ekvivalent ljudnivå högst 55 dBA samt maximal ljudnivå nattetid högst 70 dBA.

Om bostaden har en eller flera uteplatser ska ljudnivån vid minst en uteplats vara högst 50 dBA
ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå.

Utöver angiven exploateringsgrad får carport uppföras med en högsta byggnadshöjd om 3 m där
markparkering tillåts. Därutöver får även underjordiskt garage uppföras under gård eller byggnad.

Marken ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggningar.g

n

mark

träd

f2

f1

All markparkering skall uppföras med carport i form av skärmtak och spalje/vindskydd längs långsida.

Då garage placeras under mark ska bjälklag dimensioneras för angöringstrafik samt en minsta jordmån
om 1 meter. Garage får på ingen sida sticka upp mer än 0,4 meter ovan omgivande marknivå.

Huvudentreér skall placeras mot allmän plats gata. Balkong tilåts kraga ut
från fasad max 2,4 m. Balkong får ej glasas in.

Staket, häck eller annan avgränsning får ej uppföras i eller innanför fastighetsgräns mot allmän plats
natur. Gäller ej förskolegård.

Dagvatten ska infiltreras eller fördröjas på kvartersmark innan det avleds till allmän dagvattenledning,
dike och damm.

Huvudentreér skall placeras mot gård och i byggnad närmst gata skall
entré vara genomgående mot allmän plats gata. Balkong tilåts kraga ut
från fasad max 1,6 m med en största bredd av 2,4 m. Balkong får ej
glasas in.

Området får bebyggas med radhus och kedjehus.

p2

p3

Exploateringen ska fördelas på minst två olika byggnadsvolymer med
minst en vånings skillnad i höjd.

Byggnader som placeras inom ett avstånd av 35 m från riksväg 42 bör utformas med möjlighet till
utrymning bort från riksvägen.

Michaela Kleman
Planchef Plankonsult, AL Studio AB

Johan Altenius
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Administrativa bestämmelser
Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vunnit 
laga kraft, vilket innebär att inom denna tid ska allmän plats 
byggas ut enligt vad som anges i plankartan. Det innebär 
också att fastighetsägaren av kvartersmarken har rätt till 
ersättning om kommunen inom denna tid planerar för annan 
användning eller inför begränsningar att utnyttja byggrätten 
enligt vad som anges i plankartan. Rätten att bygga enligt 
plankartan bestämmelser gäller även efter genomförandeti-
dens utgång, men rätten till ersättning vid inskränkningar 
upphör.

Detaljplanen föreskriver att kommunen är huvudman för 
allmänna platser inom planområdet. Det innebär att det 
är kommunen som ska äga och ansvara för skötsel av de 
allmänna platserna (Gata, Torg, Natur).

10. Övergripande beslut

Vision 2025
Hösten 2012 antogs Borås 2025 av Kommunfullmäktige som 
ett underlag för kommunens visions- och översiktsplanear-

Borås Stad strävar efter att tredubbla antalet invånare, vilket 
detaljplanen bidrar till genom att möjligöra för en förtätning 
av Tosseryd med bostäder. 

Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhällsbygg-
nadsmål och spelregler för hållbar utveckling. De samhälls-
byggnadsmål som är relevanta för detaljplaneförslaget är:

 » Attraktiva bostäder i olika storlekar och upplåtelsefor-
mer för alla medborgare.

De spelregler  för bebyggelsestruktur som är relevanta för 
detaljplaneförslaget är:

 » Lokalisera bebyggelse i lägen som förstärker underlaget 

belastar miljön minimeras.’

 » Bostäder ska ha nära till grönområden av hög kvalitet. 
Lokalisera och utforma bebyggelse och friytor för ökad 
trygghet och tillgänglighet, god hälsa samt minskad risk 
för olyckor och brott.

 » Ta hänsyn till lokal tradition samt stads- och landskaps-
bild vid placering och utformning av bebyggelse.

Aktuellt planförslag bedöms följa spelreglerna i kommunens 
översiktsplan.

Strategisk plan
Borås stad har 2012 upprättat en strategisk plan (ej antagen) 
för hur Sparsör, Frufällan och Tosseryd ska utvecklas. 
Efterfrågan på att bosätta sig i området är mycket stor och 

detaljplan och begäran att upprätta detaljplaner vilket 
föranlett att ett samlat begrepp tas om planering. Därmed 
är det bakgrunden till att strategisk plan tagits fram. Planen 
belyser att Tosseryd är en av de orter som har minst antal 
invånare men som har störts möjlighet att växa. Planen 
belyser att i samband med utbyggnadsförslag är det av stor 
vikt att få en blandad bebyggelse med olika upplåtelseformer. 
Planen belyser även en önskan om att ge befolkningen i 
20-30 års ålder större möjlighet att bo kvar i samhällena, även 

möjliggör att Tosseryd utvecklas och lockar en yngre befolk-
ning att stanna kvar och bosätta sig i området.

Miljömål
De nationella miljökvalitetsmålen är en utgångspunkt för att 
skapa en bättre miljö. Förslaget är utarbetat med hänsyn till 

hanteras för att minimera föroreningar till Öresjö), God 

attraktivt läge nära kvalitativa rekreations- och grönområden, 
störningar hanteras).

Miljömålen för Borås Stad antogs av Kommunfullmäktige 
december 2012. För de lokala miljömålen har Borås Stad 

är Hållbara perspektiv, Hållbar samhällsplanering, Fossil-
bränslefritt och energieffektivt Borås, samt Hållbar natur. 
För varje prioriterat område har ett antal mål och etappmål 
utarbetats, där tanken är att etappmålen ska uppnås under 
tiden 2013–2016. De mål och etappmål som främst berör 
planarbetet är: 

Mål 5. Borås planerar för ett hållbart samhälle, med etappmå-
let att ställa krav på energieffektivt och resurssnålt byggande.

Mål 11. Minskad tillförsel av näringsämnen och föroreningar 
till sjöar och vattendrag, vilket är viktigt vid detaljplanearbe-
tet med tanke på naturnära dagvattensystem.

Grönområdesplan
Borås Stads Grönområdesplan fastställdes februari 2014 av 
Kommunfullmäktige. Syftet med grönområdesplanen är 

till värdefulla grönområden i kommunen samt att ge ett 
underlag vid planering och byggande. De värdefulla grön-



DETALJPLAN 23

områdena har bedömts och klassats enligt en fyrgradig skala. 
Klassningen anger grönområdets betydelse och värden för 
staden.

Planområdet berörs inte direkt av Grönområdesplanen men 

välbesökt strövområde i skogsmiljö. Terrängen är kuperad 
och består främst av granskog. Kypeterrängen har höga 
friluftsvärden och rekreationsvärden men delar av den västra 
delen av området har även höga naturvärden. 

Söder om planområdet, från Långestensrondellen och upp i 
Kypeterrängen, går en grön korridor som är en viktig passage 
för främst djurliv. Passagen förbinder Rya åsar med Kypeter-
rängen.

stråk som innebär mänskliga stråk och utgångar till viktiga 
-

ras, eftersom det är viktigt att invånarna har närhet till sina 

Bostadsförsörjningsprogram 
Programmet antogs av Kommunfullmäktige augusti 2013 
och anger riktlinjer för bostadsbyggandet med syfte att 

förverkliga Borås Vision 2025. Aktuell detaljplan berör 
främst riktlinjerna för planeringen av ett hållbart boende. 
Riktlinjerna anger att:

 » Ny bostadsbebyggelse ska vara ekonomiskt, ekologiskt 
och bostadssocialt långsiktigt hållbar samt av hög 
arkitektonisk och byggteknisk kvalitet.

 » Möjlighet till nybyggnation av bostäder ska ges i alla 
större tätorter och på landsbygden där tidigare gjorda 
investeringar ger utrymme för ytterligare exploatering.

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

Behovsbedömning 
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan 
har gjorts. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökon-
sekvensbeskrivning (MKB) inte behövs. 

12. Planens genomförande

Ansvarsfördelning
Exploatören ansvarar för samtliga åtgärder inom sin egen 
fastighet. Exploatören ansvarar för iordningsställande av 
anläggningar på kvartersmark som avses vara gemensamma 

-
ret för framtida drift och underhåll av dessa anläggningar 
avgörs vid lantmäteriförrättning, se rubrik ”Fastighetsrätts-
liga frågor” nedan.

För allmän plats gäller kommunalt huvudmannaskap. 
Ansvaret för utförande av allmänna anläggningar på allmän 
plats regleras i det exploateringsavtal som ska tecknas mellan 
kommunen och exploatören. Kommunen ansvarar för 
framtida drift och underhåll av allmänna platser (gata, torg, 
gc-vägar samt naturmark) inom planområdet.

Borås Energi och Miljö AB ansvarar för utbyggnad samt 
framtida drift och underhåll av allmänna anläggningar 
avseende vatten, spillvatten, dagvatten, fjärrvärme samt 
avfallshantering. Borås Elnät AB ansvarar för utbyggnad 
samt framtida drift och underhåll av allmänna anläggningar 

exploatören tecknar avtal med. Alternativt kan respektive 
ledningsägare överlåta ansvaret till exploatören.
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Avtal
2016 tecknades ett plankostnadsavtal mellan kommunen och 

mellan Borås Stad och exploatören. Avtalet ska bl.a. reglera 
ansvarsfördelning för utförande av gator, gång- och cykel-

kommer även innefatta gatans anslutning till Långestens-
rondellen som ligger utanför planområdet. Avtalet bör också 
reglera de marköverlåtelser som detaljplanen förutsätter.

Separata avtal kan bli aktuellt att tecknas mellan exploatören 
och de ledningsägare vars ledningsnät ska byggas ut inom 
exploateringsområdet. Dessa avtal avser i så fall ansvars-

ledningsnäten.

Fastighetsrättsliga frågor
Nya fastigheter bildas genom avstyckning. De delar av 
kommunens fastighet Torpa-Sjöbo 2:2 som ska utgöra 
kvartersmark ska genom fastighetsreglering överföras till 
exploatörens fastighet Torpa-Sjöbo 2:24. De delar av Torpa-
Sjöbo 2:24 som ska utgöra allmän plats ska genom fastighets-
reglering överföras till Torpa-Sjöbo 2:2.

Gemensamhetsanläggningar kan bildas för anläggningar som 
-

ningar inom planområdet som bedöms bli aktuella är vägar, 
lekplats och bullerplank på kvartersmark. För de ytor som 
tas i anspråk för gemensamhetsanläggningar bildas lämpligen 
marksamfälligheter.

Gemensamhetsanläggningarna Tosseryd ga:1 och Tosseryd 
ga:2 bör omprövas så att de delar av anläggningarna som 
ligger inom planområdet utgår. En förutsättning för ompröv-
ning är att utfart till fastigheter, vars rätt till utfart försvinner 
genom att gemensamhetsanläggningar upphör, säkerställs på 
annat sätt.

Ledningsrätter för starkström inom planområdet ska omprö-
vas så att de delar där ledningsrätterna ligger inom planerad 
kvartersmark utgår eller ges ny sträckning.

vatten och avlopp, eller transformatorstationer för el, ska 
placeras inom kvartersmark bör dessa säkerställas med 
ledningsrätt eller servitut.

kan markupplåtelsen regleras genom arrende eller motsva-
rande.

planområdet bör omprövas eller upphävas i samband med 
övrig fastighetsbildning.

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

Torpa-Sjöbo 2:2

» Avstår mark som i detaljplanen är utlagd som kvarters-
mark till Torpa-Sjöbo 2:24.

» Tillförs mark som i detaljplanen är utlagd som allmän
plats från Torpa-Sjöbo 2:24.

Torpa-Sjöbo 2:10

» Byggrätt för bostadsändamål bekräftas.

» Avstår andel i gemensamhetsanläggning Torpa-Sjöbo
ga:1.

» Kan frigöras från belastande servitut.

» Kan avstå härskande servitut.

Torpa-Sjöbo 2:11

» Avstår andel i gemensamhetsanläggning Torpa-Sjöbo
ga:1.

» Behöver tillförsäkra sig rätt till utfart, vilket eventuellt
kan ske genom tillskapande av servitut.

» Kan frigöras från belastande servitut.

Torpa-Sjöbo 2:24

» Avstår mark som i detaljplanen är utlagd som allmän
plats till Torpa-Sjöbo 2:2.

» Tillförs mark som i detaljplanen är utlagd som kvarters-
mark från Torpa-Sjöbo 2:2.

» Nya byggrätter för bostäder, skola och centrumändamål
tillskapas.

Torpa-Sjöbo 2:25

» Avstår andel i gemensamhetsanläggning Torpa-Sjöbo
ga:1.
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» Får andel i ny gemensamhetsanläggning för att tillför-
säkra sig rätten till utfart. Rätt till utfart kan alternativt
säkerställas genom servitut.

