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Datum 

2019-02-21 
 

Instans 
Förskolenämnden 

 

 

Förskolenämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde 

torsdagen den 28 februari 2019 kl. 15.00 i lokal Borgstena, plan 1 

Olovsholmsgatan 32. Sammanträdet inleds med förvaltningsinformation  

kl. 15.00 följt av nämndsammanträde från kl 17.00.  

Förskolenämndens sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid ärenden 

som avser myndighetsutövning eller sekretess) 

 

Andreas Ekström 
Förskolenämndens Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 
Förvaltningschef 

 

 

Förhinder anmäls alltid till Emelie Hansson, 033-35 50 46 eller via e-post: 

emelie.h.hansson@boras.se 

Partigruppmöten för politisk beredning 

Den rödgröna gruppen träffas måndagen den 25 februari kl. 17.00 i 

sammanträdeslokal Gingri, plan 3, Olovsholmsgatan 32. Meddela eventuellt 

förhinder till Andreas Ekström, tel. 0737-342736. 

Moderaterna och Kristdemokraterna träffas måndagen den 25 februari kl. 17.00 

i sammanträdeslokal Lugnet, plan 3, Olovsholmsgatan 32 . Meddela eventuellt 

förhinder till Marie Fridén, tel. 0734-32 70 95. 

Sverigedemokraterna träffas söndagen den 24 februari. Meddela eventuellt 

förhinder till Leif Häggblom, tel. 0702-65 50 98 

mailto:emelie.h.hansson@boras.se
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Ärende  

1.  Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare 
  

 

2.  Godkännande av föredragningslista 
  

 

3.  Allmänhetens frågestund 
  

 

4.  Årsredovisning 2018 
Dnr 2019-00005 1.1.4.2 

 

5.  Miljörapport 2018 Förskolenämnden 
Dnr 2018-00174 1.1.3.1 

 

6.  Uppföljning av intern kontrollplan 2018 
Dnr 2018-00173 1.1.3.1 

 

7.  Remiss: Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjning 
Dnr 2019-00022 3.1.1.25 

 

8.  Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2018 
Dnr 2019-00024 1.4.2.1 

 

9.  Initiativärende:Följ läroplanen 
Dnr 2019-00029 1.1.3.1 

 

10.  Anslagsframställan för nybyggnation av Strandvägens förskola, 
Strandvägen 14, Sandhults- Rydet 1:22, Sandared 
Dnr 2018-00063 3.1.1.0 

 

11.  Yttrande över detaljplan för Lugnet del av Innerstaden 1:3 
Nötskrikan 
Dnr 2019-00032 3.1.1.2 

 

12.  Yttrande över detaljplan för Tosseryd, Torpa-Sjöbo 2:24 m.fl. - 
Räfseryd 
Dnr 2017-00126 214 

 

13.  Remiss- Förslag till revidering av nämndens reglemente och det 
gemensamma reglementet. 
Dnr 2019-00034 1.1.3.0 

 

14.  Anmälningsärenden  
Dnr 2019-00011 1.1.3.0 

 

15.  Delegationsbeslut  
Dnr 2019-00012 1.1.3.0 
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Datum 

2019-02-28 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2019-00005 1.1.4.2 
 

  

 

Årsredovisning 2018 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att godkänna Årsredovisning 2018, 

Förskolenämnden.       

Sammanfattning  

Förskolenämnden ansvarar för uppgifter avseende kommunal förskola som 

åligger kommunen enligt skollagen och andra skolförfattningar. I ansvaret ingår 

också de öppna förskolorna samt samordningsansvaret för familjecentralerna. 

Förskolenämnden beslutar om godkännande av fristående förskolor och beslut 

angående rätt till bidrag för bedrivande av fristående pedagogisk omsorg samt 

för kommunens tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg jämlikt 

skollagen.  

Det övergripande målet för verksamheten är att utveckla kvaliteten på undervis-

ningen i förskolan och skapa en mer likvärdig förskola för alla barn i Borås stad 

i alla avseenden. Det systematiska kvalitetsarbetet har varit ett fokusområde 

under 2018 och ett återkommande inslag i olika forum.  

Behovet av förskoleplatser ökar och minskar i olika delar av staden och 

tillgången till lokaler harmonierar inte alltid med efterfrågan. Förskolenämnden 

tog beslut om en lokalplan i december 2018 med en flerårsöversikt över 

demografi och behov, med befolkningsprognosen som grund. 

Kommunfullmäktiges indikatorer och uppdrag följs upp i årsredovisningen.  

Under de senaste åren har det blivit allt svårare att anställa utbildade 

barnskötare och förskollärare då det finns en brist på utbildad personal, inte 

bara i Borås utan i hela Sverige. För att säkerställa kompetensen i verksamheten 

har nämnden vidtagit flera åtgärder.  

Förskolenämnden hade en budgetavvikelse för året på -3 605 tkr efter att hela 

bufferten, 7100 tkr, tillförts verksamheten för ökad beläggningsgrad. Nämnden 

har inte erhållit kompensation för ökade IT-kostnader med 587 tkr. Detta 

justeras i bokslut 2018 och ger ett således en budgetavvikelse på -3 018 tkr. 

Nämnden har från 2017 ett ackumulerat resultat på +1 492 tkr. Nytt 

ackumulerat resultat efter bokslut 2018 blir då -1 526 tkr. Förskolenämnden har 

haft betalningsansvar för 120 eller 1,9 % fler barn under 2018 än under 2017. 

Förskolenämndens ram inför 2018 räknades upp med 0,9 % avseende volymer.               
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Ärendet i sin helhet 

Förskolenämnden ansvarar för uppgifter avseende kommunal förskola som 

åligger kommunen enligt skollagen och andra skolförfattningar. Ansvaret enligt 

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

ålder som gäller för respektive insats jämlikt skollagen. I Borås Stad erbjuds alla 

barn från sex månaders ålder förskoleplats. I ansvaret ingår också de öppna 

förskolorna samt samordningsansvaret för familjecentralerna. 

Förskolenämnden beslutar om godkännande av fristående förskolor och beslut 

angående rätt till bidrag för bedrivande av fristående pedagogisk omsorg samt 

för kommunens tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg jämlikt 

skollagen.  

Det övergripande målet för verksamheten är att utveckla kvaliteten på undervis-

ningen i förskolan och skapa en mer likvärdig förskola för alla barn i Borås stad 

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

kommande året utifrån läroplanens mål. Det systematiska kvalitetsarbetet har 

varit ett fokusområde under 2018 och ett återkommande inslag i olika forum. 

Vid de månatliga kvalitetsdialogerna mellan verksamhetschef och 

förskolechefer, individuellt eller i grupp, har detta område följts upp, i syfte att 

utveckla ledarskapet och stödja i den pågående utvecklingsprocessen.  

Under 2018 startades en rullande öppen förskola i form av en ombyggd husbil. 

Denna bemannades med 1,5 årsarbetare.  

Behovet av förskoleplatser ökar och minskar i olika delar av staden och 

tillgången till lokaler harmonierar inte alltid med efterfrågan. Förskolenämnden 

tog beslut om en lokalplan i december 2018 med en flerårsöversikt över 

demografi och behov, med befolkningsprognosen som grund. I november 2018 

antog Förskolenämnden Riktlinjer för nybyggnation och ombyggnation av 

förskola. Riktlinjerna ska skapa en samsyn vid planering och projektering av 

förskolor mellan kommunens berörda aktörer och förvaltningar kring 

funktioner. Tallbackens förskola i Fristad med 120 platser öppnade i februari. 

Förskolan KreaNova på Norrby med 120 platser öppnade i augusti och var en 

utökning för att kunna möta behovet av förskoleplatser. 

Kommunfullmäktiges indikatorer följs upp i årsredovisningen. Nämnden har 

nått målvärdet för antal medborgardialoger under året. Under 2018 fick 74 % 

av barnen plats på förskola på önskat placeringsdatum och de allra flesta 

vårdnadshavare, 95,8 %, anger att de känner sig trygga när de lämnar sina barn 

på förskolan. Inga anmälningar till Skolinspektionen har under året föranlett ett 

föreläggande.  

Andelen sjukfrånvaron av ordinarie arbetstid låg under året på 9,3 %, vilket är 

en ökning från 2017. Den arbetade tiden för timavlönade under året 

motsvarade 88,1 årsarbeten, vilket också är en ökning från 2017. Under 2018 

var 19,9 % av medarbetarna på Förskoleförvaltningen friska under minst ett år, 

vilket innebär en viss minskning från 2017. 



Borås Stad 
  Sida 

3(3) 

 

 

Under de senaste åren har det blivit allt svårare att anställa utbildade 

barnskötare och förskollärare då det finns en brist på utbildad personal, inte 

bara i Borås utan i hela Sverige. För att säkerställa kompetensen i verksamheten 

har nämnden vidtagit flera åtgärder. Valideringsinsatser har under året startats 

upp för att öka andelen utbildade barnskötare och förskollärare.  

Förskolenämndens uppdrag från Kommunfullmäktige om att utreda införande 

av ett kreativt återanvändningscenter har genomförts och en rapport bifogas 

årsredovisningen. 

Förskolenämnden hade en budgetavvikelse för året på -3 605 tkr efter att hela 

bufferten, 7100 tkr, tillförts verksamheten för ökad beläggningsgrad. Nämnden 

har inte erhållit kompensation för ökade IT-kostnader med 587 tkr. Detta 

justeras i bokslut 2018 och ger ett således en budgetavvikelse på -3 018 tkr. 

Nämnden har från 2017 ett ackumulerat resultat på +1 492 tkr. Nytt 

ackumulerat resultat efter bokslut 2018 blir då -1 526 tkr.  

Förskolenämnden haft betalningsansvar för 120 eller 1,9 % fler barn under 

2018 än under 2017. Förskolenämndens ram inför 2018 räknades upp med 0,9 

% avseende volymer. Den senaste befolkningsprognosen visar att antalet barn i 

åldersgruppen 1-5 år minskar mellan 2017 och 2018. Trots detta har antalet 

inskrivna barn i våra egna förskolor under 2018 varit 98 eller 1,7 % fler än 

under 2017. Volymtimmarna ökade med närmare 5 % mellan åren. Antalet barn 

som vistats 15 timmar i förskolorna ökade kraftigt, ca 13 % jämfört med 2017. 

Beslutsunderlag 

1. Årsredovisning 2018 Förskolenämnden.                                 

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG 2019-02-05. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 

 



 

 

 

 

 

Årsredovisning 2018 

Förskolenämnden 
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1 Inledning 

Förskolenämnden ansvarar för uppgifter avseende kommunal förskola som åligger kommunen enligt 
skollagen och andra skolförfattningar. Ansvaret enligt skollagen gäller för förskolan avseende barn från 
ett års ålder och längst till den ålder som gäller för respektive insats jämlikt skollagen. I Borås Stad 
erbjuds alla barn från sex månaders ålder förskoleplats. Det vill säga nämnden ansvarar för förskola för 
de barn som ännu inte gått över till Grundskolenämndens ansvarsområde, börjat i förskoleklass eller 
klass 1. I ansvaret ingår också de öppna förskolorna samt samordningsansvaret för familjecentralerna. 

Förskolenämnden beslutar om godkännande av fristående förskolor och beslut angående rätt till bidrag 
för bedrivande av fristående pedagogisk omsorg samt för kommunens tillsyn av fristående förskolor 
och pedagogisk omsorg jämlikt skollagen (se ovan). Nämnden ansvarar, med undantag för de uppgifter 
som åvilar Kommunstyrelsen, för kost-, lokalvård- och vaktmästeriorganisationen. 
Förskoleförvaltningen köper dessa tjänster från Grundskoleförvaltningen. 

Det övergripande målet för verksamheten är att utveckla kvaliteten på undervisningen i förskolan och 
skapa en mer likvärdig förskola för alla barn i Borås stad i alla avseenden. En utvecklingsplan har 
arbetats fram som gäller för det kommande året utifrån läroplanens mål. Utvecklingsplanen revideras 
årligen. Utvecklingsplanens syften är att ge en grund för uthållighet i utvecklingsarbetet och bidra till att 
likvärdig kvalitet skapas på förskolor i Borås Stad. 

Det systematiska kvalitetsarbetet har varit ett fokusområde under 2018 och ett återkommande inslag i 
olika forum. Vid de månatliga kvalitetsdialogerna mellan verksamhetschef och förskolechefer, 
individuellt eller i grupp, har detta område följts upp, i syfte att utveckla ledarskapet och stödja i den 
pågående utvecklingsprocessen. Under våren lyftes särskilt områdena digital kompetens, NO-teknik 
och värdegrund fram. Före sommaren hade alla förskolor en av verksamhetschef beslutad 
verksamhetsplan. Under hösten låg särskilt fokus bland annat på områdena språk- och 
matematikutveckling. Parallellt med detta följdes även bland annat hälso- och sjuktal, timvikarier och 
ekonomiskt resultat upp. 

Under hösten 2018 startades ett internt ledarutvecklingsprogram på förvaltningen som kommer fortgå 
under våren 2019. Programmet fokuserar på följande tre delar: Ledarskapets grunder samt att verka 
som chef i en målstyrd organisation, Att omsätta ledarskapet i praktiken samt Ett hållbart ledarskap. 

Förskolan ska kännetecknas av utmanande miljöer för lärande, kompetent personal samt trygghet och 
omsorg. I mindre barngrupper blir barnen sedda och får möjlighet att utvecklas med hjälp av 
pedagogisk personal på det sätt som skollag och läroplan föreskriver. Barngruppernas storlek påverkar, 
förutom den pedagogiska kvaliteten, även tryggheten och hälsan. Även barn i behov av särskilt stöd 
och barn med annat modersmål än svenska gynnas generellt sett i mindre barngrupper med hög 
personaltäthet bestående av utbildade medarbetare. 

Under året har olika valideringsinsatser startats upp för att öka andelen utbildade barnskötare och 
förskollärare. 

En rapport kring Lokalernas beskaffenhet togs fram under hösten. Rapporten gav en nulägesbild över 
lokalernas beskaffenhet på övergripande nivå. Grundmaterialet till rapporten användes i 
Lokalresursbehovsplan Förskolenämnden 2019-2030. Behovet av förskoleplatser ökar och minskar i 
olika delar av staden och tillgången till lokaler harmonierar inte alltid med efterfrågan. 
Förskolenämnden tog beslut om en lokalplan i december 2018 med en flerårsöversikt över demografi 
och behov, med befolkningsprognosen som grund. 

I november 2018 antog Förskolenämnden Riktlinjer för nybyggnation och ombyggnation av förskola. 
Riktlinjerna ska skapa en samsyn vid planering och projektering av förskolor mellan kommunens 
berörda aktörer och förvaltningar kring funktioner. Verksamhetens krav ska enligt detta dokument 
uppfyllas på en acceptabel ekonomisk nivå. Riktlinjerna används som beställningsunderlag till 
Lokalförsörjningsförvaltningen vid nybyggnation och ombyggnation av förskola. 
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2 Viktiga händelser under året 

År 2018 var Förskolenämndens andra år som egen nämnd med egen förvaltning. Det har således 
funnits flera olika händelser under året samt flera olika beslut som tagits som påverkat Borås Stads 
förskolor på olika sätt. Framför allt pågick, och fortfarande pågår, ett arbete för att göra 
förutsättningarna mer likvärdiga för alla barn och för all personal. Något som kanske ändå varit mer 
påtagligt än annat är bristen på förskoleplatser inom vissa områden och bristen på behörig personal och 
vikarier. 

Förskoleplatser 
Beskedet kring statsbidrag för minskade barngrupper kom i juni månad och blev för läsåret 18/19 
något lägre än för föregående läsår. 

Tallbackens förskola i Fristad med 120 platser öppnade i februari. Den ersatte tidigare lokaler i 
området. Förskolan KreaNova på Norrby med 120 platser öppnade i augusti och var en utökning för 
att kunna möta behovet av förskoleplatser. Det finns ett stor behov av förskoleplatser i framförallt de 
centrala delarna av staden, men även i exempelvis Svaneholm. Behovet av förskoleplatser skrevs fram i 
Lokalplan 2019-2030, som beslutades av Förskolenämnden i december 2018. 

Personal 

Olika valideringsinsatser har under året startats upp för att öka andelen utbildade barnskötare och 
förskollärare. Genom att använda olika utbildningsanordnare som Komvux och Hermods validerar 
totalt 50 medarbetare till barnskötare läsåret 18/19. När det gäller validering till förskollärare köper 
Förskoleförvaltningen av Högskolan i Borås 8 platser sedan föregående år och ytterligare 16 platser 
under innevarande läsår. 

Utveckling av systematiskt kvalitetsarbete 

Förvaltningen har tagit fram en gemensam modell för systematiskt kvalitetsarbete som innefattar både 
kvalitetsdialoger och kvalitetsrapporter. Förskoleförvaltningen arbetar med kvalitetsarbete utifrån 
Dialogmodellen. Modellen handlar om analys av utbildningen i arbetslag/förskola och samtal mellan 
ansvariga nivåer, dvs. mellan arbetslag och förskolechef och mellan förskolechef och verksamhetschef. 
I den sistnämnda kvalitetsdialogen fokuseras fyra perspektiv: ekonomi-, medarbetar-,verksamhets- samt 
brukarperspektivet. Förskolechef skriver en verksamhetsplan för respektive förskola i samverkan med 
personalen. I verksamhetsplanen analyseras utbildningen på den enskilda förskolan. Med 
verksamhetsplanerna som grund planeras förvaltningens insatser på enskilda förskolor. 

Med utgångspunkt från underlagen från kvalitetsdialog mellan förskolechefer och verksamhetschef 
skrivs kvalitetsrapporter där huvudmannen analyserar kvaliteten i förskolans utbildning i Borås Stad. 
Rapporterna lyfter fram behov och utvecklingsområden i det gemensamma arbetet och rapporterna 
ligger till grund för Förskoleförvaltningens utvecklingsplan. 
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3 Strategiska målområden - indikatorer och 

uppdrag 

3.1 Människor möts i Borås 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 
Målvärde 

2018 
Utfall År 

2018 

 Antal genomförda 
medborgardialoger. 

 3 4 4 

Antal genomförda medborgardialoger. 

Nämnden har nått målvärdet. Det är en ökning jämfört med föregående år.  Anledningen till att 
nämnden för 2018 nått målet är att det nu finns en upparbetad organisation för arbete med dialogerna 
samt att det tidigt på året bestämdes att två dialoger skulle hållas på våren och två på hösten. 
 