Ekonomi

betala för de åtgärder som uppkommer till följd av dennes 
exploatering. Åtgärder som inte kan kopplas till en exploa-
tering men som bedöms nödvändig för det allmänna ska 

Kommunen får utökade drift och underhållskostnader till 
följd av nya anläggningar såsom gator och torg, där kommu-
nen ska vara huvudman. 

Exploatören kan tillgodogöra sig den värdeökning av dennes 
fastighet som detaljplanen medför.

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

Finansiering av åtgärder inom allmän plats inom plan-
området samt anslutning till Långestensrondellen utanför 
planområdet regleras i exploateringsavtalet.

Respektive ledningsägare vars ledningsnät ska byggas ut 

anslutningsavgifter, såvida inte man avtalar om annat. Vad 
gäller bildande av servitut eller ledningsrätt för tekniska 
anläggningar (t.ex. allmänna ledningar) och eventuell 
ansökan om förrättning enligt ledningsrättslagen är detta 
något som respektive huvudman ansvarar för och bekostar.

Fastighetsägare vars fastighet får andel i eventuell gemensam-
hetsanläggning kommer belastas med andelstal i respektive 
gemensamhetsanläggning, med medföljande kostnader för 
drift och underhåll av anläggningen.

13. Administrativa frågor

Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 10 år efter att planen har vunnit 
laga kraft.

Fastighetsplan
Planområdet omfattas ej av någon gällande fastighetsplan.

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden och 
handläggs med utökat planförfarande.

Planavgift

inte tas ut.

Planunderlag
Följande Utredningar utgör underlag för detaljplanen:

»

» Bullerutredning, Gärdhagen Akustik, 2017-04-12.

»

» Fornlämningar, Lödöse museum, 2016-04-28.

»

» Geoteknisk utredning (PM och MUR), Norconsult,
2017-01-23.

» Habitatnätverk, Naturcentrum, 2016-10-25.

»

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

Plankonsult har varit AL Studio AB genom Johan Altenius. 
Handläggare från Borås Stad har varit Kristina Axelsson.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman Johan Altenius 
Plan- och bygglovchef Plankonsult 

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

 
Mark- och exploateringsingenjör
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Detaljplanen reglerar hur, var och vad man får bygga och vad 
man kan använda sin fastighet till. Planen ger fastighetsäga-
ren en garanterad byggrätt under en viss tid.

Detaljplaner upprättar vi oftast i kommunens tätbebyggda 
delar och de kan omfatta alltifrån en mindre del av tätorten, 
ner till ett kvarter eller en enstaka fastighet. Under arbetet 
gör kommunen en avvägning mellan allmänna och enskilda 
intressen. Detaljplanen ligger till grund för framtida beslut 
om bygglov så att den som bygger får ett säkert och bra 
underlag för att bygga. Detaljplanen ger en garanterad 
byggrätt åt fastighetsägaren under planens genomförandetid 
som är mellan 5 och 15 år.

När detaljplaner upprättas är det viktigt att alla berörda ges 

1. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när, var och hur en detaljplan ska upprät-
tas men initiativet kan komma från privata intressenter. 
Enligt Plan- och bygglagen som styr planeringen i Sverige, 
ska markens lämplighet för bebyggelse och dess utformning 
prövas genom detaljplan. Detaljplan ska därför göras för ny 
sammanhållen bebyggelse eller för ny enstaka byggnad vars 
användning får betydande inverkan på omgivningen. En 

då någon vill ändra användningen eller om bebyggelsen har 
så höga kulturhistoriska värden att den ska bevaras.

2. Innehållet i en detaljplan
Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser 
som är juridiskt bindande. Till planen hör även en illustra-
tionskarta, en planbeskrivning och en genomförandebe-
skrivning. Planbeskrivningen och illustrationskartan ska 
underlätta förståelsen av planförslaget och tydligt redovisa 
förutsättningar och syfte med planen. De gäller inte som 
juridiskt bindande dokument utan avsikten är att de ska vara 
vägledande vid tolkningen av planen. Genomförandebeskriv-
ningen redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen 
ska kunna genomföras. Den har inte någon egen juridisk 

den vinner laga kraft och blir ett juridiskt dokument. Mellan 
de olika skedena sammanställs och besvaras de synpunkter 

som inkommit från privatpersoner och remissinstanser. 
Dokumenten där synpunkterna sammanställs kallas samråds-
redogörelse eller utlåtande. Dessa är viktiga beslutsunderlag 

-
ter leder många gånger till att planförslaget revideras och 
arbetas om och planen kan därför skilja sig åt mellan de olika 
skedena. 

3. Detaljplanens skeden

Uppdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutar om planuppdrag 
och ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 

kommer från en extern aktör ska planuppdraget föregås av 
ett positivt planbesked från Kommunstyrelsen.

Samråd
Kommunen tar fram ett planförslag som skickas ut på 
samråd till alla som berörs av förslaget och till våra remiss-

planförslaget även ut i stadsdelarna på respektive biblioteket 
eller stadsdelskontor. 

Det är i detta skede som det är lättast att få gehör och kunna 
påverka planens innehåll och utformning. Ju längre fram 

naturliga skäl mer låsta. Vi önskar därför kunna nå fram till 
slutsatser och överenskommelser om utformningen som leder 
till samförstånd redan under samrådet.

Synpunkterna lämnas skriftligt till Samhällsbyggnadsnämn-
den. Både positiva och negativa synpunkter kan vara viktiga 
för planens utformning. Skulle ni senare vilja överklaga 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni ha lämnat skrift-
liga invändningar. Efter samrådstiden sammanställer vi alla 
synpunkter och kommenterar dem i en samrådsredogörelse.

Granskning
Planförslaget bearbetas efter samrådet och Samhällsbygg-
nadsnämnden fattar beslut om att det färdiga planförslaget 

synpunkter och invändningar mot planen ska ni skriftligen 
lämna dessa till Samhällsbyggnadsnämnden. Skulle ni senare 
vilja överklaga Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni 
ha lämnat skriftliga invändningar senast under gransknings-

Varför detaljplan?
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tiden. Efter granskningstiden sammanställs synpunkterna 
och redovisas i ett granskningsutlåtande. Utlåtandet sänds 

förslaget ändras väsentligt efter granskningen kommer 
detaljplanen att ställas ut för granskning på nytt. 

Antagande
Planen godkänns först av Samhällsbyggnadsnämnden och 
överlämnas därefter till Kommunfullmäktige för antagande. 
Planer som inte är principiellt viktiga kan antas direkt av 
Samhällsbyggnadsnämnden. När planen antagits får de som 
inte fått sina synpunkter tillgodosedda ett meddelande om 
att planen antagits samt en besvärshänvisning som anger hur 
planen kan överklagas. 

Överklagande
Den som senast under granskningstiden skriftligen har 
framfört synpunkter som inte tillgodosetts har rätt att 
överklaga antagandebeslutet till Mark- och miljödomstolen 
inom tre veckor från den dag beslutet anslås på kommunens 
anslagstavla. Mark- och miljödomstolen prövar därefter 
överklagandet och fattar beslut. Mark- och miljödomstolens 
beslut vinner laga kraft tre veckor efter att kommunen och 
övriga fått ta del av beslutet. Mark- och miljödomstolens 
beslut kan i sin tur överklagas till Mark- och miljööver-
domstolen av den som inte är nöjd. 

Laga kraft

veckor efter att antagandebeslutet har anslagits på kommu-
nens anslagstavla alternativt efter att ärendet avgjorts i 
högre instans. Därefter börjar detaljplanen att gälla. När 
detaljplanen vunnit laga kraft kan fastigheter bildas som 
överensstämmer med den nya planen och bygglov kan ges.

Ni kan påverka utvecklingen!
Utnyttja din demokratiska rättighet att påverka utformningen 
av detaljplanen. Antingen kontaktar du oss direkt eller så 
skriver du ner dina synpunkter och skickar dem till Samhälls-
byggnadsnämnden. Viktigt att tänka på är att det inte är alla 
saker som går att påverka i en detaljplan. De saker som ni 
kan yttra er om och som anses som synpunkter att beakta är 
saker som berör sådant som planen reglerar. 

Vi beaktar och värderar alla yttranden som kommer in under 
planprocessen.

i Stadshuset, våning 6. Vill du träffa någon av våra handläg-
gare så är det bra om ni bokar tid.

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 vinner planen laga 

kraft, om inte planen 

överklagats.

Nu kan bygglov lämnas i 

enlighet med planen.

När planen vunnit 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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Yttrande i sin helhet 
Förskoleförvaltningen har granskat bifogat material i detaljplanen och har 
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Enligt detaljplan så vill man möjliggöra byggnation av totalt 75 nya 
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Granskning av detaljplaneringsmaterial.  
 
Samverkan 
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FÖRSKOLEFÖRVALTNINGEN 
    
 
Pernilla Bjerkesjö  
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Sammanfattning
Planområdet är beläget i stadsdelen Bergsäter, cirka 1,8 
kilometer från Borås centrum. Planens syfte är att möjliggöra 
byggnation av bostäder och en förskola. Detaljplanen ska 
även göra det möjligt att i framtiden använda planområdet till 
annan skolverksamhet eller vårdboende. 
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1. Inledning

Planens syfte 
Planens syfte är att möjliggöra byggnation av bostäder och 
en förskola i stadsdelen Bergsäter. Detaljplanen ska även göra 
det möjligt att i framtiden använda planområdet till annan 
skolverksamhet eller vårdboende. 

Planområde
Området ligger vid Bergsätergatan, utmed Backadalsstigen. 
Planområdets storlek är omkring 17 700 m2, varav 10 900 m2 

planeras bli kvartersmark. Marken ägs av Borås Stad. 

Gällande detaljplan
Delar av området är planlagda sedan tidigare. De planer som 
gäller för området anger följande markanvändning: 

 » P253, Stadsplanen för del av Bergsäter (laga kraft 1958-
11-24): Allmän plats, avsedd till park eller plantering.

 » P324, Stadsplanen för del av Stadscentrum i Borås, kv 
Kartinehill m.m. (laga kraft 1966-06-29): Park.

Genomförandetiden för dessa planer har gått ut.  

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen gav 2013-06-17 § 468 Lokalförsörjnings-
nämnden i uppdrag att påbörja förstudier för etablering av en 
förskola i Bergsäter.

2014-08-25 §89 ställde sig Stadsdelsnämnd Väster positiva till 
en ny förskola enligt förslaget.

Lokalförsörjningsnämnden beslutade 2014-12-16 § 35 att 
ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta en ny 
plan. Planen ska möjliggöra en byggnation av en förskola 
med byggrätt om minst 1200 m2 på fastigheten Bergsäter 
1:1. Viktigt är att förskolan får en lämplig placering samt att 
anslutning kan ske på ett bra sätt.

Samhällsbyggnadsnämnden gav 2015-02-12 § SBN 2015-45 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en 
detaljplan för det aktuella området. Den 23 september 2016 
§Pl 2016-000012 beslutade plan- och bygglovchefen via 
delegation att sända detaljplanen på samråd.

Planbeskrivning
Detaljplan för Bergsäter, Bergsäter 1:1, Backadalen, Borås Stad, upprättad den 21 juni 2017.

Närområdets bebyggelsestruktur. Planområdet ses i bildens sydöstra hörn. Bilden är tagen från väster. 

N
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2. Bebyggelse

Bostäder och arbetsplatser
Inom planområdet föreslås att ett bostadskvarter byggs 
bestående av ca 75 lägenheter. På bottenvåningen av 
kvarterets långsida planeras en förskola om sex avdelningar. 
Kvarterts innegård utformas som förskolegård.

Det föreslagna bostadskvarteret  kommer att utgöra ett nytt 
element i Bergsäters villabebyggelse. Det beÞ ntliga bostads-
området intill är en blandning av friliggande villor, radhus, 
kedjehus och ß erbostadshus. Omkring 100 meter norr om 
planområdet Þ nns även en industrifastighet där ett antal icke 
störande verksamheter är etablerade. 

Aktuellt planförslag möjliggör utöver bostäder även skola, 
förskola och vård, vilket innebär att arbetsplatser kan tillfö-
ras området. 

Norr om planområdet Þ nns ett verksamhetsområde som 
tillhandahåller arbetsplatser inom framförallt handel och 
service. 

Solförhållanden
På sidan 6 presenteras en solstudie av planområdet. Studien 
visar att förskolegården har goda solförhållanden under 
förskolans öppettider men att det efter vår- och höstdagsjäm-
ning är mer skuggigt på eftermiddagen. I december når solen 
inte gården alls. 

Historik och kulturmiljöer
I berget som ligger väster om planområdet Þ nns ett bergrum, 
”Edvin”, som har använts till militära ändamål. Bergrummet 
tillhörde tidigare FortiÞ kationsverket. Bergrummet används 
inte längre, utan är plomberat sedan ett par år tillbaka. Det 
låg tidigare en infart till bergrummet från planområdet, men 
denna är nu igensatt.

Offentlig och kommersiell service
Inom 800 meter från planområdet Þ nns förskolor, grundsko-
lor, vårdcentral och bibliotek.  

Inom en radie av cirka 700 meter Þ nns kommersiell service i 
form av bland annat livsmedelsbutik, apotek, bank, blomster-
affär och restauranger. 

Tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning
Tillgängligheten till planområdet är god. Alla nya byggnader 
ska vara tillgängliga för funktionsnedsatta personer, dels 
mellan parkeringsplats och entré samt inne i byggnaderna. 
Nybyggnation ska vara i enlighet med Borås Stads program 
för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för personer med 
funktionsnedsättning, fastställd i februari 2009 av Kommun-
fullmäktige. 

Exploateringsförslag för planområdet. Bild: Agnes Orstadius, White Arkitekter.
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21 juni kl.12.00 21 juni kl.16.00

22 september kl.12.00 22 september kl.16.00

Solstudie

3. Gator och traA k

Gatunät och angöring
Förskolan angörs via Åsboholmsgatan och Bergsätergatan. 
Dessa gator har tillräcklig kapacitet för att kunna hantera den 
traÞ kökning som den nya förskolan och de övriga föreslagna 
markanvändningarna innebär. Backadalsstigen har tidigare 
använts som busservicelinje, men denna lade VästtraÞ k ner 
under våren 2017. Nu är Backadalsstigen enbart öppen för 
gång- och cykeltraÞ k. 

Angöring till den planerade förskolan och bostäderna sker på 
kvartersmark. För angöring till förskolan och den södra delen 
av bostadskvarteret krävs två vändplatser som anordnas på 
kvartersmark. 

Hastigheten på Bergsätergatan och övriga närliggande gator 
är reglerad till 50 km/h. 

Gång- och cykeltraA k
Från Bergsätergatan går Backadalsstigen genom planområdet. 
Backadalsstigen används som gång- och cykelväg. BiltraÞ k 
och motorcykeltraÞ k är ej tillåtna. 

På Bergsätergatan Þ nns trottoar för gående men cykeltraÞ k 
blandas med biltraÞ k. Utmed Åsboholmsgatan Þ nns en 
separat gång- och cykelbana. 

KollektivtraA k
Närmaste busshållplats är Bergsäter vid Bergsätergatan, som 
traÞ keras två gånger per timme av linje 6 och som ligger 
cirka 250 meter från planområdet. Från busshållplatsen tar 
det tio minuter med buss till Borås resecentrum. 
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BiltraA k
Planen medger både skola/förskola, vård samt bostäder. 
Beroende på vilken användning som tillämpas inom området 
kommer parkeringsbehovet att skifta. Parkering ska lösas 
inom planområdet och följa Borås Stads parkeringsregler. 

Planområdet kan angöras via Annelundsmotet. Men då det 
Þ nns ett ß ertal andra alternativa tillfartsvägar bedöms inte 
påverkan på Annelundsmotet bli stor i och med planförlagets 
utbyggnad.

Enligt TraÞ kverkets alstringsverktyg skulle en utbyggnad av 
de föreslagna 75 nya bostäderna generera 596 resor totalt per 
dygn, 224 av dessa sker med bil. Förskolan beräknas generera 
totalt 780 resor, varav 418 förväntas ske med bil. Totalt 
innebär den föreslagna markanvändning 642 extra bilresor 
inom närområdet. Både kommunen och TraÞ kverket bedö-
mer att traÞ k generad av förskoleverksamhet främst belastar 
det lokala gatunätet, och således inte Annelundsmotet. 

En traÞ kutredning har genomförts för ett planerat utbygg-
nadsområde, Åkermyntan, sydöst om aktuellt planområde. 
Utbyggnad av Åkermyntan syftar till att omvandla ett 
verksamhetsområde till bostäder. TraÞ kutredningen för 
detta projekt visar bland annat att med dagens traÞ kß öden är 
kapaciteten för en utbyggnad av omkring 300-400 bostäder 
tillräcklig i Annelundsmotet, då den nya sträckningen för 
väg 27 har gett en traÞ kavlastning. Sammanfattningsvis 
beskriver således denna utredning att kapacitet Þ nns för det 
ökade traÞ kß öde som en bostadsexploatering kan förväntas 
medföra. Bedömningen från kommunens sida är därmed att 

en utbyggnad av planförslaget inte bedöms påverka traÞ k-
situationen varken väg 40 eller väg 41, anslutningsväg och 
utfart till Annelundsmotet i någon större utsträckning. Till-
skapandet av omkring 75 nya bostäder och en ny förskola ska 
istället ses i ljuset av att underlaget för utökad kollektivtraÞ k 
och andra biltraÞ ksreducerande åtgärder ökar i samband med 
utbyggnaden. Exempelvis kan ett utökat kollektivtraÞ kutbud 
gagna hela området i stort, inte bara rubricerat planområde. 

För att lösa de övergripande frågorna kopplad till traÞ k-
systemet arbetar Borås Stad tillsammans med TraÞ kverket 
med åtgärdsvalsstudien (ÅVS) Noden Borås. Åtgärdsvals-
studien Noden Borås tar hänsyn till stadens utveckling och 
förväntade traÞ kökning i ett övergripande perspektiv, och 
stadens förhoppning är att denna åtgärdsvalsstudie ska skapa 
en samsyn och en plan kring åtgärder i traÞ ksystemet för att 
hantera en växande befolkning. 

Med utgångspunkt från åtgärdsvalsstudien arbetar Borås 
Stad även 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 TraÞ kverket för att hitta lämpliga lösningar 
för eventuella åtgärder som kan komma att behövas på sikt. 
Detta arbete har inletts och båda parter skisserar nu på en 
gemensam avsiktsförklaring som ska tydliggöra samarbets-
former och metoder.

I ÅVS Noden Borås tas hänsyn till en övergripande befolk-
ningstillväxt i olika delar av staden och således ingår den 
tillväxt som det aktuella planområdet genererar. Ytterligare 

Annelundsmotet under eftermiddagsmaxtimma
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traÞ kutredning bedöms inte vara nödvändig.

Utfart från kvartersmark på Bergsätersgatan bevaras med 
utfartsförbud.

Riksintressen
Planområdet ligger cirka 450 meter från riksväg 40 och 41. 
Vägarna är av riksintressen för kommunikationer. Närlig-
gande riksintressen bedöms inte påverkas negativt. 

4. Teknisk försörjning
Vid korsningen mellan Backadalsstigen och områdets infart 
går en 30 meter lång dräneringsledning in i områdets västra 
del, bredvid den beÞ ntliga bollplanen. I samma korsning 
Þ nns spill- och vattenledningar, sistnämnda fortsätter genom 
den nordöstra delen av området ner mot Skogsstjärnan. Det 
ligger telekablar inom området, samt servisledningar som går 
genom fastighetens mitt från öst till väst. Samtliga ledningar 
som påverkar byggrätten ska ß yttas. 

Vatten och avlopp
Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för 
vatten och avlopp. 

Dagvatten
För fastigheter som har hårdgjord yta större än 2500 m2  ska 
fördröjningsåtgärder vidtas. Fördröjningsmagasin ska då ha 
en effektiv volym av 3 m3 per 100 m2 hårdgjord yta. 

Värme
Det kommunala fjärrvärmenätet Þ nns utbyggt i närheten av 
planområdet. Nytillkommande bebyggelse förväntas ansluta 
till beÞ ntligt nät. Förbindelspunkt Þ nns i Bergkullsgatan.  

El, tele och A ber
Området är anslutet till el och teleledningar. Området ligger 
inom Borås Elnäts ansvarsområde. Öster om Backadalsstigen 
Þ nns en transformatorstation. Placering av denna säkerställs i 
planen genom ett E-område. 

Avfall
För att få en bra arbetsmiljö, samt 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 består av en grusplan och en igenväxt bollplan 
längs med Backadalsstigen. Området omgärdas av kuperad 
terräng med berg i dagen. I öster avgränsas området av en 
bäck. Sydväst om infartsvägen ligger ett bergrum med port. 
Nordöst om bussgatan är marken sumpig. 

Dialog har förts med kommunens miljöförvaltning. Ur 
naturhänseende bedöms den föreslagna byggnationen inte 
påverka området negativt.  

Planförslaget bedöms vara i enlighet med grönområdespla-
nen. 

Lek och rekreation
Bergsäterparken som ligger direkt väster om planområdet 
är utpekat i kommunens grönområdesplan som en närpark 
med höga naturvärden. I grönområdesplanen beskrivs hur 
Bergsätersparken hänger samman med Ollonstupet. Området 
är kuperat och skogsbevuxet. Stigar går genom området. 
Området har rekreationsvärden och utgör ett grönt stråk som 
bör vara kvar (klass III). 

Det Þ nns en nygjord lekplats cirka 200 meter nordost om 
planområdet. Denna kan ses som ett komplement till de lek-, 
lärande- och rekreationsmöjligheter som tillskapas i samband 
med byggnation av eventuell förskoleverksamhet.

Fornlämningar
Några kända fornlämningar Þ nns inte inom planområdet. 

Geoteknik och Radon
Sweco genomförde under oktober och november 2015 en 
geoteknisk utredning av planområdet (Sweco 2015-12-08). I 
utredningen anges följande slutsatser: 

Jorden i undersökningsområdet består av sandig morän, kärr-
torv samt urberg med tunt eller osammanhängande ytlager 

Planområdet består bland annat av en igenväxt bollplan.
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att andra typer av massor med ett annat föroreningsinnehåll 
eventuellt kan komma att påträffas inom fastigheten. Sweco 
bedömer att de påvisade halterna i jorden inte hindrar att 
området exploateras som ”känslig markanvändning” (t ex 
skolor, bostäder), under förutsättning att vissa riskreduce-
rande åtgärder vidtas. I föreliggande rapport har fyra olika 
åtgärdsalternativ inklusive ett nollalternativ utretts, varje 
åtgärdsalternativ har grovt kostnadsbedömts och för respek-
tive åtgärd har riskerna värderats. 

Sweco rekommenderar åtgärdsalternativ 2, vilket innebär 
punktinsatser där alla jordmassor med kända halter över 
KM omhändertas. Alternativet innebär minskad risk för 
exponering för ”intag av jord”, ”inandning av ånga” samt 
”intag av växter”. Alternativet innebär att även den kvicksil-
verförorenade jorden avlägsnas (vilket inte ingår i alternativ 
1) vilket kan vara känslomässigt motiverat vid anläggande 
av ett förskoleområde. Insatserna för alternativ 2 bedöms 
i jämförelse med övriga alternativ vara rimliga både vad 
gäller kostnad och mängd massor som förß yttas/deponeras. 
Kostnaden för alternativ 2 är förvisso högre än för alternativ 
1 men betydligt lägre än för alternativ 3 och 4. 

Nickelhalterna i grundvattnet inom det undersökta områdets 
norra del har minskat sedan första provtagningen med en 
faktor 10 och sedan andra provtagningen med en faktor 

av morän enligt SGU:s jordartskarta (Sveriges Geologiska 
Undersökning). Den västra delen består till största delen av 
fyllnadsmassor av grovkornig sand med underliggande berg 
på 0-5 meters djup, och den östra delen är sumpig och består 
av bland annat matjord, torv och växtdelar.

Byggnader bedöms kunna grundläggas med platta på 
mark. Fyllnadsmaterialets innehåll kan variera och det är 
därför svårt att bedöma med hänsyn på materialtyp och 
tjälfarlighetsklass. Jorden har hög vattengenomsläpplighet så 
grundvatten och regn har en negativ påverkan på materialets 
friktionskrafter och hållfasthet. 

Då bergytans djup varierar bör områden där berg/block 
förekommer under plattans grundläggningsyta sprängas bort 
vid stora nivåskillnader mellan fast botten, sprängstenen kan 
sen användas som fyllnadsmaterial. 

Radonhalterna i området är höga och all nybyggnation ska 
utföras radonsäkert, förslagsvis med radonslang/dränering 
och radonmembran/radonduk alternativt sprickfri betong-
platta. 