Den 21 mars genomfördes den första medborgardialogen på Almåsgymnasiet. Politiker från nämnden 
träffade elever på Barn- och fritidsprogrammet, som fick möjlighet att uttrycka vad de tycker om 
utbildningen, yrket i stort och upplevelser kring praktik i Borås Stads verksamheter. Den andra dialogen 
ägde rum på Högskolan i Borås den 22 maj och gjordes med koppling till 
kompetensförsörjningsplanen. Politiker från nämnden träffade studenter på Förskollärarprogrammet, i 
syfte att bland annat undersöka hur de ser på en attraktiv arbetsgivare och för att fånga in synpunkter 
från de studenter som varit på sin VFU (verksamhetsförlagd utbildning). Den 17 september 
genomfördes nämndens tredje dialog med fokus på förskola och öppen förskola. Besökarna fick 
möjlighet att uttrycka åsikter och idéer om förskola och öppen förskola, samt möjlighet att ställa frågor 
till politiker från nämnden. Den 30 oktober genomförde nämnden sin fjärde dialog för året. Dialogen 
hölls på Norrby familjecentral. Besökarna fick i likhet med dialogen den 17 september möjlighet att 
uttrycka åsikter och idéer om förskola och öppen förskola, samt möjlighet att ställa frågor till politiker 
från nämnden.    

3.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 
Målvärde 

2018 
Utfall År 

2018 

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

42  97 74 

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

95,4 95,9 100 95,8 

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

När vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola med offentlig huvudman ska kommunen 
erbjuda barnet förskola inom fyra månader. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl har behov av 
särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola ska skyndsamt erbjudas förskola. 
 
Indikatorn följdes inte upp i Årsredovisning 2017. Under 2018 fick 74 % av barnen plats på förskola på 
önskat placeringsdatum. I de kommuner som följer indikatorn (ovägt medel) fick 61 % av barnen plats 
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på önskat placeringsdatum (källa: Kolada). I genomsnitt fick de barn som inte fick plats på önskat 
placeringsdatum vänta i 14 dagar. För att kunna erbjuda så många barn som möjligt plats på önskat 
placeringsdatum har förvaltningen under året fokuserat på att göra handläggningen så effektiv som 
möjligt. Främst har det handlat om att tydliggöra och implementera en gemensam planeringsprocess. 

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

De allra flesta vårdnadshavare, 95,8 %, anger att de känner sig trygga när de lämnar sina barn på 
förskolan. Förskolenämnden når dock inte målvärdet på 100 procent. Sett över en femårsperiod är 
resultatet konstant, dock skiljer det sig något mellan svarsalternativen ”Stämmer bra” och ”Stämmer 
helt och hållet”, där det över tid är fler vårdnadshavare som svarar att de ”Helt och hållet” känner sig 
trygga. Drygt 3% av de svarande, vilket är en något mindre andel än 2017, har uppgett att de inte 
känner sig trygga när de lämnar sina barn, vilket pekar på att detta är ett förbättringsområde på en del 
enheter. På enheter med sådant resultat är det extra viktigt att titta noga på de kommentarer som 
eventuellt finns kopplade till frågan samt vidta åtgärder för att alla vårdnadshavare ska kunna känna sig 
trygga. I förskolornas verksamhetsplaner har en del enheter identifierat värdegrundsarbetet som den 
viktigaste frågan att jobba vidare med och förbättra. Värdegrundsplattformen, vilken kommer att vara 
färdig under våren 2019, förväntas bli ett viktigt stöd i det arbetet. 
 
Ett gott bemötande och ett professionellt förhållningssätt till barn och vårdnadshavare lägger grunden 
för en känsla av trygghet. Samverkan i olika former med vårdnadshavarna är också en viktig faktor för 
att vårdnadshavarna ska känna sig trygga när de lämnar sitt barn på förskolan. Kommentarer från 
vårdnadshavarna pekar också på att personalkontinuiteten är en viktig framgångsfaktor i detta 
avseende. 

3.2.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2018 Kommentar 

Förskolenämnden ska utreda 
införande av ett kreativt 
återanvändningscenter, där barn 
erbjuds möjlighet att arbeta kreativt 
med spill- och restmaterial från till 
exempel lokala företag. 
Arbetslivsnämnden kan vara en 
naturlig part att samarbeta med. 

 Genomfört Nämnden har utrett införande av ett kreativt 
återanvändningscenter och landat i flera olika 
möjliga vägar att gå. Inget beslut är taget. 
En rapport bifogas. 

3.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 
Målvärde 

2018 
Utfall År 

2018 

 Andel ekologiska och/eller 
närproducerade livsmedel, %. 

 50,2 50 49,9 

Andel ekologiska och/eller närproducerade livsmedel, %. 

2018 års målvärde var uppnått vid tertial 1, då utfallet var 53,5 %. Utfallet för tertial 2 var 50,5 %, 
vilken är en minskning jämfört med den första tertialen. Utfall för 1 januari - 31 december 2018 blev 
49,9 %. Anledningen till minskningen är att livsmedelspriserna generellt ökat under 2018 vilket minskar 
möjligheterna för kostverksamheten att, inom budgetram, köpa ekologiska livsmedel. 
Kostverksamheten, vilken är organisatoriskt placerad under Grundskolenämnden, fortsätter att arbeta 
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med matsedelsplanering som ett led i att öka andelen ekologiska och/eller närproducerade livsmedel 
ytterligare och nå målet på 65% år 2025.  

3.4 Ekonomi och egen organisation 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 
Målvärde 

2018 
Utfall År 

2018 

 Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

 8,6 7,5 9,3 

 Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

 81 60 88,1 

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

 20,1 25 19,9 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Arbetsmiljöarbetet ska bedrivas systematiskt, så att åtgärder kan sättas in i tid för att förebygga ohälsa. 
Såväl förebyggande som hälsofrämjande insatser är oerhört viktiga, men trots det kan sjukfrånvaro ändå 
förekomma och behov av rehabilitering uppstå. Medarbetares behov av rehabilitering ska klarläggas så 
tidigt som möjligt när ohälsa uppstår, och Förskoleförvaltningen följer den rehabiliteringsrutin som 
tagits fram i Borås Stad. Målet är att minska sjukfrånvaron och skapa förutsättningar för medarbetare 
att återgå snarast möjligt med eller utan anpassningar. Under de regelbundna kvalitetsdialogerna med 
HR-specialist, ekonom och förskolechef följs bland annat sjukfrånvaron upp för respektive enhet och 
dialog förs med ansvarig förskolechef för att stötta i pågående rehabiliteringsinsatser, men även i det 
förebyggande arbetet. 
 
När det gäller sjukfrånvaron i % av ordinarie arbetstid hade Förskoleförvaltningen under perioden 
180101-181231 en sjukfrånvaro på 9,3 %, Borås stad hade totalt under motsvarande period en 
sjukfrånvaro på 7,4 %. Ett fortsatt fokus på systematiskt arbetsmiljöarbete samt aktivt arbete med 
rehabiliteringsärenden och uppföljning av genomförda insatser, vid både långtidssjukfrånvaro och vid 
upprepad korttidsfrånvaro, vid de månatliga kvalitetsdialogerna krävs för att sjukfrånvaron ska minska. 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Den arbetade tiden för timavlönade under perioden 180101-181231 motsvarar 88,1 årsarbeten. En viss 
andel timavlönade behövs för att ersätta ordinarie personal vid korttidsfrånvaro. Arbetet med att 
minska sjukfrånvaron är viktig för att bli mindre beroende av timavlönad personal. Vidare är även 
arbetet med att rekrytera personal med relevant kompetens något som också behöver läggas fokus på. 

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

Under perioden 180101-181231 var 19,9 % av medarbetarna på Förskoleförvaltningen friska under 
minst ett år (hälsa), jämfört med 29,1 % för hela Borås Stad. Jämfört med 2017 har utfallet minskat 
något (20,15%), vilket troligtvis beror på att sjukfrånvaron under samma period ökat något. 
Förskoleförvaltningen kommer att fortsätta arbeta systematiskt för att skapa en hälsofrämjande 
arbetsmiljö i enlighet med Borås Stads SAM-rutiner. 

  Verksamhetens indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 
Målvärde 

2018 
Utfall År 

2018 

 Antalet inkomna anmälningar till 
Skolinspektionen där myndigheten 
utdelat ett föreläggande. 

  0 0 
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Antalet inkomna anmälningar till Skolinspektionen där myndigheten utdelat ett 

föreläggande. 

Förskolenämndens målvärde är uppnått. Utfallet för januari-december 2018 är 0. Indikatorn är ny för 
2018 och kommer följas upp på nytt vid årets slut 2019. 
 
Indikatorn avser anmälningar som föranlett ett föreläggande, med eller utan vite. Det gäller de fall då 
Skolinspektionen väljer att gå vidare med ärenden trots att nämnden avgett ett yttrande/gjort en 
utredning. 
 
Genom att ha en hög kvalitet i verksamheten förebyggs antalet anmälningar. Det systematiska 
kvalitetsarbetet är en avgörande process för att verksamheten ska upptäcka och snabbt åtgärda 
eventuella brister. I det systematiska kvalitetsarbetet ingår som en viktig del att lyssna in 
vårdnadshavarnas synpunkter och att använda dessa i förbättringsarbetet. I de fall då någon 
vårdnadshavare inte är nöjd med verksamheten och vill gå vidare med sitt missnöje, ska alla 
medarbetare i första hand hänvisa till kommunens system för att lämna synpunkter, detta i enlighet med 
Borås Stads rutin för hantering av synpunkter. I de fall det inkommer en anmälan från 
Skolinspektionen, är det viktigt att förvaltningen skyndsamt och noggrant utreder samt vidtar åtgärder.  
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4 Nämndens verksamhet 1 

4.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Bokslut 2016 Bokslut 2017 Budget 2018 Bokslut 2018 Avvikelse 

Statsbidrag  72 858 74 971 84 636 9 665 

Avgifter och övriga 
intäkter 

 69 534 65 351 75 110 9 759 

Summa intäkter  142 392 140 322 159 746 19 424 

Personal  -564 992 -615 143 -616 676 -1 533 

Lokaler  -74 277 -82 270 -83 468 -1 198 

Övrigt  -191 314 -160 789 -188 208 -27 419 

Kapitalkostnader  -361 -370 -349 21 

Summa kostnader  -830 944 -858 572 -888 701 -30 129 

Buffert (endast i 
budget) 

  -7 100  7 100 

Nettokostnad  -688 552 -725 350 -728 955 -3 605 

Kommunbidrag  690 044 725 350 725 350 0 

Resultat efter 
kommunbidrag 

 1 492 0 -3 605 -3 605 

Godkänt 
ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

   1 492 1 492 

Godkända 
"öronmärkta" projekt 

     

Resultat jfr med 
tillgängliga medel 

 1 492 0 -2 113 -2 113 

Ackumulerat resultat    -1 526 -1 526 

Förvaltningen har inte erhållit kompensation för ökade IT-kostnader med 587 tkr. Detta justeras i bokslut och ger ett resultat efter 
kommunbidrag på -3 018 och ett ackumulerat resultat på -1 526 tkr, då förvaltningen sedan tidigare har ett ackumulerat resultat på +1 
492 tkr. 

Resultatanalys 

Förskolenämnden är nybildad sedan 1 januari 2017 och därför kan inte bokslut för 2016 presenteras. 

På intäktssidan har överskjutande statsbidraget från tidigare år i högre grad nyttjas. Då andelen barn i 
förskola samt vistelsetiderna ökat har följden blivit att gruppstorlekarna kunnat bibehållas, men inte 
minskas till Skolverkets rekommenderade nivåer. 

Förskoleavgifterna blev högre än budgeterat. Även detta till följd av att en större andel barn går i 
förskola och att dessutom vistelsetiderna ökat. 

Under 2018 infördes biträdande förskolechefer och redan nu upplever förskolechefer att deras 
arbetssituation och arbetsmiljö blivit bättre till följd av satsningen. 22 chefer går det tre-åriga 
obligatoriska rektorsprogrammet och genom den så kallade KAL-gruppens arbete har Borås Stad valt 



 

Förskolenämnden, Årsredovisning 2018 10(17) 

att ge förskolechefer tidsmässig möjlighet att genomgå utbildningen, vilket innebär att biträdande 
förskolechefer täcker upp vid förskolechefs studier. Totalt motsvarade kostnaden för tiden biträdande 
förskolechef ersätter förskolechef vid studier ca 3 mnkr. 

På kostnadssidan var det främst inköp av material och inventarier som avvek från budgeterad nivå. Ett 
flertal förskolor har haft behov av att byta ut gamla och slitna inventarier. 

4.1.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av 

Kommunfullmäktige 

Projekt 
Totalt godkänt 

belopp 
Utfall tom 

2017-12-31 
Utfall 2018-12-

31 
Återstår 

Summa     
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4.2 Budgetavvikelse 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Bokslut 

2016 
Bokslut 

2017 
Budget 2018 

Bokslut 
2018 

Avvikelse 

Central administration      

Intäkter  2 0 4 4 

Kostnader  -11 603 -11 990 -11 632 358 

Resultat  -11 601 -11 990 -11 628 362 

Politisk verksamhet      

Intäkter  1 0 0 0 

Kostnader  -2 029 -2 552 -2 072 480 

Resultat  -2 028 -2 552 -2 072 480 

Förskoleverksamhet      

Intäkter  141 860 139 865 159 165 19 300 

Kostnader  -808 909 -842 555 -866 153 -23 598 

Resultat  -667 049 -702 690 -706 988 -4 298 

Öppen förskola      

Intäkter  72 60 72 12 

Kostnader  -3 805 -3 295 -4 014 -719 

Resultat  -3 733 -3 235 -3 942 -707 

Familjecentral      

Intäkter  456 397 505 108 

Kostnader  -4 597 -5 280 -4 830 450 

Resultat  -4 141 -4 883 -4 325 558 

Buffert      

Intäkter  0 0 0 0 

Kostnader  0 0 0 0 

Resultat  0 0 0 0 

Totalt      

Intäkter  142 391 140 322 159 746 19 424 

Kostnader  -830 943 -865 672 -888 701 -23 029 

Resultat  -688 552 -725 350 -728 955 -3 605 

4.3 Verksamhetsanalys 

Förskolenämnden hade en budgetavvikelse för året på -3 605 tkr efter att hela bufferten, 7100 tkr, 
tillförts verksamheten för ökad beläggningsgrad. Nämnden har inte erhållit kompensation för ökade IT-
kostnader med 587 tkr. Detta justeras i bokslut 2018 och ger ett således en budgetavvikelse på -3 
018 tkr. Nämnden har från 2017 ett ackumulerat resultat på +1 492 tkr. Nytt ackumulerat resultat efter 
bokslut 2018 blir då -1 526 tkr. 

På intäktssidan har överskjutande statsbidraget från tidigare år i högre grad nyttjas. Statsbidraget för 
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18/19 blev något lägre än tidigare år och därför har vissa åtgärder vidtagits på de förskolor som inte 
blev berättigade. Förskoleavgifterna blev högre än budgeterade. 

Tilldelningen till alla verksamheter var liknande 2017 och därför har inga särskilda åtgärder vidtagits 
förutom det som står under statsbidrag i texten ovan. 

Förskolenämnden har haft och kommer även i framtiden att ha utmaningar när det gäller rekrytering av 
förskollärare och eventuellt barnskötare. Det finns en tendens i hela Sverige med en minskning av andel 
förskollärare som lämnar högskolan varje år. För att om möjligt möta behovet något har nämnden slutit 
avtal med olika utbildningsanordnare om valideringsutbildningar till både barnskötare och förskollärare. 
Nämnden kan se att inom en rimlig framtid går det att möta rikttalet för barnskötare på 30 % däremot 
är verksamheten långt ifrån rikttalet för förskollärare på 70 %. 

Nämnden har också haft svårt att möta skolverkets riktlinjer för storlek på barngrupper. Både beroende 
på att det varit svårt att rekrytera ny personal men också för att budgeten inte medgett det. 

4.3.1 Central administration 

Central administration hade en budgetavvikelse för året på +362 tkr. Avvikelsen avsåg till viss del 
personalkostnader och berodde på att kortare frånvaro inte ersätts med vikarier. De uppdrag som låg på 
den centrala administrationen har under året genomförts. 

En översyn har gjorts av den centrala administrationen inför 2019, vilken innebär en viss minskning i 
ram jämfört med budget 2018. Inga förändringar sker i uppdrag som genomförs. 

4.3.2 Politisk verksamhet 

Politisk verksamhet hade en budgetavvikelse för året på +480 tkr. Avvikelsen berodde på att lägre 
arvoden än budgeterat betalats ut. 

Inför budget 2019 sker inga budgetmässiga förändringar avseende den politiska verksamheten. En ny 
nämnd träder i kraft den 1 januari 2019. 

Förskolenämnden hade under 2018 fyra medborgardialoger, dialoger på allmänhetens frågestund samt 
besök i verksamheten både som kontaktpolitiker men också som inbjudna till olika aktiviteter. Det, 
tillsammans med den förvaltningsinformation som delgivits inför varje nämndsmöte, har skapat en bra 
grund för politikerna att både förstå och kunna analysera  verksamhetens styrkor och svagheter. Det 
nämnden kan konstatera är att man går mot ett budgetår 2019 som inte kommer att vara så flexibelt för 
verksamheten och kommer att innebära olika konsekvenser enligt det effektiviseringskrav som 
Kommunfullmäktige lagt. 

4.3.3 Förskoleverksamhet 

Förskoleverksamheten hade en budgetavvikelse för året på -4 298 tkr efter att hela bufferten, 7 100 tkr, 
tillförts verksamheten för ökad beläggningsgrad. 

Den senaste befolkningsprognosen visar att antalet barn i åldersgruppen 1-5 år minskar mellan 2017 
och 2018. Trots detta har antalet inskrivna barn i våra egna förskolor under 2018 varit 98 eller 1,7 % 
fler än under 2017. Volymtimmarna ökade med närmare 5 % mellan åren. Antalet barn som vistats 15 
timmar i förskolorna ökade kraftigt, ca 13 % jämfört med 2017. 