En utredning av risk för ras och blockutfall inom planom-
rådet har genomförts (COWI, 2017-03-03). Utredningen 
rekommenderar rensning av berg och vegetation av de 
brantare slänterna för att minska risken för ras. Eftersom 
risken för materiell skada är obeÞ ntlig under slänterna i 
dagsläget anses det bättre att ta ner riskblock än att sätta bult 
i dem. Vissa block bör däremot förstärkas med bult eftersom 
det Þ xerar berget och rensningen av berg kan annars bli 
omfattande till följd av uppsprickning. Föreslaget är totalt: 
6-7 st 3 m och 2 st 4 m ingjutna bultar, 1 st fjällband och ca 
5x15 m2 med bergnät. Sprickriktning och foliation av berg 
som mäts upp skall uppmärksammas vid bergschakt då de 
kan leda till utfall. Vid byggnation där bergschakt förekom-
mer ska bergsakkunnig tillkallas för att bedöma stabiliteten.

En bestämmelse gällande säkerställande av bergstabilitet och 
blocknedfall har införts på plankartan. 

Förorenad mark
Sweco genomförde under oktober och november 2015 och  
februari 2017 miljötekniskmarkutredning ar av planområdet. 
I utredningen anges följande slutsatser: 

PAH, bly respektive kvicksilver har påträffats i jorden i halter 
överstigande KM i fem av totalt 23 provpunkter inom det 
undersökta området. De förhöjda halterna verkar uppträda 
som lokala ställvisa föroreningar av respektive ämne, inget 
tyder på någon utbredd förorening i jord. Det bör påpekas 
att markmiljöundersökningarna är utförda i form av 
stickprovskaraktär, vilket innebär att det inte kan uteslutas 

PAH, bly och kvicksilver har påträffats inom planområdet.



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN10

6. Halterna betraktas fortfarande som höga. Det är för få 
provtagningar för att kunna uttala sig om att halten har en 
minskande trend eller ej. Ingen förklaring till nickelhalterna 
har kunnat påvisas. Inga förslag på åtgärder avseende nickel-
föroreningar i grundvattnet föreslås. Nickelhalterna bedöms 
inte ha någon påverkan på människors hälsa eftersom detta 
vatten inte nyttjas som dricksvatten, inte heller negativa 
effekter på ytvatten eftersom det är långt till närmaste 
ytvatten (Lillån ca 600 m mot sydväst). Slutsats och rekom-
mendation utgår från planerad markanvändning och från den 
föroreningssituation som har påvisats i undersökningarna. 
Om dessa omständigheter ändras kan slutsats och rekom-
mendation komma att förändras.

Inför kommande exploatering ska områden där föroreningar 
påträffats saneras. Detta säkerställs genom en planbestäm-
melse på plankartan som reglerar att startbesked för lov som 
innebär markarbete inte får ges förrän markens lämplighet 
avseende föroreningar, på aktuell plats för lov, har avhjälpts 
till Naturvårdsverkets riktvärden för angiven markanvänd-
ning. Provtagning bör även ske i saneringsområdets 
ytterkanter.

6. Vatten

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 Þ nns 
miljökvalitetsnormer för vatten uppdelat i normer för grund-
vatten och ytvatten. Det Þ nns även miljökvalitetsnormer för 
buller och luft.

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

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

Detaljplanen är belägen i Viskans avrinningsområde 
(delområde benämnt ”Norr om Lillån”). För Viskan gäller 
miljökvalitetsnormer. 

Vid en eventuell brand kan större mängder förorenat släck-
vatten skapas. Området bör därför planeras på ett sådant sätt 
att släckvatten förhindras från att nå känsliga områden såsom 
Viskan. Detta kan exempelvis göras genom att tillskapa 
fördröjningsytor såsom diken inom någon del av planområ-
det. Ett annat alternativ är att dagvattensystemet förses med 
en ventil som kan stängas för att hindra att släckvatten sprids 
vid eventuell brand. Vilken lösning som blir aktuell avgörs 
i samband med byggnation. Avrinningen från detaljplane-
området bedöms därmed inte påverka vattenförekomsten 
negativt.

Planen möjliggör inte förorenande verksamhet. Risken för 
utsläpp ses därför som försumbar. 

7. Störningar på platsen

Risk
Planområdet är placerat avskilt från riskkällor såsom väg, 
järnväg eller andra farliga verksamheter. Området ligger 
350 meter från led för farligt gods. Ytterligare utredningar 
bedöms inte som nödvändiga. 

Buller
Enligt Boverkets allmänna råd för buller i planeringen (2008) 
gäller att nya bostäder bör kunna medges där den dygns-
ekvivalenta ljudnivån vid fasad uppgår till 55–60 dBA, under 
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Ekvivalent ljudnivå från vägbuller. Gröna områden klarar riktvärden för buller vid bostadsfasad. Planområdet är markerat ungefärligt med röd ring.

Maximala ljudnivåer från både vägarna i norr och väst, samt från järnvägen i söder. Planområdet är markerat ungefärligt med röd ring.
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förutsättning att det går att åstadkomma en tyst sida (högst 
45 dBA vid fasad) eller i varje fall en ljuddämpad sida (45–50 
dBA vid fasad). Minst hälften av bostadsrummen, liksom 
uteplats, bör vara vända mot tyst eller ljuddämpad sida. 

Översiktlig bullerkartering visar att planområdet klarar 
riktvärdet för ekvivalent ljudnivå på 55 dBA vid fasad och 
uteplats. 

Enligt de allmänna råden ska också framtida bostadsbebyg-
gelse placeras så att riktvärdet för maximal ljudnivå på 
uteplats, 70 dBA, klaras på privata uteplatser. Översiktlig 
bullerkartering visar att planområdet klarar riktvärdet för 
maximal ljudnivå på 70 dBA vid fasad och uteplats. 

Den verksamhet som medges enligt planförslaget anses inte 
ge upphov till något buller som kan störa omkringliggande 
bostäder.

8. Planbestämmelser 

Allmänna platser 
Bestämmelsen LOKALGATA

1
 visar att vägen ska ha kvar 

sin användning som kommunal gång- och cykelväg.

Kvartersmark
Kvartersmarken har fått användningen SBD: skola, bostäder 
och vård. E betyder att tekniska anläggningar, t.ex. en 
transformatorstation, får Þ nnas.

Området ges en byggrätt på upp till 30 % av fastighetsarean, 
vilket i praktiken innebär att en byggnadsarea på upp till 
3270  m2  kan uppföras inom planområdet. Högsta tillåtna 
byggnadshöjd är 12 meter, motsvarande tre våningar. 

9. Övergripande beslut

Vision 2025
Planen innebär en förtätning av ett centralt beläget bostads-
område och skapar möjlighet att etablera en förskola i anslut-
ning till ett naturområde. Planen bidrar därmed till Vision 
2025:s strategiska målområde 

 » Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga. 

Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhällsbygg-
nadsmål och spelregler för hållbar utveckling.

Följande spelregler är särskilt relevanta för planinnehållet:

 » Användningen av mark och vatten sker på ett sådant 
sätt att den långsiktiga produktionsförmågan, den 
biologiska mångfalden samt natur-, kultur- och frilufts-
värden bibehålls.

 » Prioritera ombyggnad och förtätning av bebyggelsen 
utan att den sociala och yttre miljön försämras.

Planområdet pekas ut som ett lämpligt område för bostäder/
ß erbostadshus i kommunens översiktsplan.   

Grönområdesplan
Planområdet har klassning III (högt naturvärde) enligt 
kommunens grönområdesplan. Området beskrivs följande: 

Bergsätersparken hänger samman med Ollonstupet. Området 
är kuperat och skogsbevuxet. Stigar går genom området. 
Översiktsplanen anger bostäder, ß erbostadshus, som möjlig 
markanvändning. Bebyggelse i grönska kan vara ett lämpligt 
sätt. Området utgör ett grönt stråk som bör vara kvar. 
Bergsätersparken har rekreationsvärden. 

Som beskrivit under avsnitt 5 Mark består planområdet i 
dagsläget av en grusplan med måttliga rekreationsvärden. 
Exploateringen som föreslås i planen bedöms inte ha någon 
negativ påverkan på Bergsätersparken, utan kan medföra 
att ett ödsligt område får mer mänsklig närvaro och att ß er 
personer kan rekreera inom parken. 

Miljömål
De nationella miljökvalitetsmålen är en utgångspunkt för 
att skapa en bättre miljö. Förslaget berörs främst av målet 
”God bebyggd miljö”, då planförslaget innebär en förtät-
ning i redan beÞ ntlig villastuktur. Förtätning innebär både 
samutnyttjande av redan beÞ ntlig infrastruktur, samt minskar 
transportbehoven och ger på så vis klimatvinster. 

Miljömålen för Borås Stad antogs av Kommunfullmäktige 
december 2012. För de lokala miljömålen har Borås Stad valt 
att arbeta med fyra prioriterade områden. 

För varje prioriterat område har ett antal mål och etappmål 
utarbetats, där syftet är att etappmålen ska uppnås under 
tiden 2013–2016. Planförslaget ger främst förutsättningar för 
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följande mål och etappmål:

 » Borås planerar för ett hållbart samhälle (en utbyggnad 
enligt planförslaget innebär förtätning).

10. Konsekvenser

Behovsbedömning 
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan 
har gjorts. Omgivningsförutsättningarna och den påverkan 
detaljplanen innebär för miljön, hälsan och hushållningen 
redovisas i denna planbeskrivning. Inom planområdet tillåts 
användningarna för skola, vård och bostäder. Slutsatsen är att 
miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
inte behövs.

11. Administrativa frågor

Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 10 år efter att planen har vunnit 
laga kraft. 

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Utökat 
förfarande är inte aktuellt för att detaljplanen:

 » är förenlig med översiktsplanen, 

 » inte är av betydande intresse för allmänheten eller i 
övrigt av stor betydelse, eller 

 » inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Planavgift
Planavgift enligt taxa tas ut vid prövning av lovärenden.

Planunderlag
Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » Miljöteknisk markutredning (Sweco 2015-12-18). 

 » Kompletterande miljöteknisk markutredning (Sweco 

2017-02-23).

 » Geoteknisk utredning (Sweco 2015-12-08).

 » Riskutredning gällande rasrisk och blocknedfall 

(COWI, 2017-03-03)

Medverkande tjänstemän/samverkan
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-

nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med 

representanter från kommunala förvaltningar.

Planhandläggare har varit Ramböll AB genom Job van Eldijk 

och Anna Westergården. Kontaktperson från Borås Stad är 

Paulina Bredberg.

Plan- och bygglovavdelningen

Michaela Kleman  Job van Eldijk

plan- och bygglovchef  planarkitekt
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Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning saknas gäller
bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning och utformning är tillåten.

GRÄNSER

Allmänna platser

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Gång-, cykel- och mopedtrafik

Plangräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

ndkartans beteckningar

Fastighetsgräns

Servitutsgräns

Fastighetsbeteckning

Byggnader, fasadlinjer redovisade

Byggnader, takens begränsningslinjer redovisade

Väg

Rutnätspunkt

Slänt

Stig

Mur

Staket

Träd

Belysningsstolpe

Kvartersmark

Skola, bostäder och vård

0:000

DEL.

SBN

SBN

SBN

Utnyttjandegrad

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

INFORMATION

Största byggnadsarea i procent av fastighetsarea.e1 00

Utformning

0,0

Genomförandetiden är 10 år från den dagen planen vunnit laga kraft.

Vid anläggningsarbeten som omfattar schaktning, förflyttning eller sprängning ska
bergstabiliteteten och risk för blocknedfall säkerställas i samband med lovgivning.
Följande fastighet är berörd: Bergsäter 1:1.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER

Högsta byggnadshöjd i meter. Utöver den angivna byggnadshöjd får
hissrum och små uppstickande byggnadsdelar som ventilations-
anordningar sticka upp.

Placering

Byggnad ska placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns. Komplementbyggnader ska placeras minst
1 meter från fastighetsgräns alternativt får sambyggas i fastighetsgräns.

Byggnadsteknik

Marken är högriskområde för radon.

E Teknisk anläggning

Det ska finnas möjlighet att fördröja dagvatten inom kvartersmark.

Startbesked för lov som innebär markarbete får inte ges förrän markens lämplighet avseende
föroreningar, på aktuell plats för lov, har avhjälpts till Naturvårdsverkets riktvärden för angiven
markanvändning.

Planavgift debiteras vid bygglov.

Illustrationens beteckningar

Utfart, stängsel

Körbar utfart får inte anordnas

2017-06-29

Illustrationskartan är inte juridiskt bindande, utan visar enbart på omfattningen av planförslagets
maximala utbyggnad samt hur bebyggelsen kan komma att placeras i framtiden.

Möjlig placering och omfattning av bebyggelse inom planområdet

Möjlig placering av vegetation.

Antal föreslagna parkeringsplatser00 P

Antal föreslagna cyckelparkeringsplatser00 cpl

HandikapparkeringHP
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1. Inledning
En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de 
organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska 
åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och 
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomför-
andebeskrivningen har ingen rättsverkan. Avsikten med 
beskrivningen är att den ska vara vägledande vid genomför-
andet av detaljplanen.