Antalet barn i fristående förskolor har ökat med 12 platser eller 2,9 % under 2018 jämfört med 2017. 
Fristående pedagogisk omsorg har ökat med 11 platser eller 47,8 % mellan åren. Detta har resulterat i 
att kostnaderna för köpta platser är ca 5 300 tkr eller 10 % högre under 2018 än för 2017. 
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Sammantaget, när även köpta och sålda platser till annan kommun räknas med, har Förskolenämnden 
haft betalningsansvar för 120 eller 1,9 % fler barn under 2018 än under 2017. Förskolenämndens ram 
inför 2018 räknades upp med 0,9 % avseende volymer. 

På intäktssidan har det överskjutande statsbidraget från tidigare år i högre grad nyttjas. Då andelen barn 
i förskola samt vistelsetiderna ökat har följden blivit att gruppstorlekarna kunnat bibehållas, men inte 
minskas till Skolverkets rekommenderade nivåer. 

Förskoleavgifterna blev högre än budgeterade. Även detta till följd av att en större andel barn går i 
förskola och att dessutom vistelsetiderna ökat. 

För att kunna behålla och rekrytera medarbetare är det viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare. 
Förvaltningen har idag svårigheter att rekrytera utbildade förskollärare. En del i detta arbete är att 
fortsätta göra satsningar för att höja löneläget vilket också skulle förbättra konkurrenskraften vid 
rekrytering. 

Under året har olika valideringsinsatser startats upp för att öka andelen utbildade barnskötare och 
förskollärare. Genom att använda olika utbildningsanordnare som Komvux och Hermods validerar 
totalt 50 medarbetare till barnskötare läsåret 18/19. När det gäller validering till förskollärare köper 
Förskoleförvaltningen av Högskolan i Borås 8 platser sedan föregående år och ytterligare 16 platser 
under innevarande läsår. 

Förskoleförvaltningen bedriver ett kontinuerligt arbete med att producera och omfördela 
förskoleplatser dit efterfrågan finns. En effekt av detta arbetssätt är att fler föräldrar får en förskoleplats 
i det område man önskar och att verksamheten kan hålla nere antalet köpta platser. 

Behov av förskoleplatser ökar i olika delar av staden. Tillgång till lokaler harmonierar inte med 
efterfrågan. Framför allt finns det ett stort behov av platser i de centrala delarna av staden. Arbete kring 
lokalplanering och nybyggnation pågick under 2018 i förvaltningen. Målsättningen är att satsa på större 
och för verksamheten mer välanpassade förskolor för att skapa en mer effektiv organisation med större 
möjligheter till pedagogisk utveckling och flexibilitet. I lokalplanering behandlas även expansion och 
omdisponering av förskolelokaler för att möta en förändrad demografi och möjliggöra en 
effektivisering av verksamheten. Resultatet av lokalplaneringen är att ett flertal ytterligare förskolor nu 
står på agendan för byggnation, utbyggnation eller renovering. Alla nya förskolor i Borås har en profil 
som förtydligar hur man vill arbeta för att sträva mot målen i våra styrdokument. Profilen knyter 
samman verksamheten på förskolan och idén är att vårdnadshavare kan göra ett mer aktivt val av 
förskola då inriktningen är tydligt kommunicerad. Tanken är även att förskolan genom en profil lättare 
kan rekrytera och behålla medarbetare med ett engagemang för profilen i fråga. 

En viktig fråga ur ett internt perspektiv har varit ett förbättrat systematiskt kvalitetsarbete på enhets- 
och förvaltningsnivå. Syftet är att öka kvaliteten i undervisningen så att de mål som finns i skollag och 
läroplan ska uppfyllas. För att nå målet har förvaltningen utvecklat arbetet med verksamhetsplaner. 
Arbetet har skett i dialog med förskolechefer. För att stötta arbetet med verksamhetsplaner har olika 
typer av stödmaterial tagits fram såsom exempelvis samtalsunderlag, observationsunderlag och årshjul 
för SKA-arbetet. Det systematiska kvalitetsarbetet är ett fokusområde även under 2019 och kommer till 
exempel att vara ett återkommande inslag på mötesforum för förskolechefer (CUL=chefer i utveckling 
och lärande), där berörda chefer ur ledningsgrupp och förskolechefer samlas en gång per månad. Även 
vid varje kvalitetsdialog kommer detta område att följas upp i syfte att utveckla ledarskapet och stödja 
den pågående processen. Förskolecheferna kommer vidare att få kompetensutveckling inom viktiga 
delar i det systematiska kvalitetsarbetet. 

Under året följdes inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet förskolornas arbete upp med 
värdegrund, språkutveckling och matematikutveckling. Kvalitetsrapporterna visar att det finns 
avvikelser mellan enheterna och det är därför viktigt att förvaltningen arbetar utifrån ett 
likvärdighetsperspektiv och utifrån gällande styrdokument, jobbar för att säkerställa att Borås Stads alla 
förskolor bedriver en god undervisning inom ovanstående områden. Utifrån förvaltningens analys av 
värdegrundsarbetet har förvaltningen arbetat fram ett gediget stödmaterial i form av en 
värdegrundsplattform, som ska implementeras under 2019. 
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Under 2018 har utbildningssatsningar genomförts för medarbetare på förskolorna under året, bl.a. inom 
språkutveckling, matematik, naturvetenskap och teknik, processledning, mångfald samt IKT. 
Utbildningar har även vid behov genomförts rörande ex. autism, TAKK och TRAS. 

För att stödja utvecklings- och kvalitetsarbetet på förskolorna finns i förvaltningen medarbetare med 
olika specialistkompetenser; verksamhetsutvecklare, IKT-pedagog, utvecklingspedagoger, 
specialpedagoger, psykologer, ECERS-pedagoger samt språk- och matematikutvecklare. Bedömningen 
är att förvaltningen har tagit stora steg i arbetet med att bygga upp en organisation som kan stödja 
utvecklingsarbetet. 

Under året inkom trettio synpunkter till Förskoleförvaltningen via stadens synpunktshanteringssystem. 
Antalet synpunkter har således ökat under andra halvåret då det under första halvåret endast inkom fyra 
synpunkter. En anledning till denna ökning bör vara att synpunkter som tidigare endast lämnats till 
förskolan, nu i större utsträckning anmäls till huvudmannen. Detta är i sig en effekt av att systemet 
gjorts mer känt för stadens medborgare och kunder. Synpunkterna handlade till största del om 
klagomål på lokaler och utemiljö. 

En reviderad läroplan för förskolan träder i kraft 1 juli 2019. Läroplanen förtydligar förskollärarens 
ansvar i undervisningen. Den låga och sjunkande andelen förskollärare i förvaltningen ger försvårande 
förutsättningar. Digital kompetens, hållbar utveckling och jämställdhet är begrepp som förts in och 
förtydligats. Det finns nya skrivningar om barns kroppsliga och personliga integritet. Det får till följd att 
det på vissa förskolor behöver genomföras åtgärder för att kunna leva upp till nya skrivningar. 

Förskolecheferna kommer under våren att byta titel till rektor. Även detta är en följd av den nya 
läroplanen och innebär att alla nya förskolechefer/rektorer måste gå den obligatoriska 
befattningsutbildningen för rektorer. Utbildningen är tre-årig och läses på kvartsfart. Under 2018 
infördes biträdande förskolechefer och redan nu upplever förskolechefer att deras arbetssituation och 
arbetsmiljö blivit bättre till följd av satsningen. 22 chefer går det tre-åriga obligatoriska 
rektorsprogrammet och genom den så kallade KAL-gruppens arbete har Borås Stad valt att ge 
förskolechefer tidsmässig möjlighet att genomgå utbildningen, vilket innebär att biträdande 
förskolechefer täcker upp vid förskolechefs studier. Totalt motsvarade kostnaden för tiden biträdande 
förskolechef ersätter förskolechef vid studier ca 3 mnkr. 

4.3.4 Öppen förskola 

Öppen förskola hade en budgetavvikelse för året på -707 tkr. 

Kostnaderna för öppna förskolor och familjecentralerna har ökat med 88 % sedan 2016. Ökningen 
motsvarar närmare 4 mnkr. 

Det beror dels på att öppettiderna har utökats och att antalet öppna förskolor har ökat, från fem till sex 
stycken. Under 2018 startades en rullande öppen förskola i form av en ombyggd husbil. Denna 
bemannades med 1,5 årsarbetare. 

Den rullande öppna förskolan har varit igång sedan april och man har besökt många områden runt om 
och i Borås. Tanken med detta är att man undersöker vilka områden som är i störst behov av denna 
form verksamhet. 

Bemanningen förtätades på en del av de öppna förskolorna under hösten 2018. Inför 2019 är 
bemanningen på de öppna förskolorna neddragen med 1,4 årsarbetare, vilket medfört att öppettiderna 
minskats något. 
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4.3.5 Familjecentral 

Familjecentralsverksamheten har en budgetavvikelse för året på +558 tkr. 

Öppettiderna har utökats på samtliga familjecentraler för att öka tillgängligheten. 

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

På Sjöbo familjecentral kommer det att startas en uppsökande verksamhet under våren 2019. Denna 
verksamhet innebär att en pedagog samt en samordnare besöker de familjer som inte finns i någon av 
våra andra verksamheter. 

Samverkan mellan Barnhälsa och familjecentralerna med fokus på språkutveckling fortsätter under året. 

4.4 Verksamheten 2018 

Arbetslivsnämnden, Förskolenämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden startade en 
verksamhet som kallades ”Mammor i arbete” som skulle hjälpa utrikesfödda kvinnor som stod långt 
ifrån arbete för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Förskolenämndens del har varit att skapa en 
trygghet för de mammor som deltagit för att kunna lämna sina barn på förskolan vilket har slagit väl ut. 

Förskolenämnden fick i uppdrag att i samverkan med IFO-nämnden starta en fjärde familjecentral på 
en central plats i Borås. Under året har flera olika alternativ till lokaler kartlagts och utvärderats och 
nämnden hyser en stor förhoppning om att i början på 2019 kunna säga ja till en lokal för att därefter 
kunna planera den nya verksamheten. 

Ett projekt håller på att startas upp med en uppsökande verksamhet i form av hembesök för att 
vårdnadshavare ska få en tidig kontakt med familjecentral, bvc och bibliotek. Det är fortfarande delvis 
under utformning men kommer att få kraft under den första delen av 2019. Tidigare har även 
hembesök genomförts tillsammans med kulturförvaltningen för att lämna över "barnets första bok". 

Nämnden har ett uppdrag att se till att fördelningen mellan förskollärare och barnskötare ligger på 70 
respektive 30 procent och i övrigt att all personal har relevant utbildning. Under 2018 har 
Förskolenämnden genomfört fler olika valideringsutbildningar för att bereda plats för anställda att 
kunna vidareutbilda sig till barnskötare respektive förskollärare. Hittills har 50 medarbetare fått 
möjlighet att validerat sig till barnskötare under läsåret 18/19 samt 24 stycken till förskollärare. Andelen 
barnskötare kan vi se sakta ökar medan andel förskollärare minskar. Nämnden kommer dock att 
fortsätta med valideringsinsatserna även under 2019. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden skulle starta en serviceassistentutbildning inom Särvux och 
Förskolenämnden, Vård- och äldrenämnden och Grundskolenämnden skulle då inventera och 
rapportera till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden möjligheten att anställa de 
serviceassistentutbildade personerna. Den utbildningen har inte startat och inget innehåll på 
utbildningen har delgivits nämnden och därmed har ingen inventering genomförts. 

Alla förvaltningar som använder bilar eller upphandlar biltransporter ska i första hand välja elfordon. 
Förskolenämnden leasar bilar genom den Tekniska nämnden som uppfyller kravet om elfordon. 

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

  

  



 

Förskolenämnden, Årsredovisning 2018 16(17) 

4.5 Jämställdhetsperspektivet 

Under 2018 har en värdegrundsplattform för verksamheten arbetats fram och implementeras under 
2019. Med hjälp av den kan verksamheten ytterligare utveckla sitt arbete med bland annat 
jämställdhetsperspektivet. 

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

5 Verksamhetsmått 

5.1 Förskola 

5.1.1 Förskola 

Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Årsutfall 2017 Budget 2018 Årsutfall 2018 

Antal inskrivna barn från 
kommunen 

6 025 6 254 6 300 6 118 

Kommentar 

I Årsutfall 2017 och Budget 2018 är antal inskrivna barn baserat på ett snitt mellan april och oktober. I 
Årsutfall 2018 avser utfallet den 15 oktober 2018. Antalet inskrivna barn den 15 oktober 2017 var 6 050 
barn. 

varav barn i fristående 
verksamhet 

407 439 410 453 

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

 91 90 90 

Kommentar I Årsutfall 2018 avses Andel inskrivna barn den 15 oktober 2018. I Årsutfall 2017 avsåg 
andelen ett snitt mellan april och oktober. Ett snitt mellan april och oktober 2018 ger en andel inskrivna 
barn på 93,6 %. 

Bruttokostnad per inskrivet 
barn, kr 

 135 801 135 158 142 190 

Antal barn per årsarbetare i 
egen regi 

 5,4 5,5 5,3 

Andel förskollärare, % 
(Nämndsmått) 

  52 46,4 

Andel barnskötare, % 
(Nämndsmått) 

  25 25,5 

Gruppstorlek (Nämndsmått)   16 15,5 
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6  Investeringar 

Investeringsprojekt 

Tkr 
Godkänd 

utgift 
Budget 

2018 
Utgift 
2018 

Avvik. Omdisp Prognos Status 

Inventarier nya 
förskolor, öppen 
förskola 

2 000 2 000 1 800 200    

Inventarier ny 
familjecentral 

400 400 0 400    

Summa 2 400 2 400 1 800 600    

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart 

Analys 

Nya inventarier till två nyöppnade förskolor. 

Investeringsmedel för inventarier till ny familjecentral flyttas över till 2019. 
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Uppdrag från Kommunfullmäktige angående införandet 

av ett kreativt återanvändningscenter  

 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige gav Förskolenämnden i uppdrag i Budget 2018 att ”utreda 

införandet av ett kreativt återanvändningscenter där Arbetslivsnämnden kan 

vara en naturlig part att samarbeta med.” 

Vad är ett kreativt återanvändningscenter? 

Ett kreativt återanvändningscenter samlar restmaterial från samhället. Det är en 

plats för hållbarhet, kreativitet, inspiration och teknik. En mötesplats där 

förskolor kan arbeta tillsammans, utvecklas och lära i ett sammanhang som 

gynnar social och ekologisk hållbarhet. Centret skulle även kunna vara en 

mötesplats för olika grupper inom stadens verksamheter där en samverkan 

skulle kunna ske med olika aktörer kring hållbarhet, konstnärliga och 

pedagogiska frågor. En plats för utveckling av kreativa processer och 

konstnärlig verksamhet. 

På ett kreativt återanvändningscenter så kan man arbeta med hållbarhet ur tre 

olika perspektiv; Socialt, Ekologiskt och Ekonomiskt. 

Ett kreativt återanvändningscenter ger möjligheter att ta ett större ansvar för 

hållbar konsumtion och ta tillvara och återbruka material som kan få nytt liv i 

våra barn och elevers händer. Det kan även möjliggöra att barnens 

kompetenser, tankar, önskningar och drömmar blir synliga i och får möjlighet 

att påverka samhället.  

Med hjälp av återvinningsmaterial och kreativa lösningar på lärmiljöer kan 

konsumtionen minska på våra förskolor. En hållbarhet i både tanke och 

handling. 
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Ett kreativt återanvändningscenter kan tillvarata rest- och spillmaterial från 

företag, istället för att kasseras så blir materialet ett kreativt pedagogiskt material 

i förskoleverksamheten i Borås stad. Barns kreativitet och experimentlust kan 

främjas i den skapande verksamheten. Material kan även uppmuntra ett mer 

miljömedvetet förhållningssätt genom att lära barn att ta tillvara på det som 

finns runt omkring och samtidigt minska konsumtionen av nya saker. Materialet 

är även ett stöd för det entreprenöriella lärandet. Barn och elever får utveckla 

sin nyfikenhet och kreativitet, samt samverka med omvärlden och näringslivet 

på ett verklighetsanknutet sätt. En variation och mångfald av material är bra, 

därför är det viktigt att knyta många olika företag till verksamheten.  

Pedagogisk verksamhet  

På förskolan kan man plocka bort ”färdigt” material på avdelningen till förmån 

för ”ofärdigt” material, det vill säga rest och spillmaterial från företagen. Vad 

och hur mycket avdelningen vill plocka bort och vad man önskar behålla är upp 

till varje avdelning att bestämma, grund för beslut är den aktuella barngruppens 

behov. Det viktiga är medvetenhet kring materialval och reflektion över hur 

material kan användas. Det är också viktigt att arbetet med rest-och 

spillmaterial är kopplat till ett utforskande arbetssätt.  

Förskolan kan arbeta med gemensamma projekt där barn samarbetar och gör 

saker som får finnas kvar för att sedan användas på förskolan. Saker kan byggas 

och konstrueras på ett sätt så att det går att plocka isär och använda igen. 

Ett nätverk mellan förskolor kan utvecklas i syfte att inspirera varandra, lyfta 

fram och synliggöra fördelarna med rest- och spillmaterial, samt tänka 

tillsammans kring svårigheter och hitta nya utmaningar. 

Genom att erbjuda barnen återvinningsmaterial minskar behovet av att köpa in 

nya leksaker/skapande material bidrar till ett hållbart förhållningssätt. Materialet 

är okodat/neutralt, blir ”till” i barnens händer. Barnen besjälar materialet. Inget 

rätt eller fel. I en mångfald av fritt material kan fantasin och kreativiteten flöda 

fritt. Neutralt material är också positivt ur ett normkritiskt perspektiv för att det 

inte bär med sig några förutbestämda signaler. 

Arbetslivsnämnden 

Förskoleförvaltningen har varit i kontakt med Återbruk på 

Arbetslivsförvaltningen. Återbruk informerades om hur andra kommuner 

arbetar med kreativt återanvändningscenter, och vad själva grundidén till ett 

kreativt återanvändningscenter är. I ett utredningsskede diskuterades även om 

intresse finns kring ett samarbete kring lokal, material och personal mm. 

Återbruk gör redan idag detta fast i en väldigt liten skala där de tar tillvara på 

material som sedan vissa förskolor använder sig av i verksamheten.  
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Återbruk ställer sig positiva till att fortsätta utreda ett införande av ett kreativt 

återanvändningscenter i Borås, där ett samarbete mellan Förskoleförvaltningen 

och Arbetslivsförvaltningen skulle kunna vara möjligt. 