2. Organisatoriska frågor
Detaljplanen är upprättad på initiativ från kommunen och 
avser i första hand att möjliggöra en förskola. Planen möjlig-
gör även att området kan användas till annan skolverksamhet, 
vårdboende eller bostäder.

Tidplaner
Detaljplanearbetet sker med normalt planförfarande och 
följande tidplan gäller:

Samråd  4 kvartalet 2016

Granskning 3 kvartalet 2017

Antagande 3 kvartalet 2017

Laga kraft 4 kvartalet 2017

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

Detaljplanen antas av samhällsbyggnadsnämnden.

Den nya anslutningen av Backadalsstigen till Bergsätersgatan 
ska vara färdigställd innan den beÞ ntliga anslutningen tas i 
anspråk som tomtmark.

Säkerställande av bergsstabilitet och blocknedfall samt 
marksanering ska genomföras innan byggnation påbörjas.

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från det datum som planen 
vinner laga kraft. 

Begreppet ”genomförandetid” innebär att planens giltighets-

tid är begränsad. Under genomförandetiden får detaljplanen 
inte ändras utan synnerliga skäl. Detaljplanen gäller även 
efter genomförandetidens utgång men kan då ändras eller 
upphävas utan att de rättigheter som uppkommit genom 
planen behöver beaktas.

Ansvarsfördelning
Kommunen, i egenskap av fastighetsägare, ansvarar för 
samtliga åtgärder inom kvartersmark samt för säkerställande 
av bergsstabilitet och blocknedfall utanför planområdet, då 
detta krävs för byggnation inom kvartersmarken. 

För allmän plats gäller kommunalt huvudmannaskap. Ansva-
ret för utförande av föreslagna åtgärder på Backadalsstigen 
åligger därmed kommunen. Kommunen ansvarar för fram-
tida drift och underhåll av allmänna platser (Backadalsstigen) 
inom planområdet.

Avtal
Kvartersmarken för bostäder, skola och vård kan överlåtas 
eller upplåtas till extern exploatör. Eventuell överlåtelse 
regleras genom köpeavtal. Eventuell upplåtelse regleras 
genom arrendeavtal.

I det fall kvartersmarken endast ska används för kommunal 
verksamhet och bedrivas i kommunal regi regleras markupp-
låtelsen internt inom kommunen. 

Ytan för teknisk anläggning (E-området) kan regleras 
antingen genom överlåtelse- eller markupplåtelseavtal. 

3. Fastighetsrättsliga frågor
Planområdet ligger inom fastigheten Bergsäter 1:1 som ägs av 
kommunen.

Ytan som planläggs för skola, bostäder och vård kan komma 
att utgöra en eller ß era fastigheter. Nya fastigheter bildas 
genom avstyckning. I samband med avstyckning behöver 
servitut skapas på styckningslotten, för att säkerställa möjlig-
heten att komma till och underhålla bergsslänten nedanifrån. 
Ytan som planläggs för teknisk anläggning kan styckas av till 
en egen fastighet.

I området som planläggs som kvartersmark Þ nns allmänna 
underjordiska ledningar, varav några är ur drift. Vissa 
ledningar är säkerställda med ledningsrätt. Inför en eventuell 

Genomförandebeskrivning
Detaljplan för Bergsäter, Bergsäter 1:1, Backadalen, Borås Stad,upprättad den 21 juni 2017.
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överlåtelse av marken behöver ledningar som är i drift och 
som saknar ledningsrätt säkerställas.

4. Tekniska frågor

Backadalsstigen
Backadalsstigen ska delvis byggas om och ges en ny anslut-
ning till Bergsätersgatan, vilket beskrivs närmare i planbe-
skrivningen under rubrik Avsnitt 5 Gator och traÞ k.

Ledningar m.m.
Borås Elnät AB har en transformatorstation och ledningar 
för el inom området. Flera av ledningarna är ur drift och kan 
tas bort i samband med exploateringen. De ledningar som 
är i drift ligger dels i norra delen av planområdet, i huvudsak 
inom den yta som illustreras som parkeringsplatser och dels 
i planområdets sydöstra hörn. Ledningarna kan komma att 
behöva ß yttas till följd av byggnationen. De bör då läggas i 
eller utmed gatumark.

Borås Energi och Miljö AB har VA-ledningar i området som 
i och med planläggningen delvis hamnar inom kvartersmark i 
planområdets norra del. Dessa kan ligga kvar i beÞ ntligt läge.

Övriga ledningar inom planområdet kan tas bort eller 
ersättas i samband med att området bebyggs. Anslutning av 
fastigheter till respektive ledningsnät beskrivs under avsnitt 
4. Teknisk försörjning.

Sanering
En miljöteknisk markutredning har genomförts under plan-
arbetet som påvisar att marken inom planområdet behöver 
saneras, se planbeskrivningen Avsnitt 5 Mark.

Geoteknik, radon och bergssäkring.
Under planarbetet har utredningar gjorts om geoteknik, 
radon samt om risk för ras och blockutfall, se planbeskriv-
ningen avsnitt 5 Mark. Avseende geoteknik rekommenderar 
utredningen att efter viss schaktning och sprängning 
grundlägga byggnader med platta på mark. Radonhalterna i 
området är höga och all nybyggnation ska utföras radonsä-
kert. Avseende risk för ras och blockutfall rekommenderar 
utredningen att vissa säkerhetsåtgärder vidtas på berget som 
ligger i anslutning till och delvis inom planområdet.

5. Ekonomiska frågor
Kommunen, i egenskap av fastighetsägare och huvudman för 
allmän plats får följande kostnader:

• Omdragning av Backadalsstigen. 

• Marksanering

• Bergssäkring

• Övriga kostnader som föranleds av byggnation 

Kommunen kan tillgodogöra sig den värdeökning av marken 
som detaljplanen medför och får intäkter vid överlåtelse eller 
upplåtelse av marken.

Detaljplanen Þ nansieras genom planavgift som tas ut i 
samband med bygglov.

Inför byggnation behöver kommunen, i egenskap av fast-
ighetsägare, avtala med Borås Elnät AB om Þ nansiering av 
ß ytt av elledningar som tryggats genom ledningsrätt, i det 
fall det krävs för byggnationen.

Stadsledningskansliet

Johannes Olsson

Mark- och exploateringsingenjör
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Sammanfattning
Samråd enligt PBL 5:11 avseende planförslag upprättat den 
26 augusti 2016 har ägt rum under tiden 3 oktober – den     
31 oktober. Berörda markägare har underrättats med brev till 
samrådet. Under samrådstiden har detaljplanen varit anslagen 
i Stadshuset. Handlingarna har även varit tillgängliga på 
kommunens hemsida.

Fjorton remissinstanser, en sakägare samt en kringboende 
har skickat in yttranden under samrådstiden. 

Yttrandena har lett till att detaljplanen har reviderats på några 
punkter, vilka framgår av kommentarerna till respektive 
yttrande. Planens innehåll vad avser markanvändning och 
principer är i allt väsentligt bibehållet.

Beslutsförslag
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta

 » att godkänna samrådsredogörelsen och som sin egen, 
samt

 » att skicka ut detaljplanen på granskning.

Handläggning
Kommunstyrelsen gav 2013-06-17 Lokalförsörjningsnämn-
den i uppdrag att påbörja förstudier för etablering av en 
förskola i Bergsäter.

Lokalförsörjningsnämnden beslutade 2014-12-16 att ge 
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta en ny plan. 

Samhällsbyggnadsnämnden gav 2015-02-12 Samhällsbygg-
nadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en detaljplan för det 
aktuella området. 

Planen har varit ute på samråd under tiden 3 oktober till den 
31 oktober 2016.

1. Yttranden från remisspart

S1 Kommunstyrelsen 
Byggrättens storlek (procenttal och byggnadshöjd) bör 
studeras ytterligare för att om möjligt öka möjligheterna för 
ytterligare bostadsbyggnation.

I samrådsförslaget anges att marken behöver saneras. 
Utredningar kring detta ska ske innan granskningsskedet, 
för att klargöra saneringsbehovet, kostnadsfördelningar och 
eventuella justeringar av byggrätten ska kunna hanteras.

Kommunstyrelsen har i övrigt inget att erinra. 

Kommentar
Planförslaget möjliggör byggnader med en byggnadshöjd på 
12 meter, vilket i praktiken innebär att trevåningshus kan 
byggas på platsen. Angiven byggrätt tillåter, som ett räkne-
exempel, 32 bostäder á 100 kvadratmeter per våningsplan. I 
detta fall kan det således byggas cirka 100 nya bostäder inom 
rubricerat planområde. Exploateringsgraden bedöms som 
rimlig utifrån omkringliggande bebyggelse och vad beÞ ntlig 
infrastruktur klarar. I aktuellt exploateringsförslag inryms en 
förskola med sex avdelningar och antalet bostäder beräknas 

Samrådsredogörelse
Detaljplan för Bergsäter, Bergsäter 1:1, Backadalen, Borås Stad, upprättad den 21 juni 2017.
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bli ca 75 stycken.  

En markmiljöundersökning bifogas granskningshandlingar-
na, vilken utreder saneringsbehov och kostnader för åtgärder. 
Utifrån undersökningen har slutsatsen dragits att byggrätten 
inte behöver justeras. 

S2 Länsstyrelsen 
Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen anser att en komplettering för skolverksamhet 
och boende är ett positivt tillskott till stadsdelen.

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna 
i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att ett anta-
gande av en enligt förslaget inte kommer att prövas.

Motiv för bedömningen
Länsstyrelsen befarar i övrigt inte att riksintresse enligt 
miljöbalken (MB) påtagligt kommer att skadas, att mellan-
kommunal samordning blir olämplig, att miljökvalitetsnor-
mer enligt miljöbalken inte iakttas, att strandskydd enligt 7 
kap. miljöbalken upphävs i strid med gällande bestämmelser, 
eller att bebyggelse blir olämplig med hänsyn till de boendes 
och övrigas hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, 
översvämning eller erosion.

Råd enligt PBL och MB 

Förorenad mark
Eftersom det påträffats markföroreningar i högre nivåer än 
vad som kan godtas för den markanvändning som planeras 
så krävs fortsatta undersökningar samt säkerställande i plan 
att föroreningarna åtgärdas.

Följande underlag bör tas fram vid framtagande av gransk-
ningshandlingar: fördjupade undersökningar, riskbedöm-
ning, åtgärdsutredning och åtgärdsmål, riskvärdering och 
kostnadsuppskattning.

Dessutom behöver det säkerställas genom en planbestäm-
melse att föroreningarna saneras till känslig markanvänd-
ning. Denna planbestämmelse saknas i nuläget trots att så 
anges i planbeskrivningen.

Vatten
DP-området ligger inom Viskans avrinningsområde Viskan 
har miljökvalitetsnormer men bedöms inte påverkas av 
planen. Om planen innebär att stora utgrävningar blir 
nödvändiga, som innebär att man måste avleda grundvatten, 
kan detta vara tillståndspliktig vattenverksamhet.

TraÞ k
Länsstyrelsen instämmer i TraÞ kverkets synpunkter angå-
ende att kommunen till nästa planskede behöver komplet-
terar planbeskrivningen med en redovisning vad detaljplanen 
medger om endast bostäder byggs samt hur traÞ ken påverkas 
på väg 41, anslutningsväg och utfart till Annelundsmotet och 
väg 40.

Behovsbedömning 
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande 
påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt, 
således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas fram. 

Kommentar
En markmiljöundersökning bifogas granskningshandlingar-
na. Denna redovisar fördjupade undersökningar av beÞ ntliga 
föroreningshalter, presenterar en riskbedömning, åtgärder 
och åtgärdsmål, riskvärdering samt en kostnadsuppskattning 
för sanering.  

På plankartan återÞ nns en administrativ bestämmelse om att 
marken ska saneras innan startbesked ges. 

Utbyggnad av planförslaget bedöms inte påverka grundvatt-
net. 

För svar gällande traÞ k, se kommentar till TraÞ kverkets 
yttrande.

S3 TraA kverket 
Buller
Från och med den 2 januari 2015 ska beräknade bullervärden 
vid behov anges i planbeskrivning till detaljplan om det 
handlar om bostadsbyggnader. I planbeskrivningen redovisas 
en översiktlig bullerkartering som visar att planområdet 
klarar riktvärdet för ekvivalent ljudnivå på 55 dBA vid fasad 
och uteplats vid fasad. TraÞ kverket förutsätter att kommunen 
har använt sig av rätt indata i den översiktliga bullerkarte-
ringen som gjorts. För ingångsvärden för statliga vägar, se 
tabell under rubriken Infrastruktur. TraÞ kverket rekommen-
derar även att man gör en bulleranalys för 20 år framåt för att 
försäkra sig om att riktvärdena klaras. TraÞ kverket använder 
prognos för 2040. 

Om TraÞ kverket drabbas av kostnader till följd av kommu-
nens planering eller bristande uppföljning av planering och 
bygglovsgivning kommer TraÞ kverket att överväga att ställa 
skadeståndsanspråk på kommunen.

TraÞ k
Området Backadalen kan angöras via Annelundsmotet. 
Kommunen bedömer att då det Þ nns ett ß ertal andra alterna-
tiva tillfartsvägar kommer inte påverkan på Annelundsmotet 
bli stor i och med planförslagets utbyggnad.
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TraÞ kverket håller med om att en förskola mest bör 
belasta det lokala, närliggande vägnätet och att påverkan på 
Annelundsmotet på så sätt inte blir speciellt stor. Bostäder 
och annat medför påverkan på traÞ ken inom ett betydligt 
större område, och eftersom bostäder och vård möjliggörs i 
detaljplanen bör även det utredas. Belastningen är redan stor 
vid Annelundsmotet och all tillkommande traÞ k kan medföra 
sämre framkomlighet. 

TraÞ kverket önskar att kommunen till nästa planskede 
kompletterar planbeskrivningen med en redovisning vad 
detaljplanen medger om endast bostäder byggs. Hur många 
bostäder beräknas det innebära och hur många parkerings-
platser skulle medges? Hur påverkas traÞ ken på väg 41, 
anslutningsväg och utfart till Annelundsmotet och väg 40? 

Kommentar
Kommunen gör bedömningen att framtagen översiktlig 
bullerkartering redovisar bullervärden på ett fullgott sätt. 
TraÞ kprognoser för 2040 anses inte som nödvändigt för 
aktuellt planförslag, utan kommunen känner sig trygg med 
den naturliga bullerbarriären som berget i väst och nord 
utgör. 

Enligt TraÞ kverkets alstringsverktyg skulle en utbyggnad av 
de föreslagna 75 nya bostäderna generera 596 resor totalt per 
dygn, 224 av dessa sker med bil. Förskolan beräknas generera 
totalt 780 resor, varav 418 förväntas ske med bil. Totalt 
innebär den föreslagna markanvändningen 642 bilresor extra. 

Enligt Borås Stads parkeringsregler ska vid föreslagen 
exploatering 73 parkeringsplatser för bil tillskapas. Parkering 
ska lösas inom kvartersmark.

Planbeskrivningen har kompletterats med en bedömning av 
konsekvenserna på traÞ kmiljön när de föreslagna 75 bostä-
derna samt förskola byggs inom planområdet. 

För att lösa de övergripande frågorna kopplad till traÞ k-
systemet arbetar Borås Stad tillsammans med TraÞ kverket 
med åtgärdsvalsstudien (ÅVS) Noden Borås. Åtgärdsvals-
studien Noden Borås tar hänsyn till stadens utveckling och 
förväntade traÞ kökning i ett övergripande perspektiv, och 
stadens förhoppning är att denna åtgärdsvalsstudie ska skapa 
en samsyn och en plan kring åtgärder i traÞ ksystemet för att 
hantera en växande befolkning. 

Med utgångspunkt från åtgärdsvalsstudien arbetar Borås 
Stad även 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 TraÞ kverket för att hitta lämpliga lösningar 
för eventuella åtgärder som kan komma att behövas på sikt. 

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

I ÅVS Noden Borås tas hänsyn till en övergripande befolk-
ningstillväxt i olika delar av staden och således ingår den 
tillväxt som det aktuella planområdet genererar. Ytterligare 
traÞ kutredning bedöms inte vara nödvändig.

S4 Tekniska nämnden
Tekniska nämnden kan konstatera att vald plats för etablering 
av en förskola är mycket väl vald med hänsyn till traÞ ksäker-
het, tillgänglighet och vistelseytor nära park-/naturmark.

Tekniska nämnden anser att för den verksamhet som nu är 
aktuell erfordras inte utbyggnad av föreslagen lokalgata längs 
Backadalsstigen. Skäl för ställningstagandet utgörs av såväl 
traÞ ksäkerhetsmässiga som ekonomiska. Utbyggnaden av 
gatan kan bli aktuell i framtiden om området bebyggs med 
bostäder. Förskolan kan ges tillfart med en mindre justering 
av gång- och cykelvägens läge.

Förskolans behov av lekytor/lekredskap förutsätts fyllas 
inom tomtmark och inte enbart hänvisas till den nygjorda 
lekplats 200 meter nordost om planområdet som hänvisas till 
i planbeskrivningen.

Tekniska nämnden har i övrigt inget att erinra mot upprättat 
förslag till detaljplan.

Kommentar
Plankartan och illustrationskartan har justerats med 
utgångspunkt att angöring till de föreslagna bostäderna och 
förskolan sker på kvartersmark. 

Framtida verksamhet kommer att utrustas med fullgod 
lekutrustning och andra typer av rekreation- och vistelseytor. 
Närliggande lekplats kan ses som ett komplement till fram-
tida förskoleverksamhet. Planhandlingarna har förtydligats 
på denna punkt. 

S5 Miljö- och konsumentnämnden  
Miljöförvaltningen ser positivt på att bygga en förskola i 
närhet till service och beÞ ntlig infrastruktur. Det Þ nns goda 
möjligheter att resa kollektivt, cykla och gå till platsen. Plan-
handlingarna belyser att fortsatta utredningar och sanering 
krävs av markföroreningar. Om sanering inuti bergrummet 
krävs kan förskolan komma att påverkas.  

De låglänta fuktiga områdena som angränsar till planområ-
det behöver bevaras eftersom det bidrar till vattenregleringen 
i kvarteret och bidrar till grönstrukturen och att behålla 
den biologiska mångfalden. Därför behöver avverkning 
närmast bäcken avgränsas i samband med vidgning av väg 
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och skapandet av vändplan. Träden bidrar till att reglera 
vattennivån och skapar en skuggig miljö. En skyddszon 
med träd utmed bäcken behöver föras in på kartan och/eller 
genom en planbestämmelse. Vidgningen av vägen i söder av 
planområdet behöver också hållas till den västra delen om 
vägen istället för den högra sidan. 

Kommentar
En markmiljöundersökning har genomförts. Markprover har 
tagits över hela området, inklusive området kring bergrum-
mets entré. Undersökningen anses redovisa markens förore-
ningshalt på ett fullgott sätt. Planområdet ska saneras inför 
byggnation. Detta säkerställs genom en planbestämmelse på 
plankartan. 

Plangränsen har dragits om och är nu förlagd i kanten utmed 
Backadalsstigen. På så vis påverkas inte det låglänta området 
öster om vägen av planförslaget. Angöring till planområdet 
ska ske på kvartersmark och Backadalsstigen anses inte vara i 
behov av breddning.

S6 Borås Energi och Miljö 
Text som kan slopas: 
Vid hårdgjord yta mindre är 2500 m2  ska rening av dagvatten 
ske genom att vattnet leds via vegetationsytor innan det 
släpps ut i recipient. 

Kommentar
Handlingarna är justerade enligt yttrande. 

S7 Borås Elnät 
Elnät
Det planerade E-området för transformatorstation som är 
inritat i plankartan ser bra ut. Om ledningarna i södra delen 
på tomten ska ß yttas bekostas detta av fastighetsägaren/
exploatören. Ska ledningarna ligga kvar ska de vara lika 
tillgängliga som idag med tanke marknivåer och ytlager.   

Stadsnät
Ingen erinran.

Kommentar
Handlingarna är justerade enligt yttrande. Se genomförande-
beskrivning.

S8 Lantmäterimyndigheten
På plankartan under administrativa bestämmelser ska det 
vara Bergsäter 1:1 och inte Backadalen 1:1.

I övrigt har Lantmäterimyndigheten inget att erinra. 

Kommentar
Handlingarna är justerade enligt yttrande. 

S9 Stadsdel Väster 
Det Þ nns behov av ny förskola i området, med tanke på 
befolkningsutveckling och den nybyggnation som sker på 
Druvefors. Placering på Bergsäter ligger bra till för familjer 
på Druvefors men även för andra familjer i centrala delar i 
Borås. 

Kommentar
Noterat.

S10 Kulturnämnden 
Kulturnämnden tillstyrker detaljplan för Bergsäter, Bergsäter 
1:1, Backadalen, Borås Stad.

Kommentar
Noterat.

S11 Räddningstjänsten 
Brandpost saknas i området. Räddningstjänsten har behov 
av en brandpost, denna bör placeras nära byggnaden, max 75 
meter bort. Brandposten bör ge minst 1200 liter per minut.

Vid en brand kan det produceras stora mängder släckvatten. 
Om de angränsande områdena anses skyddsvärd bör åtgärder 
vidtas för att förhindra eller försvåra att släckvatten når 
dessa.

Kommentar
Det Þ nns brandposter på Tilljans backe och Holmsgatan, 
men eftersom dessa ligger för långt från planområdet ska 
en ny brandpost anläggas i samband med genomförandet av 
planförslaget. 

Åtgärder för att förhindra att orenat släckvatten når recipien-
ten utreds vid bygglovsgivning. 

S12 Lokalförsörjningsnämnden 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att tillstyrka den 
förslagna detaljplanen.

Kommentar
Noterat.

S13 Polismyndigheten
När det gäller utemiljö och öppna platser bör de planeras 
med tanke på belysning, planteringar, mörker etc. så att 
tryggheten upplevs som mycket hög.

När det gäller gatunät och traÞ k har detaljplanen tagit hänsyn 
till detta för att undvika traÞ kfarliga platser etc.

Parkeringsplatser som ska ordnas bör planeras så att avläm-
ning och hämtning blir så traÞ ksäkert som möjligt. Inga 
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skymmande buskage eller träd som hindrar insyn och under 
mörker bör platserna vara väl upplysta. 

Kommentar
Synpunkter angående utformning av allmänna platser 
vidarebefordras till Tekniska Förvaltningen och till Lokalför-
sörjningsförvaltningen som ansvarar för genomförandet.

All parkering och angöring ska ske på kvartersmark, vilket 
innebär att verksamheten själva ska redovisa i bygglovet att 
hämtning och lämning sker på ett säkert och effektivt sätt. 

S14 Naturskyddsföreningen 
Naturskyddsföreningen i Borås har inga synpunkter på detta 
ärende.

Kommentar
Noterat.

2. Yttranden från sakägare

S15  Backadalsgatan 3
Vi har ingenting emot att det skall byggas en förskola i 
området, men vi har några önskemål/synpunkter:

 » Max 2 våningar högt (ca 8 m)

 » Ej större byggnad än den mörkgråa delen på illustra-
tionskartan Katrinehill (sidan 10 i foldern).

Kommentar
Den högsta byggnadshöjden som föreslås inom planområdet 
är 12 m, vilket motsvarar en byggnad på tre våningar. Genom 
sitt läge vid foten av en kulle på 25 m höjd bedöms det att 
den planerade bebyggelsen kommer att passa väl in i landska-
pet. I övrigt kommer kvarteret även att passa in i Bergsäters 
bebyggelsestruktur som består av en diversitet av hustyper 
och höjder.  

3. Synpunkter från övriga

S16 Backadalsgatan 6
Synpunkter på rubricerat planförslag.

 » Idag lämnar och hämtar i princip alla föräldrar sina 
barn vid förskolor med bil. Detta kommer att medföra 
en väsentlig traÞ kökning i området. Detta problem har 
inte utretts tillräckligt avseende traÞ kgenomströmning, 
parkeringar och buller samt annan miljöpåverkan.

 » De nya byggnaderna kan komma att ändra ljusförhål-
landena väsentligt för omgivande bebyggelse.

 » Ljusförhållandena i förskolan påverkas väsentligt av det 
höga berget söder och väster om planområdet. Planom-
rådet är olämpligt för denna typ av bebyggelse.

 » Det nuvarande parkområdet försvinner utan att någon 
ersättning presenterats. Parkområdet med idrottsplaner 
används idag av närliggande skolor och för fritidsända-
mål för närboende.

 » I berget Þ nns skyddsrum. Detta påverkas negativt av 
planförslaget.

Med vad som ovan anförts yrkar jag att planändringen 
skrinläggs.

Kommentar 
Kommunen är medveten om att föreslagen användning 
kommer att medföra ökad traÞ k i området. Denna 
traÞ kökning anses dock inte leda till kapacitets- eller 
traÞ ksäkerhetsproblem. Bedömningen grundar sig bl.a. på 
den traÞ kutredning som gjorts för fastigheten Åkermyntan, 
vilken visar att de större tillfartsvägarna till området klarar 
en ökad traÞ k. 