Förslag på bemanning 

På det kreativa återanvändningscentret bör det finnas medarbetare som  

- kan ta emot material 

- ta emot besökare  

- kunna distribuera material till förskolorna 

Beroende på öppettider så kan antal personer att variera men uppdraget bör 

fördelas på flera personer för att inte bli personbundet. Förvaltningen ser ingen 

möjlighet att i det här läget bemanna med barnskötare eller förskollärare då 

grundbemanningen på respektive förskola bör prioriteras först. 

Slutsats 

Visionen Borås 2025 vilar på en grund av hållbar utveckling och att starta ett 

kreativt återanvändningscenter ligger därför i linje med visionen. Ett kreativt 

återanvändningscenter kan bidra till verksamhetsutveckling och på så sätt även 

öka attraktionskraften för pedagoger från närliggande kranskommuner. Barn 

som världsmedborgare och barn som synliggörs mer i staden, inte bara på 

lekplatser/skogen utan även på offentliga platser genom att lämna avtryck på 

olika platser med hjälp av återvinningsmaterial, kanske i samarbete med en 

konstnär?  

I samband med firandet av Borås 400 år skulle konstnärer kunna ställa ut 

konstverk gjorda av återvinningsmaterial och bjudas in till workshops 

tillsammans med barnen.  
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Miljörapport 2018 Förskolenämnden 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner upprättad miljörapport för 2018 och översänder 

den till Miljö-och konsumentnämnden.           

Ärendet i sin helhet 

Kommunfullmäktige antog under våren 2018 nya Miljömål för Borås Stad. 

Kommunfullmäktige har beslutat att dessa miljömål gäller till och med 2021. 

Förskolenämndens arbete med Borås Stads miljömål redovisas två gånger per år 

till Miljö- och konsumentnämnden. Miljö- och konsumentnämnden 

sammanställer sedan en rapport till Kommunstyrelsen. Uppföljningen skall 

beskriva hur långt nämnden har kommit i sitt arbete med de av 

Kommunfullmäktige beslutade målen.                             

Beslutsunderlag 

1. Miljörapport 2018 Förskolenämnden                               

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 5 februari 2019. 

Beslutet expedieras till 

1. Miljö- och konsumentnämnden 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 
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Inledning 

Miljömålsarbetet i Borås Stad ska bidra till att nå de nationella miljökvalitetsmålen och de globala 
hållbarhetsmålen. Borås Stads miljömål 2018-2021 är beslutade av Kommunfullmäktige och är indelade 
i fyra perspektiv, Hållbara perspektiv, Hållbar samhällsplanering, Fossilbränslefritt och energieffektivt 
Borås och Hållbar natur. För varje perspektiv har ett antal mål och etappmål utarbetats. Miljömålen 
följs upp två gånger per år, i samband med tertial 2 och årsredovisningen. 

I denna Miljörapport redovisas nämndens arbete med Borås Stads miljömål 2018-2021, avseende 
etappmål 1d) Alla anställda och förtroendevalda inom Borås Stad ska vara miljöutbildade. 

I samband med tertial 2 följde nämnden upp etappmål 1a) Alla förvaltningar och bolag med mer än tio 
anställda ska ha ett miljöledningssystem, 1b) Alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor ska ha 
system för arbetet med miljöfrågor, exempelvis Grön Flagg, 1d) Alla anställda och förtroendevalda 
inom Borås Stad ska vara miljöutbildade och 2b) Minska användningen av kemikalier som kan skada 
hälsa och miljö. 

Förvaltningen fortsätter sitt arbetet med att skapa en giftfri förskola. Detta för att skapa en likvärdighet 
på alla förskolor och för att säkerställa att gifter och farliga kemikalier minimeras. Under 2017 gjordes 
ett stort arbete med att köpa in giftfria vilmadrasser för ca 470 000 kronor. Under 2018 har ytterligare 
madrasser för ca 12 000 kronor köpts in. Vilket även har redovisats i nämndens uppföljning av 
klimatkompensation för 2018. Totalt har närmre 1400 vilmadrasser köpts in. 

Hållbara perspektiv 

Beskrivning 

I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap och delaktighet ger grund för 
hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Ett strukturerat miljöarbete ger förutsättningar för en 
hållbar samhällsutveckling. 

Mål 1. Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete och hög 

kompetens inom miljöområdet 

1d) Alla anställda och förtroendevalda inom Borås Stad ska vara 

miljöutbildade. 

Indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 

Andel anställda som genomgått en 
miljöutbildning, som inkluderar 
utbildning om Borås Stads miljöarbete. 

 80% 43% 

Kommentar Vid årsskiftet 2018/2019 genomförde Förskoleförvaltningen en inventering för att ta reda på 
hur stor andel av förvaltningens tillsvidareanställda personal som genomgått en miljöutbildning. Resultatet 
visar att det är färre som har gått utbildningen än den andel som uppskattades gått utbildningen vid 
uppföljningen 2017. Förskoleförvaltningen har stora personalgrupper som behöver utbildas, förvaltningen 
ska därför arbeta för att inom en period på fem år nå målet. Nyanställda ska utbildas.  
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Indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 

Andel förtroendevalda som genomgått 
en miljöutbildning, som inkluderar 
utbildning om Borås Stads miljöarbete. 

  0% 

Kommentar Förtroendevalda i Förskolenämnden kommer att gå miljöutbildning under 2019.  
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Uppföljning av intern kontrollplan 2018 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att godkänna uppföljningen av den interna 

kontrollplanen för 2018 och översända den till Kommunstyrelsen.        

Ärendet i sin helhet 

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 

verksamhetsområde. Varje nämnd ska löpande följa upp det interna kontroll-

systemet inom sitt verksamhetsområde och i samband med årsredovisningen 

redovisa resultatet av den interna kontrollen till Kommunstyrelsen.                

Beslutsunderlag 

1. Uppföljning av intern kontrollplan 2018                                

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 5 februari 2019. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen  

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 
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1 Inledning 

Förskolenämnden redovisar nedan uppföljning av intern kontrollplan för 2018. Sammanlagt 13 riskbilder har följts upp inom områdena personal, 

ekonomi och egen verksamhet. 

2 Uppföljning Intern kontrollplan 

2.1 Personal 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

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

Statistik från bemanningsenheten följs upp varje 
månad. Från och med februari 2018 tillsätter 
bemanningsenheten endast vikariat upp till en månad. 
Totalt har 21674 beställningar gjorts till 
bemanningsenheten, och täckningsgraden för tillsatta 
beställningar under året låg på 92,3%. Statistiken från 
bemanningsenheten visar dock inte på den faktiska 
täckningsgraden då beställningar markeras som 
tillsatta trots att inte hela behovet täckts i 
verksamheten, statistiken visar inte antalet tillsatta 
timmar utan endast tillsatta tillfällen. Det finns 
fortfarande ett stort behov av  vikarier, både på 
timbasis men även på längre förordnanden. 
 
Att inte alla beställningar kan tillsättas beror till stor 
del på att det inte finns tillräckligt med vikarier att få 
tag på. Vikariererna kan också själva bestämma i 

Vikariebrist 

Fortsatt kontinuerlig dialog och 
avstämning med 
bemanningsenheten. Fortsatta 
genomgångar av månatlig statistik 
gällande vikarietillsättningar. Ett 
tätare samarbete mellan 
förvaltningen och 
bemanningsenheten för att ta ett 
gemensamt grepp kring 
problematiken med 
personalförsörjning på kort och lång 
sikt.  Arbetet med att minska 
sjukfrånvaron är också viktigt i det 
här avseendet för att kunna bli 
mindre beroende av timavlönad 
personal. 
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vilka områden de vill arbeta, vilket gör att framförallt 
ytterområdena påverkas där det är svårt att ta sig 
med exempelvis kollektivtrafik. 
 
En enkätundersökning har genomförts av 
förskolecheferna där syftet var att undersöka hur 
verksamheten upplever att vikariebemanningen 
fungerar. Svarsfrekvensen på enkäten var närmare 
95 %. 
- På en fråga i enkäten om hur stor andel av 
vikariebehoven som täcks på förskolechefens enheter 
under hösten 2017 uppskattar 38 % av cheferna att 
de fått täckning med 90 % eller mer. 
- På frågan kring hur stort vikariebehovet har varit på 
förskolechefens enheter under 2018 svarar 61 % att 
det varit stort eller mycket stort. 
- På frågan om en eventuell vikariebrist fått några 
negativa konsekvenser för verksamheten svarar 72 % 
att det fått det. 

Enkätundersökning 

En uppföljande enkät där 
förskolecheferna återigen får delge 
sin upplevelse av 
vikariebemanningen bör göras för att 
få en tydlig bild av nuläget i frågan. 
Detta i komplement till den 
kontinuerliga dialogen som förs med 
cheferna i frågan. 

Rekrytering Extern personalomsättning - andel tillsvidareanställda 
som slutat sin anställning i kommunen under året i % 
av totalt antal tillsvidareanställda. Andel medarbetare 
som anger att de har en individuell kompetensplan i 
medarbetarenkäten. Andel medarbetare som anger 
att de skulle kunna rekommendera andra att söka 
jobb inom Borås Stad. 
 
Kontrollmetod 
Statistik från personalsystemet 

Av de tillsvidareanställda på Förskoleförvaltningen är 
den externa personalomsättningen 9,60% under 
2018. I de två stora personalgrupperna, barnskötare 
och förskollärare, är motsvarande siffror 9,25% 
(barnskötare) respektive 9,35% (förskollärare). 
Exkluderas de som slutat på grund av uppnådd 
pensionsålder är siffran 7,58%, och för 
primärgrupperna 8,29% (barnskötare) respektive 
6,56% (förskollärare). Siffrorna för båda grupperna är 
något lägre än de övergripande i Borås Stad, där 
personalomsättningen är 9,3%. 
 
Andelen medarbetare som har en individuell 
kompetensplan är högre på Förskoleförvaltningen än 
inom Borås Stad totalt sett. Enligt medarbetarenkäten 

Personalomsättning 

En viss personalomsättning är bra för 
organisationen, men i dagsläget när 
det är svårt att ersätta utbildad 
personal som slutar med personer 
med motsvarande kompetens, 
behöver förvaltningen fortsätta jobba 
med att förbättra förutsättningarna för 
medarbetarna i verksamheten så att 
medarbetarna väljer att stanna kvar i 
så stor utsträckning som möjligt. 
Genom att jobba med arbetsmiljö- 
och hälsofrågor strukturerat och 
kontinuerligt tar förvaltningen steg 
mot att göra detta. 
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som genomfördes under hösten 2017 anger 61,9 % 
av medarbetarna på Förskoleförvaltningen att de har 
en individuell kompetensplan (benämns som 
utvecklingsplan i medarbetaröverenskommelsen). Att 
samtliga medarbetare får en tydlig bild av hur de kan 
fortsätta att utvecklas i linje med förvaltningens mål 
och uppdrag, kommunicerat i den individuella 
kompetensplanen, torde bidra till fortsatt motivation 
och engagemang även framgent. 
 
I medarbetarenkäten som genomfördes under 2017 
var snittvärdet, på Förskoleförvaltningen, 3,6 gällande 
frågan om medarbetarna skulle kunna rekommendera 
andra att söka jobb i Borås Stad. 56% anger värde 4 
eller 5 och endast 13.2% värde 1 eller 2, vilket är ett 
resultat som motsvarar det som uppmättes i Borås 
Stad totalt. 

Individuell kompetensplan 

Den individuella kompetensplanen 
(utvecklingsplanen) upprättas i 
samband med medarbetarsamtalet 
och en tydlig genomgång av hur 
processen ser ut kommer göras av 
HR-funktionen. Kunskapen hos 
förvaltningens chefer behöver öka 
gällande vikten av medarbetarnas 
individuella kompetensplan. 
Förvaltningen ska arbeta med detta 
för att på sikt skapa högre 
medvetenhet hos medarbetarna, dels 
att den finns, men också på vilket sätt 
den enskilde kan påverka sin egen 
utveckling. 

Attraktiv arbetsgivare 

Fortsätta arbetet med att skapa en 
attraktiv arbetsgivare och ett tydligt 
arbete med arbetsgivarvarumärket. 
Fortsätta arbeta med att informera 
om Borås Stads förmåner och bli 
bättre på att använda våra 
medarbetare som ambassadörer för 
att sprida goda exempel. 

Personal och 
lönekontroller 

Kontroll av att lönerapportering sker enligt föreskrifter 
avseende övertid/mertidsersättning, användning av bil 
i tjänsten samt utlägg i tjänsten. 
 
Kontrollmetod 
Stickprov och statistik 
30 stickprov på anställda i förvaltningen görs av 
löneservice.  
Intern kontroll-förfrågan skickas till Löneservice via 
framtagen blankett. 
Statistik tas ur personalsystemet. 

Stickprovskontroll har genomförts på 25 slumpvist 
urvalda anställda utfört av löneservice enligt gällande 
Borås Stads rutin för internkontroll av löner. 
Resultatet visar samtliga poster utan anmärkning. 
 

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

Sjukfrånvaron i Förskoleförvaltningen, mätt på 12-
månadersintervaller, har legat på en stabil nivå under 
2018. Dessvärre är denna nivå, ca 9% (spann mellan 
8,7-9,3%) alldeles för hög och något som måste 
prioriteras att arbetas med framgent. Trenden verkar 
dessutom vara att sjukfrånvaron stiger något mellan 
mättillfällena, det handlar om ca 0,1%, vilket är en 
liten ökning, men ändock viktig att redovisa. 
 
Antalet sjukfall över 60 dagar uppmättes under 2018 
till 213 stycken på förvaltningen. 
 
Häslotalet, 12 månader utan sjukfrånvaro, mått på 12-
månadersintervaller, ligger i förvaltningen strax 
under20% (spann mellan 18,7-20,2%). 
 
I medarbetarenkäten som genomfördes hösten 2017 
angav 93,4% av medarbetarna på 
Förskoleförvaltningen värdet 4 eller 5 på frågan ”Mitt 
arbete engagerar mig”. Borås Stads resultat totalt sett 
var 90,5 %. Andelen medarbetare som anger att 
arbetet är engagerande är således något högre på 
Förskoleförvaltningen än i Borås Stad totalt sett. 
Begreppet medarbetarengagemang används 
generellt för att beskriva medarbetarnas motivation 
och förutsättningar att göra sitt bästa för 
organisationen. Ibland används även ord som till 
exempel ”viljan att göra det lilla extra” för att ringa in 
begreppet. I medarbetarenkäten framkommer att 
82,4 % av Förskoleförvaltningens medarbetare anger 
värdet 4 eller 5 på HME-frågorna jämfört med 77,6 % 
sett till Borås Stads resultat totalt. Viljan att göra det 
lilla extra och medarbetarnas motivation och 
engagemang är således högre på 
Förskoleförvaltningen än i Borås Stad totalt sett. 

Sjukfrånvaro och hälsa 

Förskoleförvaltningen kommer att 
fortsätta att arbeta systematiskt för att 
skapa förutsättningar för goda 
prestationer, hållbart 
medarbetarengagemang och för att 
skapa en hälsofrämjande arbetsmiljö 
i enlighet med Borås Stads SAM-
rutiner. Tydliga mål, värderingar och 
feedback på utfört arbete är också 
väsentligt för att öka hälsan. Ett 
fortsatt arbete med 
verksamhetsplaner som bryts ner till 
tydliga mål på medarbetarnivå i 
medarbetarsamtalen är därför viktigt. 
Det önskvärda resultatet är fortsatta 
insatser och åtgärder för ökad hälsa 
och att sjukfrånvaron ska minska till 
ett minimum för både kvinnor och 
män.  
Ett systematiskt förebyggande 
arbetsmiljöarbete är en viktig åtgärd 
för att förebygga ohälsa. 
Arbetsmiljöarbetet ska bedrivas 
systematiskt, så att åtgärder kan 
sättas in i tid för att förebygga ohälsa, 
återfall eller försämring. Sjukfrånvaro 
kan förekomma trots att 
förebyggande och hälsofrämjande 
insatser genomförs behov av 
rehabilitering uppstå av olika 
anledningar. Medarbetares behov 
ska klarläggas så tidigt som möjligt 
när ohälsa uppstår. Målet är att 
minimera sjukfrånvaron och skapa 
förutsättningar för medarbetare att 
återgå snarast möjligt med eller utan 
anpassningar. Medarbetarna på HR-
funktionen har löpande dialog med 
förskolechefer gällande medarbetare 
som är inne i olika former av 
rehabiliteringsinsatser, och jobbar 
aktivt med att stötta cheferna i att 
komma vidare i de ärenden som 
pågått under lång tid. 
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Leverantörsfakturor Kontroll av att leverantörsfakturor är korrekta. Utgiften 
tillhör verksamheten, korrekt YY-kod finns på 
fakturan, F-skatt, organisationsnummer. 
 
Kontrollmetod 
Alla fakturor granskas mot Borås Stads 
kontrollsystem "Inyette" och genom granskning av 
attest i steg 1 och 2. Systemet flaggar om det skulle 
föreligga några oegentligheter och om så är fallet, 
kontaktas leverantören omgående. 

Risken för felaktiga utbetalningar bedöms inte vara 
särskild hög men konsekvenserna kan bli allvarliga 
om det sker. Alla manuella utbetalningar som görs 
från förvaltningen granskas av ytterligare en person, 
utöver den som utför utbetalningen. Borås Stads 
betalfiler avseende leverantörsfakturor granskas 
genom tjänsten "Inyett" och eventuella oegentliga 
leverantörer flaggas upp. Förvaltningen får besked 
om en leverantör har flaggats upp. Innan en 
leverantör används ska kontroll göras mot Credit 
Safe. Under året har två leverantör som 
förskoleförvaltningen använt sig av flaggats upp. 
Information från förvaltningen går då ut till 
verksamheten om att inte använda sig av berörda 
leverantörer. 

Öka kunskapen inom förvaltningen 

Öka kunskapen inom förvaltningen 
om att en kontroll mot Credit Safe ska 
göras innan en leverantör används. 

Representation/Utbildnin
g 

Kontroll av att deltagarförteckning och syfte framgår 
och att program avseende representation och/eller 
utbildningar bifogas. Kontroll av att kostnader för 
representation följer skattelagstiftning samt Borås 
Stads riktlinjer. 
 
Kontrollmetod 
Alla fakturor på aktuella konton kontrolleras. 

För att kontrollerna att riktlinjer följs och att inga 
oegentligheter sker är det av stor vikt att fakturor 
avseende representation och utbildning granskas. 
Den interna kontrollen av leverantörsfakturor görs 
kontinuerligt på samtliga fakturor gällande kurser, 
konferenser, resor och logi för personal, 
förtroendevalda och utomstående samt 
representation för personal, förtroendevalda och 
utomstående. I de fall det saknas underlag kontaktas 
berörd chef och/eller fakturamottagare om 
komplettering. Kontroll sker även av att underlag efter 
kontakt kommer in. Inkomna underlag scannas in och 
bifogas fakturan. Kontroll av dessa fakturor är inbyggd 
i den löpande uppföljning som görs på förvaltningen. 

Fortsätta som tidigare 
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Upphandling Kontroll av att inköp följer ramavtal 
 
Kontrollmetod 
Kontroll görs vid de tillfällen det kommit till kännedom 
eller att det befarats att inköp skett utanför ramavtal. 

Ramavtal måste följas. På Borås Stads intranät finns 
en avtalsdatabas där ramavtalen är samlade, 
dessutom framgår regler för inköp då ramavtal 
saknas. Det finns vissa svårigheter med 
sökfunktionen i avtalsdatabasen som medför att 
omedvetna fel kan ske vid inköp. Förvaltningen 
informerar kring regelverk vid inköp. Vid oklarheter 
uppmanas kontakt tas med stadens 
upphandlingsavdelning. När felaktigheter upptäcks, 
att inköp gjorts där upphandling saknas eller att inköp 
konterats fel, påtalas det för berörd chef. 
Felkonteringar rättas. 

Fortsätta som tidigare 

 

2.3 Egen verksamhet 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

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

30 slumpmässigt utvalda avdelningar har kontaktats 
via telefon. En geografisk spridning har gjorts vid 
urvalet. Frågor har ställts till tillsvidareanställda 
pedagoger. Av de 30 tillfrågade svarade samtliga att 
de känner till förvaltningens rutin vid kränkning av 
barn. Vidare angav 29  att de känner till vart rutinen 
finns. 2 pedagoger svarade dock att de inte visste vad 
de ska göra om ett barn har blivit kränkt i 
verksamheten. 
 
Att samtliga som medverkat känner till att rutinen 
finns är bra men att inte alla känner till hur de ska gå 
till väga om en kränkning sker visar att kunskapen i 
förvaltningen inte är tillräckligt stor, fortsatt arbete 
krävs.   

Implementera rutin 

Förvaltningen behöver fortsätta 
arbetet med att implementera rutinen 
och särskilt säkerställa så att alla 
känner till vad de förväntas göra vid 
en situation då ett barn blir kränkt. 
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Kontroll av att rutinen är känd och följs av 
förskolecheferna. 
 
Kontrollmetod 
Uppföljning via statistik (antalet inkomna anmälningar 
till huvudmannen) och genom kontroll av anmälningar 
från Skolinspektionen om kränkande behandling där 
anmälan till huvudman saknas. 

Under 2018 gjordes 27 anmälningar, vilket är i likhet 
med antalet 2017. 
Vid ett tillfälle har huvudmannen tagit emot en 
anmälan från Skolinspektionen om kränkande 
behandlingar där anmälan från verksamhet till 
huvudman saknats. Totalt har två anmälningar från 
Skolinspektionen om kränkande behandlingar 
inkommit till Förskolenämnden. 
 
Rutinen har reviderats under hösten 2018 och 
förtydligats gällande hur anmälan till huvudman ska 
ske. I samband med revideringen har information om 
rutinen getts på chef-APT. Verksamhetscheferna har i 
medarbetarsamtal med alla förskolechefer följt upp att 
kränkande behandling anmäls, utreds och skickas till 
huvudmannen. Fortsatt arbete krävs för att säkerställa 
att samliga chefer följer rutinen.   

Anmälningsskyldighet 

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

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

Barngrupperna varierar i storlek, snittet per 
registrerad barngrupp var 15,5 barn för mätmånader 
maj och oktober. I det långa perspektivet arbetar 
Förskoleförvaltningen med planering av 
gruppstorlekar utifrån Skolverkets riktlinjer vid 
nybyggnation av förskolor. Till budget 2019:2 har 
Förskolenämnden erhållit 3,5 mnkr för att minska 
barngruppernas storlek men samtidigt fått ett 
effektiviseringskrav med 3,75 mnkr jämfört med 
budget 2019:1. Förskolenämnden kommer på 
uppdrag av Kommunfullmäktige under 2019 att 
redogöra för vilka förutsättningar som krävs för att nå 
Skolverkets riktlinjer avseende barngruppers storlek. 
 

Arbete för att nå Skolverkets 
riktlinjer 

Förskolenämnden kommer under 
2019 att redogöra för vilka 
förutsättningar som krävs för att nå 
Skolverkets riktlinjer avseende 
barngruppers storlek. 

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

Under året har uppföljning skett med förskolechefer 
gällande kunskapsnivå och när de senast genomgått 
brandskyddsansvarigutbildning. Uppföljningarna har 
skett i samband med månatliga kvalitetsdialoger. 
Kompletterande utbildningar har anordnats på 
förvaltningen i två omgångar. Ytterligare utbildning 
kommer ske under våren 2019 då ett fåtal inte har 
gått utbildningen inom rätt tidsintervall eller är nya i 
uppdraget.      

Arbetet följs upp i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet 
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Kontroll av att brandskyddskontroller genomförts 
enligt plan 
 
Kontrollmetod 
Uppföljning av brandskyddspärmarna 
Uppföljning via kvalitetsdialog 

Under året har uppföljning skett med förskolechefer 
gällande brandskyddsarbete. Uppföljningarna har 
skett i samband med månatliga kvalitetsdialoger. 
Förvaltningen har under året beslutat att samtliga 
förskolor ska använda Cadsafes digitala 
brandskyddspärm. Biträdande förskolechefer har 
under året anställts och utbildats i systematiskt 
brandskyddsarbete. Efter genomgången utbildning 
har fördelning av arbetsmiljöuppgifter gällande 
brandskyddskontrollantsarbete skett. Arbetet har följts 
upp av förvaltningens verksamhetschefer.  

Arbetet följs upp i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet 

 

Lokaler Kontroll av att lokalerna är funktionella och 
ändamålsenliga 
 
Kontrollmetod 
Alla förskolechefer kontaktas inför framtagande av 
lokalresursplan. De inkommer med skriftligt underlag 
om behov och önskemål, vilket sedan sammanställs 
och en prioritering görs. Uppföljningen ska utgå ifrån 
kriterierna i kommande funktionsprogram. 

För att möjliggöra en god pedagogisk verksamhet är 
det av stor vikt att lokalerna är funktionella och 
ändamålsenliga. I nuläget varierar lokalernas 
beskaffenhet i såväl byggnadsstatus som i 
ändamålsenlighet. I förvaltningens systematiska 
kvalitetetsarbete ingår det bland annat att följa upp 
lokalernas beskaffenhet. Varje förskolechef har fått 
göra sin bedömning kring den pedagogiska inom- och 
utomhusmiljön. Möten har ägt rum mellan 
förskolechefer, förvaltningens lokalsamordnare, 
utredare och representant från 
Lokalförsörjningsförvaltningen för att gå igenom 
gjorda bedömningar. Bedömningarna har utmynnat i 
behov som prioriterats, i samråd med 
verksamhetschefer, och sammanställts i en rapport 
kring lokalernas beskaffenhet samt i Lokalplan 
Förskolenämnden 2019-2030. Rapporterna visar att 
det finns behov av anpassningar, renoveringar och 
upprustningar på ett flertal enheter. Under året har 
Förskoleförvaltningen arbetat fram Riktlinjer för 
nubyggnation och ombyggnation med en tillhörande 
rutin. 

Arbeta för funktionella och 
ändamålsenliga lokaler 

Fortsätta arbetet med den 
pedagogiska inne- och utemiljön som 
en del av det systematiska 
kvalitetsarbetet i samverkan med 
Lokalförsörjningsförvaltningen. 
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Kontroll av att prognosarbetet ger tillräckligt med 
underlag för att produktionen ska överensstämma 
med behovet 
 
Kontrollmetod 
Statistik en gång per år 

För att säkerställa att behovet av förskoleplatser möts 
är det av stor vikt att prognosarbetet ger tillräckligt 
underlag. Befolkningsprognosen i kombination med 
förvaltningens prognosarbete ligger som grund för 
den lokalplan som Förskolenämnden lämnar till 
Lokalförsörjningsnämnden. Planen omfattar; 
pågående byggnation, behov av byggnation, behov 
av renovering och upprustning, samt avetableringar 
av förskolelokaler. Befolkningsprognosen skiljer sig åt 
mellan olika områden i kommunen, och det gör också 
behovet av förskoleplatser. Behov finns i flera 
områden, framför allt i de centrala delarna av staden, 
avseende kapacitet i form av fler förskolor men även 
tillgång till större och mer verksamhetsanpassade 
lokaler de närmaste åren. Det finns en risk för att nya 
lokaler inte hinner tas i bruk i önskvärd tid. En gång 
per halvår gör förvaltningen ett omfattande 
prognosarbete för nästkommande två terminer. I 
prognosarbetet tittar förvaltningen på 
befolkningsprognosen, beläggningsgrader inom olika 
geografiska områden, kösituationer mm. I 
prognosarbetet medverkar verksamhetschefer, 
förskolechefer, chef för kvalitet- och utveckling, chef 
för ekonomifunktionen samt samordnare.  

Arbete med prognoser 

Fortsätta prognosarbetet inom 
förvaltningen och i samverkan med 
Lokalförsörjningsförvaltningen. 
Noggrant följa 
befolkningsutvecklingen, analysera 
beläggningsgrader inom olika 
geografiska områden, kösituationer 
mm. 

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

30 slumpmässigt utvalda förskolor har kontaktats via 
telefon. En geografisk spridning har gjorts vid urvalet. 
Frågor har ställts till tillsvidareanställda personal. Av 
de 30 tillfrågade svarade 20 att det inte känner till 
rutinen, Borås Stads rutin för hantering av synpunkter. 
Vidare angav 16 av 30 personer att de informerar 
vårdnadshavare att de finns möjlighet att lämna 
synpunkter. Av de tillfrågade svarade 11 av 30 
personer att de informerar om hur vårdnadshavare 
kan lämna synpunkter. Ett aktivt arbete behöver ske 
inom hela förvaltningen för att höja kunskapen om 
rutinen och dess innehåll. Inkomna synpunkter är en 
viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet på alla 
nivåer i förvaltningen. 
 
Vid kontroll av inkomna anmälningar från 
Skolinspektionen har det enbart vid 2 av 28 fall först 
inkommit ett klagomål via 
synpunktshanteringssystemet.  

Implementera rutinen 

Borås Stads rutin för hantering av 
synpunkter ska i högre grad 
implementeras i verksamheten. 
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Remiss: Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjning 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker Riktlinjer för bostadsförsörjning samt översänder 

yttrandet till Kommunstyrelsen.       

Sammanfattning  

Förskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över Riktlinjer för 

bostadsförsörjning. Förskolenämnden tillstyrker ärendet. 

Det viktigt att Förskolenämnden i ett tidigt skede involveras i planprocesser, för 

att säkerställa att antalet förskoleplatser möter det behov som uppstår när 

staden växer.               

Ärendet i sin helhet 

Förskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över Riktlinjer för 

bostadsförsörjning samt Handlingsplan för bostadsbyggande och Befolknings- 

och bostadsanalys.  

Riktlinjer för bostadsförsörjning kommer att utformas som ett styrdokument 

och redovisar vilka verktyg kommunen kan använda sig av för att påverka 

bostadsbyggnationen. Alla kommuner ska ha aktuella riktlinjer för 

bostadsförsörjning som antas av Kommunfullmäktige under varje 

mandatperiod. För att främja bostadsbyggandet nämns exempel på verktyg i 

den kommunala organisationen, som markberedskap och exploatering, 

översiktsplan och fördjupade översiktsplaner/planprogram, detaljplaner och 

planberedskap samt bygglov. 

Handlingsplan för bostadsbyggande 2019-2023 är den andra delen av Borås 

Stads riktlinjer för bostadsförsörjning. Den uppdateras årligen av 

Kommunstyrelsen och redovisar kända projekt för bostadsbyggnation. I Borås 

Stads förslag till Översiktsplan utgår den ifrån ca 750 nya bostäder per år under 

en 20-årsperiod. Handlingsplanen redovisar tabeller med bedömd 

bostadsbyggnation och det finns en gruppering kring hur långt 

planeringsprocessen kommit, uppdelat på bostadsprojekt i klara detaljplaner, 

bostadsprojekt i pågående prioriterade detaljplaneuppdrag samt bostadsprojekt i 

väntelista + nya oprioriterade uppdrag. 

Befolknings- och bostadsanalysen är den tredje delen av Borås Stads riktlinjer 

för bostadsförsörjning. I materialet framgår att val av bostadsområde påverkas 
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av kvaliteten på offentlig och kommunal service. Undersökningar visar att 

kommunens jämförelsetjänster påverkar och bedöms få en allt större påverkan. 

I analysen av befolkningsutveckling finns fram till år 2022 kända byggprojekt 

och planerade byggstarter med. Efter 2022 är osäkerheten större och istället för 

bostadsproduktion utgår prognosen från trender sedan fem år tillbaka.  

Prognosen visar att det främst är staden som växer i invånarantal. För att möta 

intentioner i Översiktsplan bör fokus på nybyggnation ligga i stadskärnan, 

centrumnära och i serviceorterna.  

Stadskärnan innefattar de centralaste delarna av staden som exempelvis Norrby 

och Druvefors. Trenden visar att alla åldersgrupper ökar men att ökningen 

kommer att vara störst inom åldersintervallerna upp till 54 år, d.v.s. barn, unga 

och familjebildande åldrar. I analysen framgår att det finns ett ökat behov av 

förskola och skola för att möta antalet barn och ungdomar. Det framgår även 

att det är en fördel att samlokalisera förskolor med bostäder och att det kan 

behöver nya modeller och småskalighet för hur förskolor byggs i dessa lägen.  

Med centrumnära bebyggelse menas stadsdelar närmast stadskärnan. Det finns 

möjlighet till större tillskott av bostäder på exempelvis Gässlösa och på sikt 

Getängen. Trenden visar att alla åldersgrupper ökar.  

Med övrig stadsmiljö avses stadsdelar som ligger längre från stadskärnan än 

centrumnära. Det är möjligt att tillväxten inte blir så hög som prognosen visar 

då områden som Gässlösa kan ta stort fokus av bostadsbyggandet. Prognosen 

barn i förskolan ligger på ungefär samma nivå.  

Serviceorterna består av Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors. Trenden 

visar att invånarantalet ligger i stort sett konstant. I analysen görs dock 

bedömningen att befolkningen kommer att öka.  

På övriga orter och på landsbygden visar trenden att de yngre barnen inte ökar. 

Tolkningen som har gjorts av prognosen är att familjer flyttar till mindre ort 

eller landsbygd senare i livet än vad fallet är idag.  

Det råder i dagsläget brist på förskoleplatser i framför allt de centrala delarna av 

staden och Lokalförsörjningsförvaltningen har svårt att hitta tomter för 

förskolor i centrumlägen eller lokaler att hyra för förskoleverksamhet. Det är av 

största vikt att utbudet av förskoleplatser möter det behov som uppstår när 

staden växer. Det viktigt att Förskolenämnden i ett tidigt skede involveras i 

planprocesser. 

Beslutsunderlag 

1. Riktlinjer för bostadsförsörjning 

2. Handlingsplan för bostadsbyggande 

3. Befolknings- och bostadsanalys                                

Samverkan 

Ärendet samverkas på FSG 201-02-05.  
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Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: xx-xx-xxxx
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
Tillhörande dokument revideras av Kommunstyrelsen, handlingsplan 
(årligen), befolknings- och bostadsanalys (inför revidering).
Dokumentet gäller för: Alla nämnder och bolag
Dokumentet gäller till och med: 2023 

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

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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Inledning
Vi vill att Borås ska växa. I översiktsplanen planerar vi för att vi blir 30 000 fler boråsare 
under de kommande 20 åren. Det innebär att behovet av nya bostäder fortsätter vara 
stort. Kommunen strävar efter ett varierat bostadsbyggande.

Nya bostäder ska vara långsiktigt hållbara, ha hög kvalitet och olika upplåtelseformer. Vi 
utformar socialt hållbara bostäder över generations- och kulturgränser med en blandad 
bebyggelse av gammalt och nytt och med olika upplåtelseformer. Vi verkar för ett ekologiskt 
och ekonomiskt byggande med minimerad förbrukning av vatten och energi.

Kommunen kan påverka och styra detta genom exempelvis markanvisning, planläggning, 
bygglov samt försäljning och upplåtelse av mark. För ett bra liv, oavsett var i livet vi 
befinner oss, är det viktigt att kommunen arbetar aktivt med bostadsfrågor.

Läsanvisning 
I visionen Borås 20251 och i Översiktsplanen2 finns kommunala spelregler för bostadsbyggande. 
För att rikta materialet till olika användare samt underlätta för kommande revideringar 
är materialet indelat i tre dokument - riktlinjer, handlingsplan och analys.
 
Del 1 – är Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjningen och redovisar vilka verktyg 
som kommunen kan använda sig av för att påverka bostadsbyggnationen. Denna del är 
främst inriktad till att stödja arbetet inom den egna organisationen. Kommunfullmäktige 
antar riktlinjerna vart fjärde år.

Del 2 – Handlingsplan för bostadsförsörjning. Här redovisas vilka byggmöjligheter 
som finns i befintliga detaljplaner samt vilka bostadsprojekt som är i planeringsfasen. 
Redovisas årligen i Kommunstyrelsen.

Del 3 – Befolknings- och bostadsanalys. Den ska fungera som ett kunskapsunderlag 
för byggaktörer och andra som är verksamma i bebyggelseutvecklingen. Redovisas i 
Kommunstyrelsen inför revidering av Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjning.