Gällande det lokala vägnätet så förväntas förskolan främst 
försörja närområdet med förskoleplatser, vilket gör att det 
Þ nns goda möjligheteter att hämta och lämna barnen till fots 
eller med cykel. Planområdet ligger även kollektivtraÞ knära. 
Aktuellt planförslag förväntas därför inte få en negativ 
miljöpåverkan ur traÞ khänseende.  

Solstudien sam har genomförts, visar att delar av planom-
rådet har acceptabla solförhållanden. Planen är ß exibel och 
placering av bostadsbyggnaderna och förskola kommer 
lämpligen ske så att ljusförhållandena blir så bra som möjligt 
för verksamheten. 

Planområdet utgörs idag av en igenväxt grusplan och vittnar 
om att platsen använts för upplag av massor. Området anses 
inte ha några höga rekreationsvärden. I avvägningen mellan 
att bevara grusplanen alternativt tillskapa möjlighet för 
etablering av förskola/skola, vårdinrättning eller bostäder 
anses det sistnämnda väga tyngre. 

Skyddsrummet är inte längre i bruk och är plomberat sedan 
ett par år tillbaka. 

Plan- och bygglovavdelningen

Job van Eldijk Michaela Kleman 
plan- och bygglovchef  planarkitekt
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Detaljplanen reglerar hur, var och vad man får bygga och vad 
man kan använda sin fastighet till. Planen ger fastighetsäga-
ren en garanterad byggrätt under en viss tid.

Detaljplaner upprättar vi oftast i kommunens tätbebyggda 
delar och de kan omfatta alltifrån en mindre del av tätorten, 
ner till ett kvarter eller en enstaka fastighet. Under arbetet 
gör kommunen en avvägning mellan allmänna och enskilda 
intressen. Detaljplanen ligger till grund för framtida beslut 
om bygglov så att den som bygger får ett säkert och bra 
underlag för att bygga. Detaljplanen ger en garanterad 
byggrätt åt fastighetsägaren under planens genomförandetid 
som är mellan 5 och 15 år.

När detaljplaner upprättas är det viktigt att alla berörda ges 
möjlighet till delaktighet och inß ytande.

1. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när, var och hur en detaljplan ska upprät-
tas men initiativet kan komma från privata intressenter. 
Enligt Plan- och bygglagen som styr planeringen i Sverige, 
ska markens lämplighet för bebyggelse och dess utformning 
prövas genom detaljplan. Detaljplan ska därför göras för ny 
sammanhållen bebyggelse eller för ny enstaka byggnad vars 
användning får betydande inverkan på omgivningen. En 
detaljplan kan även behöva upprättas för beÞ ntlig bebyggelse 
då någon vill ändra användningen eller om bebyggelsen har 
så höga kulturhistoriska värden att den ska bevaras.

2. Innehållet i en detaljplan
Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser 
som är juridiskt bindande. Till planen hör även en illustra-
tionskarta, en planbeskrivning och en genomförandebe-
skrivning. Planbeskrivningen och illustrationskartan ska 
underlätta förståelsen av planförslaget och tydligt redovisa 
förutsättningar och syfte med planen. De gäller inte som 
juridiskt bindande dokument utan avsikten är att de ska vara 
vägledande vid tolkningen av planen. Genomförandebeskriv-
ningen redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen 
ska kunna genomföras. Den har inte någon egen juridisk 
verkan. En detaljplan genomgår ß era olika skeden innan 
den vinner laga kraft och blir ett juridiskt dokument. Mellan 
de olika skedena sammanställs och besvaras de synpunkter 

som inkommit från privatpersoner och remissinstanser. 
Dokumenten där synpunkterna sammanställs kallas samråds-
redogörelse eller utlåtande. Dessa är viktiga beslutsunderlag 
för Samhällsbyggnadsnämndens politiker. Inkomna synpunk-
ter leder många gånger till att planförslaget revideras och 
arbetas om och planen kan därför skilja sig åt mellan de olika 
skedena. 

3. Detaljplanens skeden

Uppdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutar om planuppdrag 
och ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta en detaljplan. Om initiativet till planuppdraget 
kommer från en extern aktör ska planuppdraget föregås av 
ett positivt planbesked från Kommunstyrelsen.

Samråd
Kommunen tar fram ett planförslag som skickas ut på 
samråd till alla som berörs av förslaget och till våra remiss-
instanser. Förslaget Þ nns även tillgängligt på vår hemsida 
www.boras.se/detaljplan samt i Stadshuset. Ibland ställs 
planförslaget även ut i stadsdelarna på respektive biblioteket 
eller stadsdelskontor. 

Det är i detta skede som det är lättast att få gehör och kunna 
påverka planens innehåll och utformning. Ju längre fram 
i planarbetet vi kommer, desto ß er förutsättningar blir av 
naturliga skäl mer låsta. Vi önskar därför kunna nå fram till 
slutsatser och överenskommelser om utformningen som leder 
till samförstånd redan under samrådet.

Synpunkterna lämnas skriftligt till Samhällsbyggnadsnämn-
den. Både positiva och negativa synpunkter kan vara viktiga 
för planens utformning. Skulle ni senare vilja överklaga 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni ha lämnat skrift-
liga invändningar. Efter samrådstiden sammanställer vi alla 
synpunkter och kommenterar dem i en samrådsredogörelse.

Granskning
Planförslaget bearbetas efter samrådet och Samhällsbygg-
nadsnämnden fattar beslut om att det färdiga planförslaget 
ska ställas ut för granskning. Om ni fortfarande har 
synpunkter och invändningar mot planen ska ni skriftligen 
lämna dessa till Samhällsbyggnadsnämnden. Skulle ni senare 
vilja överklaga Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni 
ha lämnat skriftliga invändningar senast under gransknings-

Varför detaljplan?
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tiden. Efter granskningstiden sammanställs synpunkterna 
och redovisas i ett granskningsutlåtande. Utlåtandet sänds 
till dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Om 
förslaget ändras väsentligt efter granskningen kommer 
detaljplanen att ställas ut för granskning på nytt. 

Antagande
Planen godkänns först av Samhällsbyggnadsnämnden och 
överlämnas därefter till Kommunfullmäktige för antagande. 
Planer som inte är principiellt viktiga kan antas direkt av 
Samhällsbyggnadsnämnden. När planen antagits får de som 
inte fått sina synpunkter tillgodosedda ett meddelande om 
att planen antagits samt en besvärshänvisning som anger hur 
planen kan överklagas. 

Överklagande
Den som senast under granskningstiden skriftligen har 
framfört synpunkter som inte tillgodosetts har rätt att 
överklaga antagandebeslutet till Mark-och miljödomstolen 
inom tre veckor från den dag beslutet anslås på kommunens 
anslagstavla. Mark-och miljödomstolen prövar därefter över-
klagandet och fattar beslut. Mark-och miljödomstolens beslut 
vinner laga kraft tre veckor efter att kommunen och övriga 
fått ta del av beslutet. Mark- och miljödomstolens beslut kan 
i sin tur överklagas till Mark- och miljööverdomstolen av den 

som inte är nöjd. 

Laga kraft
Om ingen överklagar vinner detaljplanen laga kraft tre 
veckor efter att antagandebeslutet har anslagits på kommu-
nens anslagstavla alternativt efter att ärendet avgjorts i 
högre instans. Därefter börjar detaljplanen att gälla. När 
detaljplanen vunnit laga kraft kan fastigheter bildas som 
överensstämmer med den nya planen och bygglov kan ges.

Ni kan påverka utvecklingen!
Utnyttja din demokratiska rättighet att påverka utformningen 
av detaljplanen. Antingen kontaktar du oss direkt eller så 
skriver du ner dina synpunkter och skickar dem till Samhälls-
byggnadsnämnden. Viktigt att tänka på är att det inte är alla 
saker som går att påverka i en detaljplan. De saker som ni 
kan yttra er om och som anses som synpunkter att beakta är 
saker som berör sådant som planen reglerar.

Vi beaktar och värderar alla yttranden som kommer in under 
planprocessen.

Alla detaljplaner på samråd och granskning Þ nns tillgängliga 
i Stadshuset, våning 6. Vill du träffa någon av våra handläg-
gare så är det bra om ni bokar tid.
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Månadsrapport juni 2017 
 
Förslag till beslut 
Förskolenämnden godkänner månadsrapport juni 2017. 
 
Sammanfattning 
Månadsrapporten avser perioden januari-juni 2017. Periodens ekonomiska 
resultat är ett överskott om 3 084 tkr. Helårsresultatet är ett resultat enligt 
årsbudget. Antal barn per årsarbetare ligger i juni på 5,4. Sjukfrånvaron i maj 
månad låg på 8,1 %. Utökningar har skett på flera förskolor för att klara alla 
placeringar.  
 
Ärendet i sin helhet 
Periodens ekonomiska utfall är ett överskott om 3 084 tkr. En viss 
återhållsamhet har vidtagits för att motverka ett bortfall av visst statsbidrag 
för minskade barngrupper inför hösten. Hur det minskade statsbidraget 
påverkar enskilda förskolor ska analyseras efter sommaren. I nuläget 
prognostiseras ett resultat enligt årsbudget.  
 
Förvaltningen har erhållit 2 594 tkr för flyktingmottagande i form av ett 
ramtillskott. Tillskottet är av engångskaraktär och ska inte användas till 
nivåhöjande insatser. Förvaltningen ser att medlen behöver användas till 
volymökningar.  
 
Antal inskriva barn från kommunen är 6 246 för den aktuella månaden och 
antal barn per årsarbetare ligger på 5,4. För att klara alla placeringar har 
utökningar skett på flera förskolor under våren. Kostnader för dessa 
utökningar är inte budgeterade. 
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1  Inledning 

Förvaltningen har inlett arbetet med budgeten för 2018. Beslut kring Budget 2018:1 fattas av nämnden 
den 24 augusti. Under hösten inleds arbetet med detaljbudgeten. 

En annan del i det arbetet med att skapa en likvärdig förskola är att ta fram en ny fördelningsmodell. 
Tidigare har varje stadsdel haft sin egen fördelningsmodell, olika kriterier som man utgått ifrån när det 
gäller till exempel personaltäthet. Arbetet med fördelningsmodellen pågår. 

2  Omvärldsanalys 

Tre nya förskolor öppnar under hösten. Nya Sagans förskola i augusti, Kransmossens förskola från 
september och Kärrabackens förskola från november. Till viss del kommer de att ersätta någon gammal 
lokal men framför allt är det en utökning för att kunna möta det behov som finns idag. 

Vi har sett att behoven ökar i olika delar av staden och att tillgång till lokaler inte harmonierar med 
efterfrågan. En lokalplan har tagits fram för förskoleförvaltningen med en flerårsöversikt över 
demografi och behov, med befolkningsprognosen som grund. Ett stort behov finns av ett flertal nya 
förskolor och i det arbetet behöver vi samverka än mer med övriga förvaltningar i Borås Stad. 

3 Indikatorer och uppdrag 

3.1 Människor möts i Borås 

Målbild 

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

Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 
Målvärde 

2017 
Målvärde 

2018 
Målvärde 

2025 

Antal genomförda medborgardialoger. 1 4 4 4 

En medborgardialog har genomförts gällande pedagogisk utemiljö. 

Antal genomförda medborgardialoger. 

Den 7 juni arrangerades den första medborgardialogen, vilken riktade sig till vuxna. Totalt var det ett 
tjugotal personer som tyckte till kring frågan som den här gången handlade allmänt om utemiljöer för 
små barn i Borås Stad. De inkomna synpunkterna används i förvaltningens fortsatta utvecklingsarbete 
och delges andra berörda förvaltningar. Planering för medborgardialog under hösten pågår och denna 
kommer att genomföras med barn från några av kommunens förskolor. 
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3.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

Målbild 

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

Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 
Målvärde 

2017 
Målvärde 

2018 
Målvärde 

2025 

Väntetid i antal dagar för de barn som inte 
fått plats på förskola på önskat 
placeringsdatum 

13 16 15 10 

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

 100 100 100 

Väntetiden för att få plats på förskola ligger på en låg nivå och vi arbetar hårt för att hålla den nivån. 

En ökad andel föräldrar känner sig trygga med att ha sitt barn på förskolan och det är en hög andel 
vilket är glädjande. Självklart vill vi nå 100%. 

  

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

Utfall och analys av resultatet presenteras i Tertial 2-rapporten. 

3.2.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status Kommentar 

Förskolenämnden ska utreda behovet av 
en förskola på Viared. 

 Delvis 
genomfört 

Utredning gällande om det finns ett behov 
av en förskola på Viared har startat. 
Lokalförsörjningsnämnden har i dagsläget 
inte fått något uppdrag om att titta på 
lokaler eller tomt. En behovsanalys 
behöver göras först. 

Förskolenämnden får i 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. 