Laghänvisning etc.
Alla kommuner ska ha aktuella riktlinjer för bostadsförsörjning (lag 2000:1383). Syftet är 
att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja 
att bostäder planeras och genomförs. Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning ska 
minst innehålla följande uppgifter:

1. Kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet,
2. Kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål, och 
3. Hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta och nationella regionala mål, planer 

och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen

Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av 
• demografiska utvecklingen (förändringar av åldersstruktur över tid), 
• efterfrågan på bostäder
• bostadsbehovet för särskilda grupper
• marknadsförutsättningar

Riktlinjer för bostadsförsörjning ska antas ar Kommunfullmäktige under varje mandatperiod. 

1  Antagen av Kommunfullmäktige i oktober 2012
2  Antagen av Kommunfullmäktige i april 2018
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Förändras förutsättningarna för de antagna riktlinjerna ska nya riktlinjer tas fram. 
Kommunens riktlinjer ska vara vägledande vid tillämpningen av 2kap 3 § 5 Plan- och 
Bygglagen (2010:900)

Kommunens mål för 
bostadsbyggandet
Utifrån Översiktsplanens tankegångar som baseras på senaste årens befolkningsökning 
höjs kommunens mål för bostadsbyggande till 750 bostäder per år. Kommunen ska 
verka för att detta mål är möjligt att genomföra genom att använda kommunens olika 
verktyg. Både konjunktursvängningar och förändrade befolkningstal framöver kommer 
att påverka möjligheten att nå det uppsatta målet med faktisk byggnation. För att skapa 
goda förutsättningar för att nå målet har kommunen satt upp ett antal riktlinjer för 
attraktionskraft, tydlighet och vilja.

Under mandatperioden 2019-2022 ska Borås Stad verka för:
Fysisk planering

Kommunen ska verka för ett ändamålsenligt bostadsbyggande som är resurseffektivt ur 
markanvändnings- och samhällsekonomiskt perspektiv. Kommunen ska tillsammans 
med marknadens aktörer identifiera lämpliga och attraktiva bostadslokaliseringar som 
skapar investeringsvilja och goda boendemiljöer. 

• Kommunstyrelsen ska främja bostadsutveckling genom att arbeta strategiskt och 
långsiktigt med utpekade stadsutvecklingsområden (t.ex. Gässlösa) och områden 
som kan stärka service och hållbart resande (t.ex. serviceorterna). 

• Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att bostadsbyggandet 
följer intentionerna i Översiktsplan för Borås och Utbyggnadsstrategin (just nu 
under remiss, antas 2019). 

• Kommunstyrelsen ska regelbundet följa upp översiktsplanens effekter på 
bostadsbyggandet.

• Kommunstyrelsen ska driva på projektet kring höghastighetsjärnväg Göteborg-Borås-
(Stockholm) så att järnvägssträckning och stationsläge i Borås kan fastställas. Genom 
detta möjliggörs bostadsbyggande i områden som idag omfattas av järnvägskorridorer.  

• Kommunstyrelsen ska frigöra ytor för nya bostäder i centrumnära lägen genom att 
möjliggöra flytt av ytkrävande/störande verksamheter till nya verksamhetsområden.  

• Kommunstyrelsen ska ha en aktiv planering av egen mark för att i högre grad kunna 
påverka innehåll, utbyggnadstakt och förverkligande.

• Samhällsbyggnadsnämnden ska ha god planberedskap för bostadsbyggande, som 
ligger i balans med genomförande. Planprioriteringar ska i största möjligaste mån 
följa Översiktsplan för Borås och Utbyggnadsstrategin (just nu under remiss)

Kommunala bostadsbolag
Kommunerna har enligt lag ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen generellt och 
ett särskilt ansvar för vissa grupper. Genom kommunens ägardirektiv kan kommunen 
påverka bolagen. De kommunala bostadsbolagen är ett viktigt verktyg för att staden ska 
uppfylla detta ansvar. 

De kommunala bostadsbolagen ska:
• Tillgodose att hyresbostäder finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till 

god teknisk och arkitektonisk kvalitet, och erbjuda ett brett utbud av bostäder med 
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stor valfrihet. beträffande storlek, standard och belägenhet.
• Medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper.
• Godta att försörjningsstöd och etableringsersättning motsvarar inkomst.
• Tillgodose att trygghetsboenden finns att tillgå.
• Arbeta så kundorienterat att bolaget uppfattas som ett attraktivt alternativ på 

bostadsmarknaden oavsett den bostadssökandes behov och ekonomiska möjligheter.
• Stimulera byggande av olika former av bostäder, och medverka till teknisk utveckling 

inom fastighetsbranschen.

Bra bostäder till alla
Kommunen ansvarar för att det tas fram en mångfald av bostäder som riktar sig till alla grupper. 
För vissa grupper har kommunen ett särskilt ansvar, som kräver förvaltningsövergripande 
samverkan.  Ett utökat samarbete med övriga aktörer kan ytterligare stärka förutsättningarna 
för ett gott boende för alla. Arbetslivsnämnden, Individ och familjeomsorgsnämnden, 
Sociala omsorgsnämnden, och Vård- och äldrenämnden har ett ansvar över att tillgodose 
behovet hos särskilda grupper. Se beskrivning i avsnittet Bra bostäder för alla. 

• Ansvariga nämnder för respektive målgrupp har ansvar för att framföra behovet av 
LSS, SoL, Vård- och omsorgsboende och motsvarande boendeformer i kommunal 
regi till Lokalförsörjningsförvaltningen. Lokalförsörjningsplanen sätter sedan igång 
planeringskedjan inom kommunen. 

• Vård- och äldrenämnden ska driva på och stödja dialogen mellan målgrupp och 
exploatörer för att öka antalet trygghetsbostäder i kommunen. 

• Arbetslivsnämnden ska tillgodose behovet av lägenheter till nyanlända som omfattas 
av bostadsanvisningslagen. Individ och familjeomsorgsnämnden ska tillgodose 
bostad för barn utan vårdnadshavare som är under 18 år.

• Samarbeten och arbetsmetoder både mellan förvaltningar och externa aktörer ska 
utvecklas för att tillgodose bostadsbehovet för respektive målgrupp. 

• Kommunstyrelsen tillsammans med Högskolan i Borås ska verka för att tillgodose 
behovet av studentlägenheter och smålägenheter genom exempelvis planprioriteringar 
och samverkan med andra aktörer.

Kommunens verktyg
Kommunen har många möjligheter att styra och driva på bostadsmarknaden. Nedanstående 
verktyg i den kommunala organisationen är några exempel som kan användas för att 
främja bostadsbyggandet. 

Markberedskap och exploatering 
Det är Kommunstyrelsen som ansvarar för kommunens markberedskap. En god 
markberedskap ger ökade möjligheter för kommunen att påverka samhällsbyggandet 
såsom exempelvis utbyggnad av nya bostadsområden. Som markägare kan kommunen 
styra markanvändningen och planlägga för att möjliggöra för bostadsproduktion inom 
lämpliga områden.

Kommunens markinnehav
Kommunens markinnehav ska på kort och lång sikt användas till bland annat bostäder. 
Genom att aktivt arbeta med stadens markinnehav tillgodoser kommunen behovet av 
mark för olika samhällsbyggnadsbehov. Kommunen bevakar aktivt fastighetsmarknaden 
utifrån strategiska markförvärv. Genom köp och försäljning av mark förändras kommunens 
markinnehav i takt med utvecklingen och marknadens efterfrågan.
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Kommunens ”Riktlinjer för förvärv och försäljning av mark” är framtaget för att fastlägga 
de riktlinjer som ska gälla för att långsiktigt säkerställa erforderlig mark för samhällets 
expansion och att skapa en tydlighet i förvaltningen av kommunens mark. ”Riktlinjer 
för förvärv och försäljning av mark” ihop med styrdokument har som syfte att vara ett 
beslutsunderlag vid kommunal hantering av markärenden.

Förädling av mark
Kommunens samhällsplanering och markinnehav innebär också att kommunen behöver 
hushålla med marken. Planläggning på såväl kommunal som privat mark behöver ske på ett 
ändamålsenligt och resurshushållande sätt. Marken ska räcka över lång tid och för många 
olika behov. Ett sätt är att förädla och omvandla redan ianspråktagen mark. Kommunen 
strävar efter att ett lågt eller ineffektivt nyttjande av marken genom planläggning och 
förädling därmed kan nyttjas bättre. I takt med att staden växer kommer ex. tidigare 
centralt belägna industriområden, markparkeringar, lågt exploateringsutnyttjande att 
omvandlas för ett effektivare markutnyttjande. Ett exempel är området Gässlösa, där 
reningsverket avvecklas och möjliggör för en stadsomvandling och förädling, inte minst 
för bostadsbyggande. Såväl kommunen som privata fastighetsägare är initiativtagare till 
förädling och omvandling för att skapa bostadsexploateringar. 

Kommunen kan agera och verka i önskad riktning i rollen som initiativtagare, planläggande 
myndighet, i utbyggnad av infrastruktur, göra förberedande markplanering, utbyggnad av 
kommunal service och markanvisning för bostäder samt exploatering för villatomtsområden. 

Markanvisning av kommunal mark
Riktlinjer för markanvisningar för bostäder finns antagna. Riktlinjerna beskriver 
hur Borås Stad arbetar vid fördelning av kommunens mark till olika byggherrar. 
Markanvisningsinstrumentet tjänar som ett av de medel som kommunen använder sig 
av för att nå de mål och den utveckling av bostadsbyggnation som eftersträvas. Borås 
Stad tillämpar tre metoder för markanvisningar: markansvisningstävling, direktanvisning 
och dubbel markanvisning. Riktlinjerna beskriver bland annat grundläggande villkor 
för markanvisningar, prissättning av marken, information om när de olika metoderna 
tillämpas samt vad som ska skickas in för att ansöka om en direktanvisning.

Det är kommunstyrelsen som fattar beslut om att godkänna en markanvisning för 
aktuellt projekt. Inför varje beslut om markanvisning upprättas ett markanvisningsavtal 
där byggherren förbinder sig att acceptera de villkor som gäller för markanvisningen. 
Markanvisningsavtalet innehåller ansvars- och kostnadsfördelning, markpris, överenskommelse 
om upplåtelseform samt villkor för exploateringen. För att projekt inte ska bli liggande 
så tidsbegränsas alla markanvisningar, normalt till max två år. Om projektet inte är 
genomfört inom denna tid kan kommunen, om förseningen inte beror på byggherren, 
välja att förlänga markanvisningen.

I juli 2018 har Borås Stad drygt tio beslutade markanvisningar som inrymmer ungefär 
1 000 bostäder och samtidigt arbetar kommunen aktivt med upprättandet av ytterligare 
cirka 5-10 markanvisningsavtal innehållande drygt 500 bostäder.

Avtal i samband med exploatering
För att reglera marköverlåtelser och genomförande tecknar kommunen genomförandeavtal, 
marköverlåtelseavtal alternativt exploateringsavtal, med aktuell byggaktör. Genom dessa 
avtal kan kommunen i viss mån använda möjligheten att styra förutsättningarna och 
få särskilda villkor uppfyllda av byggaktören. I plan- och bygglagen (PBL) finns dock 
begräsningar i vad avtalen kan innehålla.

Småhustomter och tomtkö
Marknaden efterfrågar villatomter för såväl gruppbyggnation av småhus som villatomter 
för egen byggnation. Kommunens möjlighet att möta efterfrågan av villaområden för 
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gruppbyggnation sker genom markanvisning (se avsnitt ovan). Kommunen exploaterar 
mark för villatomter för egnahemsbyggare (privatpersoner). Villatomterna förmedlas via 
tomtkön och fördelas efter kötid. Varje år säljs ca 10-15 villatomter till privatpersoner. I 
december 2018 finns förnärvarande ca 40 villatomter till salu. De flesta ligger i kommunens 
mindre orter utanför stadskärnan. Målet är att ta fram ytterligare områden för villatomter.

Översiktsplan och fördjupade översiktsplaner/
planprogram 
Kommunen ska ha en aktuell översiktsplan som ska aktualitetsprövas varje mandatperiod 
enligt plan- och bygglagen (PBL). Översiktsplanens ska visa vilken utveckling som kommunen 
vill bejaka genom att styra mark- och vattenanvändningen. Kommunstyrelsen har ansvar 
för den översiktliga planeringen. 

Översiktsplanen för Borås3 utgår ifrån att vi blir 30 000 fler Boråsare under de kommande 
20 åren. Bebyggelseutvecklingen fokuserar på att stärka våra större kärnor (Borås, Fristad, 
Sandared, Viskafors och Dalsjöfors) för att bland annat säkerställa lokal service. De 
fokuserar även på att stärka våra stora kollektivtrafikstråk samt att öka tätheten i den 
reda bebyggda miljön. Det innebär att projekt och åtgärder som går i linje med denna 
inriktning behöver prioriteras. Översiktsplanen ska vara ett stöd i avvägningen mellan 
olika projekt. 

Översiktsplaner pekar även ut att antal utvecklingsområden där det kan ske större 
samhällsbyggnadsprojekt ex äldre industriområden i centrala lägen. En utbyggnadsordning 
för de större omvandlingsområdena tas fram.

Översiktsplanens utvecklingsstrategi för bostadsbyggande och boendemiljöer4

Borås stad ska verka för en bostadsmarknad som är öppen och tillgänglig för olika 
gruppers behov, och den ska kunna erbjuda något för alla – barnfamiljen, studenten, 
ensamhushållet, pensionären och samboparet. För att tillgodose detta behov och skapa 
en långsiktig bostadsförsörjning i Borås behöver bostadsproduktionen gå i takt med 
befolkningsutvecklingen och skapa ett varierat utbud av boendeformer i goda lägen. 
En blandning av upplåtelseformer i samma område stärker förutsättningarna för att 
människor med olika socioekonomisk bakgrund ska kunna bo i samma område. Det 
gynnar mångfald och integration, som i sin tur stärker social sammanhållning. 

Bostadsutveckling genom förtätning skapar underlag för service, kollektivtrafik och för 
att sociala möten kan ske. Fler bostäder av olika slag behövs, framförallt fler lägenheter 
och mindre bostäder som gör det möjligt för äldre att flytta inom sin ort. Det är positivt 
om bostäder, arbetsplatser och service kan dra nytta av varandra. Genom att utgå från 
det befintliga och bygga med hänsyn till omgivningen kan bostadsområden kompletteras 
på ett bra sätt. 

I den täta staden finns behov av flera funktioner på en begränsad yta, och därmed bör 
exempelvis bostadshus inrymma fler än en funktion. Ett yteffektivt markutnyttjande ska 
alltid eftersträvas. Därtill behöver vi nya innovativa lösningar som stärker en långsiktigt 
hållbar livsmiljö.

Detaljplaner och planberedskap 
Kommunen ansvarar för detaljplaneläggning av mark och vattenområden enligt Plan- och 
bygglagen (PBL) I detaljplanen styrs bland annat användningssätt, volymer och utseende 
vilket ger kommunen möjlighet att påverka planernas innehåll. Upplåtelseformer eller 

3  Antagen av Kommunfullmäktige 2018-04-12
4  Översiktsplan för Borås, 2018, sid 39



8 Borås Stad  |   riktlinjer för bostadsförsörjning

reservera bostäder till en viss målgrupp får dock inte styras i själva detaljplanen. Det är 
Samhällsbyggnadsnämnden som har myndighetsansvar för detaljplaner. 

En god planberedskap utifrån kommunens mål och ambitioner och som möter marknadens 
aktörer är viktig. Efterfrågan av detaljplaner överstiger vad som är möjligt att tillgodose 
under året. Så har det ofta varit. Men för att kunna hålla tidplaner, förverkliga intentionerna 
i översiktsplanen och andra styrande dokument behöver vi göra prioriteringar. Det är 
viktigt att detaljplaneproduktionen har en bra balans utifrån byggtakt för att hushålla med 
kommunens planeringsresurser samt att inte skapa konkurrens mellan bostadsprojekt. 
Ett aktivt plan- och genomförandearbete från alla bidrar till att stärka kommunens 
konkurrenskraft.

Prioriteringar av detaljplaner ses över årligen i plan- och bygglovavdelningens Produktionsplan.  
En bred arbetsgrupp över förvaltningsgränserna är med i processen för att säkerställa 
kommunens egna behov och åtaganden där behoven som tagits upp i Lokalförsörjningsplanen, 
lämnade direktanvisningar etc. tas omhand. Detta helhetstänk är viktigt att värna om. I 
del 2 (Handlingsplan för bostadsförsörjning) listas de projekt med bostadsinnehåll som 
finns med i produktionsplanen. 

Bygglov 
Bygglovsprocessen är sista steget i kommunens inblandning i byggprocessen. I bygglovet 
bedöms byggnaders utseende, tekniska uppbyggnad och brandskyddsåtgärder. 
Upplåtelseform eller specialboenden kan inte styras i bygglov. Samhällsbyggnadsnämnden 
har myndighetsansvar för bygglovet.  

Bra bostäder för alla
Det är viktigt att det tas fram en mångfald av bostäder som riktar sig till alla grupper. 
Det finns grupper som särskilt behöver nämnas och där det kommunen som har ett 
grundläggande ansvar. 
 
Ungdomar och studenter
Ungdomar som flyttar till eget boende efterfrågar i första hand små, billiga hyreslägenheter. 
Nya lägenheter är i allmänhet dyrare än äldre. Vid flyttkedjor som uppstår vid nyproduktion 
kommer små hyresrätter med lägre boendekostnader till uthyrning. 
Studentlägenheter och smålägenheter upp till 35 m2 har i Plan- och bygglagen fått 
lättnader i exempelvis krav för buller, vilket innebär att denna kategori kan identifieras 
i samband med prioritering av detaljplaner.  

Äldre och personer med funktionsnedsättning 
Genom socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) har kommunen ansvar att som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de 
behöver. Detta ansvar hanteras av två olika förvaltningar. 

Vård- och äldreförvaltningen hanterar tre olika boendeformer för äldre. 
Vård- och omsorgsboende5 kallas även särskilt boende och är ett boende för de som 
behöver service och omvårdnad dygnet runt. Boendet ger hjälpinsatser som behövs i 
vardagen inklusive hälso- och sjukvårdsinsatser av sjuksköterska, arbetsterapeut och 
fysioterapeut, liksom regelbundna läkarbesök. För att flytta till denna boendeform 
krävs utredning och bistånd enligt socialtjänstlagen. Vård- och omsorgsboenden med 
speciell inriktning kan utformas utifrån behov. 

Trygghetsbostäder är till för seniorer som ännu inte är i behov av vård- och omsorgsboende 
men som önska mer trygghet och social närvaro än vad som de kan få i sitt nuvarande 

5  Benämndes tidigare Äldreboende, enligt Äldreboendedelegationen
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hem. Termen trygghetsbostäder kom 2008 och är en relativt ny boendeform. Utbudet 
är därför fortfarande begränsat. Kriteriet för att få tillgång till en trygghetsbostad är att 
vara 70 år eller äldre. Personer över 85 år har förtur. Dessutom går att ansöka om förtur 
i bostadskön till en trygghetsbostad vilket hanteras om vård- och äldreförvaltningen.
 
Till skillnad från ett vård- och omsorgsboende ingår varken mat, service, omvårdnad eller 
hemsjukvård. Finns behov av hjälp söker den enskilde personen hemtjänst/hemsjukvård. 
Däremot är det krav på att bostäderna ska vara funktionellt utformade, att boendet ska 
ge möjlighet till aktivitet och social gemenskap samt ha utrymmen för gemensamma 
måltider. Det ska också finnas en aktivitetssamordnare som dagligen ska stödja de boende 
under vissa tider. Det krävs inget beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen för att flytta 
till en trygghetsbostad. Trygghetsbostäder finns i det ordinarie bostadsbeståndet och 
söks direkt hos fastighetsägaren.

Seniorbostäder är ett funktionellt och bekvämt boende med möjlighet till gemenskap. 
Det är helt vanliga bostäder, ofta med bra läge med närhet till kommunikationer. Tanken 
är att det ska vara ett enkelt och bekvämt alternativ för den aktiva och friska senioren 
och samtidigt ett boende för att kunna åldras i Seniorbostäder finns i det ordinarie 
bostadsbeståndet och söks hos fastighetsägare. För att flytta in i en seniorbostad behövs 
inget bistånd enligt socialtjänstlagen. Fastighetsägaren beslutar om åldersnivån och vem 
som får flytta in. 

Sociala omsorgsförvaltningen hanterar två olika boendeformer.
LSS är en förkortning som betyder Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. 
Syftet med lagen är att förbättra förutsättningarna för att personer med vissa 
funktionsnedsättningar ska kunna leva självständiga liv och samtidigt få det stöd de 
behöver. En hjälpinsats som ryms inom LSS är att erbjuda bostäder med särskild service 
eller annan särskild anpassning. Det finns många hjälpinstanser inom LSS-lagen, och 
boende är en av dem. Det kan variera hur mycket stöd och personal som finns på plats i 
ett LSS-boende. För att flytta till denna boendeform krävs att personen beviljats insatsen 
bostad med särskild service får erbjudande om det boende som motsvarar hens behov, 
och där det finns lediga lägenheter. 

Psykiatriboende är ett gruppboende där alla ha en mindre bostad samt gemensamma 
rum som delas med de andra som bor i bostaden. På vissa av boendena finns personal 
tillgängliga dygnet runt, i andra bostäder endast delar av dygnet. Service, omvårdnad 
och stöd ges utifrån dina individuella behov och önskemål. För att ha rätt till bostad 
med särskild service enligt socialtjänstlagen behövs ett omfattande omsorgsbehov. Stödet 
beviljas enbart om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. 

Personer med svag ställning på bostadsmarknaden
I Borås stads styrdokumentet Program mot hemlöshet6 finns specifika mål och strategier 
och åtgärder för att hindra att hemlöshet uppstår.  Individ- och familjeomsorgsnämnden 
har det primära ansvaret för arbetet mot hemlöshet i Borås Stad men fler förvaltningar 
och bolag har en viktig roll i detta arbete. 

Programmet i korthet är uppdelad i fyra målområden: 
• Alla ska vara garanterade tak över huvudet och erbjudas insatser efter behov 
• Minska antalet intagna eller inskrivna på exempelvis kriminalvårdsanstalt eller 

behandlingshem som inte har ordnad bostad inför utskrivning
• Underlätta inträde på den ordinarie bostadsmarknaden för dem som är i boendetrappor, 

träningslägenheter eller likande boenden. 
• Antalet vräkningar ska minska. Inga barn ska vräkas. 

6 Program mot hemlöshet är fastställt av Kommunfullmäktige 22 augusti 2013, reviderat 17 augusti 2017. 
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Arbetslivsförvaltningen ansvarar för flera typer av boende.
Sociala boenden består av ett andrahandskontrakt utifrån en biståndsprövning. I denna 
kategori finns flera olika grupper som har möjlighet till ett boende. Här finns hemlösa med social 
problematik, de över 65 år som har behov av insatser från Vård- och äldreförvaltningen samt 
riskerar att bli utan bostad, funktionshindrade/psykiskt sjuka som har behov av kommunala 
insatser samt riskerar att vara utan bostad, ungdomar med social problematik (innefattar de 
som varit kända för insatser och utredningar under längre tid t.ex. ungdomsboendet)och 
som inte på egen hand har möjlighet att ordna en lägenhet samt barnfamiljer med social 
problematik (innefattar även de som tidigare har haft sociala problem och eller insatser)  

Skyddade boenden består av egna kontrakt men i vissa fall kan det vara ett andra-
handskontrakt för personer som är utsatt för relationsvåld. För denna målgrupp görs 
bedömning och utredning inom ALF, bedömd risk att utsättas för våld i hemmet. 
 
Jourboende är bostäder för akuta boendelösningar. Arbetslivsförvaltningen hyr bostaden 
och upplåter den utifrån en biståndsprövning under kortare period.

Nyanlända och ensamkommande
Anvisade boenden hanteras av arbetslivsförvaltningen och består av egna kontrakt 
och riktar sig till tre olika grupper. Dessa är nyanlända med uppehållstillstånd där 
kommunen har krav enligt bostadsanvisningslagen att erbjuda bostäder enligt ett kvot 
system, nyanlända barnfamiljer utan social problematik med uppehållstillstånd så kallade 
anknytningsärenden samt ensamkommande barn över 18 år som har bott på HVB eller 
stödboende som fått uppehållstillstånd. 

Individ och familjeomsorgsförvaltningen hanterar boenden för barn utan vårdnadshavare 
som är under 18 år.

Det kan även bli ett ytterligare åtagande för kommunen enligt förslaget i mottagande 
utredningen att kommunen kommer att få ansvaret för bonde för vuxna under tiden 
asylfrågan görs. Detta ansvar ligger i dag på migrationsverket.

Allmännyttiga bostadsbolag
En kontinuerlig nyproduktion av hyresrätter är angeläget för att möta efterfrågan. 
Kommunen själva bygger enbart bostäder som är särskilt boende för äldre och bostäder 
med särskild service för personer med funktionsnedsättning. 

Våra fem kommunala bostadsbolag har en viktig roll i bostadsbyggandet tillsammans 
med de privata aktörerna på bostadsmarknaden. Kommunens kan genom sitt ägardirektiv 
och politisk styrning till bolagen påverka produktion och förvaltning på den lokala 
bostadsmarknaden. Genom tätt samarbete med bostadsbolagen kan kommunen påverka 
boende för grupper som kommunen har särskilt ansvar för. 

De kommunala bolagen har tillsammans ca 15% av det totala bostadsbeståndet i kommunen.

AB Bostäder i Borås
AB Bostäder äger och förvaltar drygt 6500 bostäder i stora delar av staden. AB Bostäder 
i Brämhult, Byttorp, Centrum, Druvefors, Hulta, Hässleholmen, Norrby, Göta, Hestra, 
Norrmalm, Sjöbo, Trandared, Tullen och Östermalm. 

Inom AB Bostäders bestånd erbjuds Trygghetsbostäder och Seniorbostäder i Centrum, 
Norrmalm, Norrby, Byttorp, Sjöbo och Hässleholmen. Det finns även 259 studentbostäder i 
nära anslutning till Högskolan och ytterligare studentbostäder/studentrum på Hässleholmen 
i traditionella lägenheter.
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Nybyggnation av lägenheter pågår på Hässleholmen och Hulta och ytterligare projekt 
är i planeringsfas.(Se Del 2 Handlingsplan för bostadsbyggande) 

Sandhultsbostäder
Sandhultsbostäder har sammanlagt 235 lägenheter på tre orter. I Sandared finns 155 
lägenheter (varav 68 st i vård- och omsorgsboende). I Sandhult finns 44 lägenheter (varav 
27 st i vård- och omsorgsboende) I Sjömarken finns 36 lägenheter som kommer att utökas 
med ytterligare 60 st nya lägenheter under 2019.

Viskaforshem
I Viskafors har Viskaforshem 277 st lägenheter (varav 24 st seniorbostäder och 8 st 
trygghetsbostäder) samt 18 villor i Viskafors. I Rydboholm finns 197 st lägenheter samt i 
Svaneholm 27st lägenheter.

Fristadsbostäder
Fristadsbostäder har 610 lägenheter i sitt bestånd. 543 centralt belägna i Fristad och 67 
i Borgstena.

Toarpshus
Toarpshus har sammanlagt 402 lägenheter på sex orter. 296 av dessa är belägna i centralorten 
Dalsjöfors. Övriga bostadsorter är Målsryd, Rångedala, Äspered, Dannike och Gånghester.
Nybyggnation pågår av 50 st lägenheter i Dalsjöfors. 

Information 
Hyresbostäder och studentbostäder 
Det finns ingen gemensam bostadsförmedling i kommunen. De fem kommunala bostadsbolagen 
har egna bostadsköer. 

Kommunen har en bostadsportal där det finns en lista över fastighetsbolag med 
kontaktuppgifter samt. Här finns också en gemensam bostadsportal för Studentlägenheter.  

Hyresgarantier
Arbetslivsnämnden har möjlighet att gå in och teckna ett hyreskontrakt och sedan med 
fastighetsägarens godkännande hyra ut det i andra hand, så kallat socialt kontrakt. Sedan 
hösten 2017 har Arbetslivsnämnden även möjlighet att för en begränsad målgrupp teckna 
en borgensförbindelse med privata fastighetsägare. Denna förbindelse ska sedan omprövas 
varje år. 

Nationellt och regionalt 
perspektiv på bostads-
försörjningen
Det finns en rad olika mål som berör bostadsförsörjning. Detta gäller på så väl nationell 
som regional nivå. Målen är av olika karaktär och tydlighet och det kan vara svårt att 
göra avvägningar för vilka av målen som har tydligast bäring mot fysisk planering och 
bostadsförsörjning samt stämmer överens med kommunens förutsättningar. Nedan 
presenteras ett urval av nationella och regionala mål, planer och program.
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Nationellt 
Mål för boende och byggande
Regeringens målsättning är att det fram till 2020 ska byggas 250 000 nya bostäder i 
Sverige.

Det övergripande målet om bostadsbyggandet är att ge alla människor bostäder i alla delar 
av landet utifrån en social aspekt och en god livsmiljö där långsiktigt god hushållning med 
naturresurser och energi främjas samt där bostadsbyggande och ekonomisk utveckling 
underlättas.

Sverigeförhandlingen
Sverigeförhandlingen hade regeringens uppdrag att bland annat möjliggöra ett snabbt 
genomförande av en ny höghastighetsjärnväg från Stockholm till Göteborg och från Stockholm 
till Malmö och att ta fram förslag till principer för finansiering, en utbyggnadsstrategi 
samt hitta lösningar för spår och stationer där tågen ska in i städerna. Totalt skulle 
infrastruktursatsningar runt om i Sverige möjliggöra byggandet av cirka 100 000 nya 
bostäder fram till år 2035. 

Sverigeförhandlingen drev en förhandling om medfinansiering där kommuner, regioner 
och näringsliv kunde vara med och påverka. Fokus låg på hur det skapas mest nyttor för de 
olika infrastrukturprojekt som ingår i förhandlingen, som till exempel ökat bostadsbyggande 
och en bättre arbetsmarknad.  

Borås Stad och Sverigeförhandlingen har skrivit ett avtal att det ska byggas 12 500 bostäder 
i kommunen. Åtagandet är en del i den överenskommelse kring höghastighetsjärnväg 
som planering i Sverige. Den nya stambanan mellan Göteborg och Stockholm ska ha 
ett centralt eller centrumnära stationsläge i Borås. 

Sverigeförhandlingen var en kommitté under Näringsdepartementet och startade 2014 
under namnet Sverigebygget. Sverigeförhandlingens uppdrag avslutades 31 december 
2017 i och med deras slutrapport.

Övrigt
Mål finns även för exempelvis folkhälsa, jämställdhet, funktionsnedsättning och integration 
som är viktiga att ha med sig i den fysiska planeringen i kommunen. 

Regionalt och mellankommunalt
Miljömål
De 16 miljömålen ligger till grund för den svenska miljöpolitiken. Länsstyrelsen Västra 
Götaland har utifrån dem tagit fram regionala tilläggsmål. Inom miljömålet God bebyggd 
miljö har de exempelvis nio tilläggsmål inom hållbara färdmedel, ekosystem tjänster i den 
fysiska planeringen bevarande av kulturhistoriska värden och minskad energianvändning 
i bostäder och lokaler.

Vision Västra Götaland - Det goda livet
Vision Västra Götaland – det goda livet antogs 2005 av regionfullmäktige. En av de 
grundläggande principerna för visionen är att verka för ett gemensamt Västra Götaland 
där de fyra regiondelarna ska samspela och stärka varandra kring frågor som rör näringsliv, 
kollektivtrafik och välfärd.

Bostadsmarknaden i länet
Antalet invånare i länet fortsätter att öka men under 2017 i lägre takt än de senaste åren. 
Takten i befolkningsökningen antas också minska ytterligare framöver. Bostadsbyggandet 
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ökade totalt i länet och i många kommuner under 2017 och det finns förväntningar om 
kraftigt ökat bostadsbyggande under 2018 och 2019. Osäkerheten om den framtida 
efterfrågan och priserna på bostäder innebär att det finns risk för att bostadsbyggandet 
minskar framöver. Trots ökat bostadsbyggande är det underskott på bostäder i nästan 
hela länet. En fortsatt tuff bostadsmarknad påverkar mångas möjligheter att tillgodose 
sina behov av ett bra boende.
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Remiss: Riktlinjer för bostadsförsörjning 
Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjning har tagits fram under 2018 och 
sänds nu på remiss. Riktlinjerna kommer senare att ersätta kommunens 
bostadsbyggnadsprogram.  

Riktlinjerna är indelade i tre olika dokument som riktar sig till olika aktörer:  
  
Del 1 Riktlinjer för bostadsförsörjning är till stor del Borås Stads egna 
dokument och kommer utformas som ett styrdokument. Den redovisar vilka 
verktyg som kommunen kan använda sig av för att påverka 
bostadsbyggnationen och är främst inriktad till att stödja arbetet inom 
kommunens organisation.  
 
Del 2 är handlingsplanen för bostadsbyggande och redovisar vilka 
byggmöjligheter som finns i befintliga detaljplaner samt vilka bostadsprojekt 
som är i planeringsfasen.  
 
Del 3 är en befolknings- och bostadsanalys. Syftet är att underlaget ska vara till 
stöd för alla som på ett eller annat sätt agerar på bostadsmarknaden. 
Inledningsvis beskrivs nuläget i staden. Den följs av en prognos för bostads- 
och befolkningsutveckling som analyseras för att belysa vissa 
utvecklingsmönster av intresse för bostadsbyggandet. Det här är kommunens 
analys av framtiden, men det är givetvis möjligt att dra andra slutsatser utifrån 
de prognoser som läggs fram.  
 
Dokumenten finns tillgängliga på www.boras.se/oversiktsplan, under flikarna: 
strategiska planeringsunderlag och vidare till riktlinjer för 
bostadsförsörjning. Vem som helst är välkommen att lämna synpunkter på 
materialet.  
 
Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 2019-03-01. 
Remissvaren skickas i elektronisk form till ks.diarium@boras.se gärna i både 
word- och pdf-format och med filnamn som innehåller remissinstansens namn. 
Ange diarienummer KS 2018-00811 och remissinstansens namn i ämnesraden 
på e-postmeddelandet.  

http://www.boras.se/oversiktsplan
mailto:ks.diarium@boras.se
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Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 
kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 
ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 
ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda 
yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 
nämndens/styrelsens beslut. 

Separata protokollsutdrag skall inte sändas. 

 
 
Karin Graad 
Handläggare 
033 357057 

e-post: karin.graad@boras.se 

 

 

Remissinstanser (obligatoriska) 
1. Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

2. Bollebygds kommun 

3. Herrljunga kommun 

4. Marks kommun 

5. Svenljunga kommun 

6. Tranemo kommun 

7. Ulricehamns kommun 

8. Vårgårda kommun 

9. Arbetslivsnämnden 

10. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

11. Lokalförsörjningsnämnden 

12. Samhällsbyggnadsnämnden 

13. Sociala omsorgsnämnden 

14. Vård- och omsorgsnämnden 

15. AB Bostäder i Borås  

16. AB Sandhultsbostäder 

17. AB Toarpshus 

18. Fristadbostäder AB 

19. Viskaforshem AB 
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Remissinstanser (frivilliga) 
20. Boråsregionen 

21. Borås Näringsliv 

22. Centrumfastigheter i Borås  

23. Fastighetsägarna 

24. Sveriges Byggindustrier 

25. Fritids- och folkhälsonämnden 

26. Förskolenämnden 

27. Grundskolenämnden 

28. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

29. Kulturnämnden 

30. Miljö- och konsumentnämnden 

31. Tekniska nämnden 

32. Samtliga politiska partier som är representerade i Borås Stads 
kommunfullmäktige (utskick till kommunalråd alt. gruppledare) 



Befolknings- och bostadsanalys
- en vägledning för dig som bygger och utvecklar bostäder 

Remissversion



Del 3 Befolknings- och bostadsanalys är en del av 
Borås Stads riktlinjer för bostadförsörjning.
Redovisad i Kommunstyrelsen xxxx-xx-xx 
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Inledning
Befolknings- och bostadsanalysen är den tredje delen 
av Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjning. Den 
är anpassad för dig som bygger och/eller utvecklar 
bostäder i kommunen. Syftet med denna del är att det 
ska vara ett bra kunskapsunderlag för att hitta goda 
förutsättningar för att bygga den typ av bostäder som 
efterfrågas av bostadsmarknaden samt tankegångar om 
var. 