 Delvis 
genomfört 

Att arbeta för att fördelningen mellan 
förskollärare och barnskötare är 70 
respektive 30 procent är ett långsiktigt 
arbete. Förvaltningen har initierat en 
valideringsinsats för att öka andelen 
utbildade barnskötare och förskollärare. 
Gällande validering till barnskötare så går 
för tillfället 20 anställda den 
valideringsutbildning som genomförs inom 
förvaltningens regi. Denna utbildning 
avslutas före årsskiftet. Under hösten 
kommer 8 barnskötare att påbörja en 
utbildning för validering till förskollärare. 

Förskolenämnden får i uppdrag att i 
samverkan med 
Lokalförsörjningsnämnden ytterligare 
undersöka möjligheterna att få till fler 
förskoleplatser genom att förhyra 
förskolelokaler. 

 Delvis 
genomfört 

Förskolenämnden och 
Lokalförsörjningsnämnden har träffats och 
gett förvaltningscheferna uppdraget. Vid 
uppdrag till Lokalförsörjningsnämnden, 
finns alltid i åtanke att det bör undersökas 
om det finns lokaler som går att förhyra. 
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Uppdrag Status Kommentar 

De nämnder som berörs av barns och 
ungas utbildning ska under 
grundskolenämndens ledning samverka 
för att erbjuda elever med AST 
sammanhängande stöd under 
utbildningen – en röd tråd – genom hela 
skolsystemet. 

 Delvis 
genomfört 

En arbetsgrupp med representanter från 
de tre förvaltningarna inom 
utbildningsklustret har arbetat med 
uppdraget och färdigställt en rapport. 
Rapporten beskriver nuläget och föreslår 
konkreta åtgärder för det fortsatta 
förbättringsarbetet inom detta område. 
Under våren har även nya rutiner för 
övergångar för barn och elever i behov av 
särskilt stöd tagits fram och beslutats. 
Denna rutin ska säkerställa att barns och 
elevers behov av stöd tillgodoses under 
hela utbildningstiden. 

3.2.2 Kommunfullmäktige ingår ej i budget 

Uppdrag Status Kommentar 

Förskolenämnden och 
Grundskolenämnden uppdras skapa 
förutsättningar för pedagogisk omsorg, 
såväl i egen regi som genom privata 
aktörer. 

 Genomfört Förskoleförvaltningen har sett över att 
förutsättningar finns. 

Förskoleförvaltningen har sett över så att det finns förutsättningar för att kunna starta pedagogisk 
omsorg för den som så önskar. 

* Sett över kö-systemet för att fånga upp dem som vill placera sitt barn på pedagogisk omsorg. 

* Förbättrat informationen på hemsidan för att kunna starta pedagogisk omsorg. 

* Förtydligat rutiner internt för att kunna svara på ett informativt sätt om det kommer in en ansökan 
eller förfrågningar gällande pedagogisk omsorg. 

3.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

Målbild 

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

Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 
Målvärde 

2017 
Målvärde 

2018 
Målvärde 

2025 

Andel ekologiska och/eller 
närproducerade livsmedel, %. 

 45 55 65 

Förskolenämnden köper kost av kostenheten som finns hos grundskolenämnden. 
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Andel ekologiska och/eller närproducerade livsmedel, %. 

Statistik för denna indikator tas fram vid tre tillfällen per år och presenteras i tertialuppföljningarna. Vid 
uppföljningen av tertial 1 var utfallet 49%, vilket innebär att målvärdet för 2017 var uppnått. Vid tertial 
2-rapporten presenteras nästa resultat.  

3.3.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status Kommentar 

När staden arrangerar konferenser, bokar 
hotell och köper mat ska Svanen-, Krav- 
och Fairtrademärkning liksom 
närproducerade livsmedel efterfrågas och 
målnivå/indikatornivå för andel 
ekologiskt/närproducerat tillämpas. 

 Genomfört Vid bokning av hotell och konferenser ska 
beställare inom förskoleförvaltningen 
efterfråga Svanen-, Krav- och 
Fairtrademärkning liksom närproducerade 
livsmedel. Hotell och anläggningar som är 
miljöcertifierade ska prioriteras framför 
andra. Förvaltningen behöver se till att 
denna information når ut till alla som gör 
sådana bokningar. 

3.4 Ekonomi och egen organisation 

Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 
Målvärde 

2017 
Målvärde 

2018 
Målvärde 

2025 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

 7,5 7 6 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till 
årsarbeten. 

 75 60 50 

Hälsa – friska medarbetare under ett år 
i % av andel anställda. 

0 23 25 30 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %, presenteras under avsnitt 5.1 Verksamhetsmått. 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten presenteras under avsnitt 5.1 Verksamhetsmått. 

Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av andel anställda. 

Indikatorn "Hälsa- friska medarbetare under ett år i % av andel anställda" kan inte redovisas i denna 
tertialrapport, då måttet utgår från en rullande 12-månadersperiod. Förvaltningen kan redovisa 
indikatorn först i årsredovisningen. 
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3.4.1 Kommunfullmäktige ingår ej i budget 

Uppdrag Status Kommentar 

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

 Genomfört Förskolenämndens "Plan för personal- 
och kompetensförsörjning" är färdigställd 
och samverkad. Den beslutas av 
Förskolenämnden på sammmanträdet 
den 20 juni. 

4  Nämndens verksamhet  

4.1 Ekonomiskt sammandrag 

Tkr 
Utfall 

perioden 
Budget 

perioden 
Period- 

avvikelse 
Årsbudget Prognos 

Års-        
avvikelse 

Sålda platser 3 726 3 250 476 6 500 6 807 307 

Statsbidrag 40 807 39 941 866 58 269 72 866 14 597 

Övrigt 29 798 26 871 2 927 53 555 54 582 1 027 

Summa intäkter 74 331 70 062 4 269 118 324 134 255 15 931 

       

Personal -283 478 -287 709 4 231 -560 926 -572 307 -11 381 

Kost -28 338 -28 094 -244 -56 187 -56 437 -250 

Lokalvård -11 365 -11 368 3 -22 736 -22 736 0 

Lokaler -36 200 -36 385 185 -74 544 -74 544 0 

Köpta platser -28 754 -26 830 -1 924 -53 660 -54 460 -800 

Övrigt -20 180 -16 744 -3 436 -33 315 -36 815 -3 500 

Summa kostnader -408 315 -407 130 -1 185 -801 368 -817 299 -15 931 

       

Buffert    -7 000 -7 000  

Nettokostnad -333 984 -337 068 3 084 -690 044 -690 044 0 

Nämndbidrag 337 068 337 068  690 044 690 044  

Resultat efter 
nämndbidrag 

3 084 0  0 0  

Statsbidraget för minskade barngrupper är enbart budgeterat för våren 2017, då det inte fanns något beslut för läsåret 17/18 vid 
budgeteringstillfället. I Prognos är statsbidraget för minskade barngrupper inkluerat för hösten, då besked kring bidragsnivå kommit. Övriga 

intäkter består främst av barnomsorgsplatser. Övriga kostnader består av bland annat vaktmästeri, IT, telefoni och olika serviceavtal. 
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4.2 Ekonomiska förutsättningar 

Förvaltningen har fått beslut kring bidragsnivå avseende statsbidraget för minskade barngrupper för 
läsåret 17/18. Bidraget har fastställts till 34,5 miljoner från tidigare 39,5 under läsåret 16/17. En viss 
återhållsamhet har vidtagits för att motverka bortfall av visst statsbidrag för minskade barngrupper 
inför hösten. Hur det minskade statsbidraget påverkar enskilda förskolor ska analyseras efter 
sommaren. 

  

4.3 Verksamhet 2017 

Tkr 
Utfall 

perioden 
Budget 

perioden 
Period- 

avvikelse 
Årsbudget Prognos 

Års-     
avvikelse 

Central 
administration 

      

Intäkt 1 0 1 0 0 0 

Kostnad -5 415 -6 045 631 -12 366 -12 366 0 

Nettokostnad -5 414 -6 045 631 -12 366 -12 366 0 

Politisk verksamhet       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad -1 053 -1 262 209 -2 525 -2 525 0 

Nettokostnad -1 053 -1 262 209 -2 525 -2 525 0 

Förskoleverksamhet       

Intäkt 74 088 69 854 4 234 117 907 133 838 15 931 

Kostnad -398 365 -396 062 -2 304 -778 958 -794 889 -15 931 

Nettokostnad -324 277 -326 208 1 931 -661 051 -661 051 0 

Öppen förskola       

Intäkt 30 30 0 60 60 0 

Kostnad -1 392 -1 535 143 -3 067 -3 067 0 

Nettokostnad -1 362 -1 505 143 -3 007 -3 007 0 

Familjecentraler       

Intäkt 212 179 33 357 357 0 

Kostnad -2 091 -2 228 137 -4 452 -4 452 0 

Nettokostnad -1 879 -2 049 170 -4 095 -4 095 0 

Buffert       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad 0 0 0 -7 000 -7 000 0 

Nettokostnad 0 0 0 -7 000 -7 000 0 

Totalt       

Intäkt 74 331 70 063 4 268 118 324 134 255 -15 931 

Kostnad -408 316 -407 132 -1 184 -808 368 -824 299 15 931 

Nettokostnad -333 985 -337 069 3 084 -690 044 -690 044 0 
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Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 

Förvaltningen visar ett resultat efter juni månad på +3 084 tkr i förhållande till periodens budget. I 
nuläget prognostiseras ett resultat enligt årsbudget. Delvis beror överskottet i förhållande till budget på 
att viss återhållsamhet har vidtagits för att motverka ett bortfall av visst statsbidrag för minskade 
barngrupper inför hösten. Förvaltningen har erhållit 2 594 tkr för flyktingmottagande i form av ett 
ramtillskott. Tillskottet är av engångskaraktär och ska inte användas till nivåhöjande insatser. 
Förvaltningen ser att medlen behöver användas till volymökningar. 

5  Verksamhetsmått 

5.1 Förskola 

5.1.1 Förskola 

Verksamhetsmått Utfall Maj 2017 Utfall Jun 2017 Budget 2017 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, % 

8,1  7,5 

Arbetad tid för timavlönade omräknat 
till årsarbeten 

69 70 75 

Antal inskrivna barn från kommunen 6 456 6 246 6 205 

varav barn i fristående verksamhet 439 440 430 

Antal barn per årsarbetare i egen regi 5,5 5,4 5,8 

 



 ANMÄLNINGSÄRENDEN 1 (1) 
 
 2017-08-24 
 

 
 
 
13) Anmälningsärenden 
   

a) Skolinspektionen – Utredning gällande anmälan om brister på Östergårdens 
förskola (2017/FN0107 714) 
 

b) Samhällsbyggnadsnämnden – Underrättelse inför antagande av detaljplan för 
Hässleholmen, Hässleholmen 3:1, Marklandsparken, Borås Stad.(2017/FN0072 
214) 
 

c) Kommunstyrelsen – Ekonomiska ramar 2018 (2017/FN0114 04) 
 

d) Kulturnämnden – Fastställt Kultur oh biblioteksprogram 2017-2018 (2017/FN0035 
800) 
 

e) Kommunstyrelsen – Kommunstyrelsens beslut 2017-06-12 § 304 Revisionsrapport- 
Kvaliteten i förskola och pedagogisk omsorg (2016/FN0030 007) 

 
f) Kommunstyrelsen – Kommunstyrelsens delegationer (2017/FN0116 02) 

 
g) Kommunstyrelsen – Lokalisering av ny förskola på Sörmarken/Svensgärde 

(2017/FN0113 714) 
 

h) Kommunstyrelsen – Gallring av information i LIS (2017/FN0117 004) 
 

i) Kommunfullmäktige – Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och 
fyllnadsval (2017/FN0119 102) 
 

j) Skolverket – Statsbidrag för Omsorg på kvällar, nätter och helger år 2016 
(2017/FN0120 047) 
 

k) Lokalförsörjningsnämnden – Lokalresursplan 2018-2020 (2017/FN0122 21) 
 

l) Kommunstyrelsen – Program för jämställdhetsintegrering (2017/FN0099 026) 
 

m) Skolverket – Beslut om rekvisition – Statsbidrag för omsorg under tid då förskola 
eller fritidshem inte erbjuds för 2017 (2017/FN0077 047) 
 

 
Förslag till beslut:  
Förskolenämnden lägger anmälningsärenden under 13 a – 13 m till handlingarna. 



 
 
 

 
 
 BESLUTSFÖRSLAG 
 
 
 
 
Delegationsbeslut 
 
 
Förslag till beslut: 
 
Förskolenämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut och lägger dessa till handlingarna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Ordförande 
 
 

 
 

 
Tillstyrkes 

 
 

 
Alternativt förslag 

 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Vice ordförande 
 
 
  
 
Diarienummer:  
Handläggare:   

Ärende 14 
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