Del 1 Riktlinjer för bostadsförsörjning redovisar vilka 
verktyg som kommunen kan använda sig av för att 
påverka bostadsbyggnationen och är främst inriktad 
mot att stödja arbetet inom kommunen. Del 2 – 
handlingsplan för bostadsförsörjning redovisar vilka 
byggmöjligheter som finns i befintliga detaljplaner samt 
vilka bostadsprojekt som är i planeringsfasen. Dessa 
styrdokument finns tillgängliga på boras.se

Inledningsvis i del 3 beskrivs nuläget i staden. Den följs 
av en prognos för bostads- och befolkningsutveckling 
som analyseras för att belysa vissa utvecklingsmönster 
av intresse för bostadsbyggandet. Det här är 
kommunens analys av framtiden, men det är givetvis 
möjligt att dra andra slutsatser utifrån de prognoser 
som läggs fram. Syftet är att underlaget ska vara till 
stöd för alla som på ett eller annat sätt agerar på 
bostadsmarknaden.  

Ett annat viktigt kunskapsunderlag tillika grund för 
bostadsbyggandet är Översiktsplan för Borås som ska 
läsas ihop med den här analysen. Under 2018-2019 
tar kommunen också fram en Utbyggnadsstrategi 
som behandlar hur och när planeringen av stadens 
utvecklingsområden ska prioriteras. Den föreslår 
bl.a. att hälften av bostadstillskottet bör tillkomma 
i de centrala stadsdelarna, som en del i förtätningen 
av staden. Strategin är för närvarande på remiss och 
förväntas antas under 2019. Tankegångarna från 
Utbyggnadsstrategin reflekteras här i flera resonemang 
om bostadsutvecklingen i framförallt staden. 

För att möta den befolkningsutveckling som förväntas, 
behövs ett bostadstillskott på ca 15000 bostäder i 
kommunen fram till 2035. Det är ett högt uppsatt mål 
och innebär i praktiken 50 % ökning av byggnationen 
jämfört med 2017 års nivå. Kommunen är beroende 
av att privata aktörer är med i arbetet samt att de 
kommunala bostadsbolagen fortsätter arbetet att 
utveckla fler bostäder. Tillsammans kan detta bli 
möjligt.  

Befolknings- och bostadsanalys
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Framtidsspaning

I Översiktsplanen för Borås har vi beskrivit fem 
aspekter som vi tror kommer att påverka utvecklingen 
av våra nya bostäder. Dessa är inte unika för Borås 
Stad utan är en generell utveckling som sker i 
samhället.  

Urbanisering 
Urbaniseringen sker i både Sverige och den övriga 
världen. De kommande decennierna bedöms cirka 70 
procent av världens befolkning bo i städer. Människor 
söker sig till städer för att det erbjuder attraktiva mil-
jöer, möjlighet till utbildning, arbete, kultur och nöje. 
Sveriges befolkning koncentreras till allt färre regioner 
med större städer som behöver möta ett ökat behov 
av bostäder och samhällsservice, liksom av smarta och 
attraktiva transporter, inom och mellan städerna. 

Förändrat klimat 
Klimatförändringarna är en realitet med globala och 
lokala orsaker och konsekvenser. Hela samhället 
behöver bidra till en minskad klimatpåverkan för att 
minimera de framtida effekterna. Samhällsplaneringen 
behöver verka för god markhushållning, energieffekti-
visering och hållbara transporter. Men redan nu krävs 
också ett aktivt arbete med klimatanpassning, för att 
säkerställa fortsatt goda livsmiljöer även under andra 
klimatförhållanden. Medveten planering kan se till att 
ny bebyggelse inte uppförs i riskområden, att ekosys-
temtjänster skapas i byggda miljöer, och att smarta 
lösningar hittas för till exempel ökade vattenflöden. 

En osäker omvärld 
Krig och konflikter i många delar av världen berör 
indirekt Sverige genom migrationsströmmar. För 
Borås innebär det att fler boråsare ska bo och leva i 
kommunen, vilket ställer krav på bostadsbyggande och 
den offentliga servicens funktioner. Det är viktigt att 
förutsättningar tidigt skapas för integration i samhället, 
och att man motverkar det som har en isolerande och 
segregerande effekt. Den fysiska planeringen kan bidra 
till integrationsprocessen genom god planberedskap 
och smarta lösningar för till exempel lokalisering av 
nya bostäder, service och offentliga mötesplatser. 

Åldrande befolkning 
Sveriges demografiska utveckling pekar mot en växan-
de andel äldre människor. Det ökar behovet av bostä-
der och omsorg. En del vill bo kvar på sin hemort när 
de blir äldre, andra vill flytta närmare servicefunktioner 
i mer centrala delar. Ofta saknas sådana alternativ, 
vilket gör att flyttkedjor bromsas upp och förvärrar 
bostadsbristen. Den generella livslängden ökar, vilket 
förmodligen kommer att innebära efterfrågan på nya 
typer av bostäder, aktiviteter och miljöer för äldre. Fler 
bostäder som möter efterfrågan från äldre är med an-
dra ord en viktig utmaning för samhällsplaneringen. 

Digitalisering ger nya möjligheter 
Teknikutvecklingen går snabbare än någonsin och 
förändrar vårt sätt att arbeta, leva och konsumera. 
Den gör att vi till exempel använder offentliga miljöer 
på nya sätt, och många varor och tjänster blir mindre 
platsberoende. Exakt hur teknikens utveckling på sikt 
påverkar vår fysiska miljö är omöjligt att förutspå. 
Därför är det viktigt att den fysiska planeringen inte 
låser sig vid gamla lösningar, utan är öppen för de 
möjligheter som ny teknik kan erbjuda.



5

Ekonomiska resurser
Utöver de som angetts i översiktsplanen bör det även 
tilläggas att ekonomiska resurser har stor inverkan 
på bostadsbyggandet. Dels på samhällsnivå, i form 
av marknadernas beroende av konjunkturläget, 
dels på mikronivå i form av enskilda individers 
socioekonomiska förutsättningar. 

För de som bor i äganderätt/bostadsrätt är regler 
kring exempelvis reavinstskatt och ränteavdrag samt 
låneregler viktiga parametrar för attraktiviteten/
möjligheten för att flytta till en annan bostad. 

Kommunen har ingen rådighet över lagstiftning 
och reglering på bostadsmarknaden. Däremot kan 
kommunen bidra till ett stabilt bostadsbyggande 
över tid genom en god samhällsplanering. Här ingår 
bl.a. planberedskap, lokalförsörjning och att ha en 
tydlig riktning för markanvändningen som skapar 
investeringstrygghet. Ju tydligare kommunens avsikter 
är, desto bättre är förutsättningarna för en stabil 
bostadsutveckling under såväl hög- som lågkonjunktur. 

Kvalitet på offentlig och kommunal 
service
Ytterligare faktorer som påverkar val av bostadsområde 
är kvaliteten på offentlig och kommunal service. 
Möjligheten till en bra skola ger attraktivitet till 
ett område och det är tydligt i underökningar 
att kommunens jämförelsetester påverkar. 
Jämförelsetjänster bedöms få en allt större påverkan 
av invånarna framöver. Likaså är tillgången till ett bra 
utbud av kollektivtrafik, fritidsaktiviteter etc. viktiga 
faktorer i valet av boende. 

Även här har kommunen möjlighet att påverka 
bostadsbyggandet genom att visa var bostäder och 
service bör utvecklas. Områden där kommunen tidigt 
kan säkerställa försörjning med kommunal service 
kommer sannolikt vara trygga för investeringar och 
upplevas som attraktiva av de som flyttar in. Det leder 
i förlängningen till att bostadsprojekt förmodligen 
genomförs i högre grad än om det råder osäkerhet 
kring framtiden.  

Andra viktiga faktorer som påverkar
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I slutet av 2018 ser kommunen ut som följer:

 Drygt 112 000 invånare. 

 Knappt 53 000 hushåll

 I genomsnitt bor det 2,1 personer per hushåll. 

 Ca 18 % av kommunens invånare   
 är ensamstående utan barn i hushållet, men  
 hushållsstrukturen varierar betydligt mellan  
 olika delar av kommunen.

 En tredjedel av kommunens invånare bor  i  
 mindre tätorter och på landsbygden.

 Två tredjedelar av kommunens invånare bor i  
 staden.

 Det byggts ca 500 nya bostäder per år de   
      senaste åren, vilket motsvarar ett årligt tillskott  
   på 1 % jämfört med det totala bostads-
 beståndet.  

 Mer än 10 % av kommunens invånare flyttar  
 årligen till en annan bostad inom kommunen. 
 2017 flyttade ca 5 500 personer in till   
 kommunen, medan ca 4 600 personer flyttade
  ut. Det ger ett positivt flyttningsnetto på   
 ca 900 personer, och är en stor del av 
 befolkningsökningen. 

Nuläge
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Det går att se vissa mönster som ger vägledning för 
vilka bostäder som troligen kommer efterfrågas på 
marknaden genom att analysera befolkningen och våra 
bostäder. 

Inledningsvis analyseras bostadsbeståndet. Först har 
vi gjort en sammanställning av bostadsstorlekar för 
att få en ökad kunskap över fördelningen. Därefter 
har vi kartlagt hur upplåtelseformerna är fördelade i 
olika delar av kommunen för att kunna rekommendera 
vilken upplåtelseform som kan vara lämplig att välja 
för att få en jämnare balas inom stadsdelen.
 
Sedan har vi analyserat befolkningen genom att studera 
åldersstrukturer och hur de förändras över tid och 
funderar på vilket behov vi står inför. För att göra en 
bedömning i vilka geografiska områden som dessa 
förväntas bo har vi gjort en förfinad analys utifrån 
varje delområde och fört resonemang utifrån behov 
vi står inför och hur översiktsplanens tankegångar kan 
vägas in. 

Bostads- och befolkningsanalys
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I kommunen har vi ca 53 000 hushåll. Dessa är fördela-
de enligt tabellen nedan.

Sammanfattningsvis är det tvåor, treor och 
småhus som dominerar bland bostäderna i 
kommunen. Utgångspunkten är att ett brett utbud 
av bostadsstorlekar är viktigt även för framtida 
produktion. Men det framgår tydligt att utbudet av 
stora lägenheter (fler än tre rum) är begränsat. Det 
är troligtvis ett hinder för de grupper som behöver 
en större bostad. För att villor inte ska vara det enda 
möjliga alternativet för stora eller växande familjer, 
bör det ske tillskott av större lägenheter framöver. Det 
är också en viktig del i att öka attraktiviteten för flera 
grupper att bosätta sig i centrala stadsdelar.  

Små lägenheter efterfrågas främst av de som är 
nya (oftast yngre) på bostadsmarknaden. Delar 
av denna grupp som har svårt att komma in på 

Bostadsstorlekar

bostadsmarknaden. Både ekonomiska möjligheter samt 
att fasta anställningar kan vara krav. Mot bakgrund 
av att högskolan växer finns det sannolikt efterfrågan 
på små lägenheter över tid, som kan fånga upp både 
studenter och de som överväger att ta sitt första jobb i 
Borås. 

Med nyanlända har även nya familjestrukturer märkts 
av. Större familjer har idag svårt att hitta en tillräckligt 
stor bostad. Dessa två grupper har i flera fall svårt att 
köpa en bostad utifrån de låneregler som gäller idag.

Figur 1: Bostädernas fördelning i bostadsstorlekar 2017. I kategorin småhus/villor inkluderas olika storlekar av småhus 
medan övriga staplar gäller flerbostadshus. Statistik för delområden har inte varit tillgänglig för analysåret 2017. 
(Källa: SCB, bearbetat av Stadsledningskansliet, Borås Stad) .
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Upplåtelseformen är uppdelade i hyresrätt, bostadsrätt 
och äganderätt. Hyresrätt betyder att du hyr en 
lägenhet av en hyresvärd. Bostadsrätt betyder att du 
är medlem i en bostadsrättsförening, som äger en 
fastighet med lägenheter där varje medlem har varsin 
lägenhet. Äganderätt kan vara både egnahem eller 
ägarlägenhet som innebär att man själv äger sin bostad.

En blandning av olika upplåtelseformer ger 
ökande möjligheter att kunna bo kvar i sin stadsdel 
om familjesituationen förändras, en blandning i 
åldersstrukturen ger en jämnare fördelning inom skola 
och omsorg, den förbättrar integrationen etc. Hur 
spridningen är fördelad hänger ofta ihop med vilken 
tidsepok som stadsdelen byggdes men strukturen kan 
förändras i viss mån genom förtätning av bebyggelsen.

På nästkommande uppslag finns fördelningen 
uppdelad på områdesnivå tillsammans med det totala 
antalet bostäder i vardera område. 

Statistik för upplåtelseformer enligt översiktsplanens 
indelning har inte varit möjligt att ta fram under 2018. 
Från och med 2019 finns det möjlighet att komplettera 
med denna information.  Statistiken utgår istället från 
de olika stadsdelarna (f.d församlingsnivå). 

Serviceorter och övriga tätorter
I serviceorterna, mindre orter och på landsbygden 
är äganderätten helt dominerande. Bostadsrätter 
och hyresrätter finns främst i serviceorterna men 
förekommer i olika grad även i övriga orter. 

I serviceorterna utmärker sig Sandared (ingår i 
området Sandhult fs) där det finns förhållandevis 
många bostadsrätter. En komplettering med 
hyresrätter bör vara attraktivt. Viskafors (ingår i 
området Kinnarumma fs) och Fristad har minst andel 
bostadsrätter vilket bör vara attraktivt att komplettera 
med. Dalsjöfors (ingår i Toarps fs) relativt god balans 
mellan upplåtelseformerna. 

Upplåtelseformer
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Figur 2: Fördelning av upplåtelseformer och antal bostäder inom respektive område (f.d församlingsnivå). Statistik för mindre delom-
råden har inte varit tillgänglig. (Källa: SCB, bearbetat av Stadsledningskansliet, Borås Stad.) 

Upplåtelseform per område, landsbygd
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Figur 3: Fördelning av upplåtelseformer och antal bostäder inom respektive område. Statistik för mindre delområden har inte varit 
tillgänglig. (Källa: SCB, bearbetat av Stadsledningskansliet, Borås Stad) 

Upplåtelseform per område, staden
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Centrala Borås 
I Stadskärnan (motsvarar ungefär inom cityringen), 
är det övervägande hyresrätter (94 %). För att få en 
jämnare fördelning bör andelen bostadsrätter på sikt 
öka inom stadskärnan. 

I stadsdelarna som direkt angränsar till stadskärnan är 
det i genomsnitt 76 % hyresrätter, 18 % bostadsrätter 
och 6 % äganderätt. Villastaden är den stadsdel som 
ligger närmast denna fördelning och utgör en bra 
referensbild. 

För att uppnå en jämnare fördelning bör det 
exempelvis tillkomma fler bostadsrätter på Göta och 
Bergsäter som ligger betydligt lägre än genomsnittet. 

Halvcentrala delar av Borås 
I stadsdelarna i mer halvcentrala lägen är fördelningen 
hyresrätt 47 %, Bostadsrätt 27 % och äganderätt 26 
%. Stadsdelen Trandared ligger ganska nära denna 
fördelning och kan utgöra en bra referensbild. De 
stadsdelar som har mellan 60 – 84 % hyresrätter är 
Östermalm, Hässleholmen, Norrmalm, Bergdalen, 
Kristineberg. I dessa bör det vara ett ökat fokus på 
bostadsrätter vid nyproduktion.  

På Byttorp, Sjöbo och i Lundby/Knalleland råder 
motsatt situation där andelen bostadsrätter ligger över 
50 %. I dessa bör andelen hyresrätter öka.

Övriga delar av staden 
I stadsdelarna längre ut från stadskärnan dominerar 
äganderätterna. Här är förtätningsprojekten relativt 
få och nya bostäder lär tillkomma som mindre 
kompletteringar. För att möjliggöra kvarboende 
för äldre generationer samt vid förändrade 
familjeförhållanden kan byggnation av hyresrätter 
eller bostadsrätter underlätta. Sådana kompletteringar 
bör styras av närhet till service och kollektivtrafik för 
att skapa mervärden i boendet. Komplettering med 
radhus och villor är troligen attraktivt i flera områden. 
Det kan vara positiva tillskott förutsatt att det är 
samhällsekonomiskt och miljömässigt hållbart, och inte 
bidrar till utglesning av staden. 

Upplåtelseformer, fortsättning
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Analysmetod
Befolkningsprognosen nedan bygger bland annat 
på Statistiska centralbyråns (SCB) långtidsprognos. 
Vår prognos längre fram i dokumentet består av två 
perioder med olika räknesätt. Fram till 2022 använder 
vi oss av kända byggprojekt och planerade byggstarter 
för dessa och var de ligger geografiskt. De återfinns 
i del 2 av riktlinjer för bostadsförsörjning. Den 
här prognosperioden har med andra ord en relativ 
säkerhet. 

Efter 2022 är osäkerheten större i och med svårigheten 
att förutspå åren 2023- 2035. För dessa år har vi inte 
med någon bostadsproduktion i prognosen, istället 
utgår den enbart från trender sedan fem år tillbaka, 
som fångar upp exempelvis in- och utflyttningsmönster 
inom kommunen. Det innebär att de områden som 

har byggts ut de senaste åren eller som har stora 
byggprojekt inplanerade förväntas öka mer och får då 
en fortsatt sådan trend i prognosen. Översiktsplanens 
tankegångar om framtida bostadsbyggande läggs in 
i analysen genom resonemang i texten, vilket kan 
innebära avvikelser från prognosen både som ökningar 
och minskningar. Det tar sig främst uttryck genom 
ökningar i centrumnära stadsdelar, och följaktligen 
mindre tillväxt i stadsdelarna längre ut. 

Åldersstrukturer 
Nedan följer en befolkningsprognos på kommunnivå 
2018-2035 med sju olika åldersgrupper. Här framgår 
att olika åldersgrupper kommer att variera i antal över 
tid. 

Befolkningsutveckling

Figur 4: Sammanfattande befolkningsprognos på kommunnivå 2018-2035 med sju olika åldersgrupper. Fakta från 2017 ligger som 
bas i prognosen (Källa: Stadsledningskansliet, Borås Stad, med underlag från SCB)
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Figur 5: Redovisning av zoner som prognosen baseras på. Källa: Stadsledningskansliet, Borås Stad

Utifrån prognosen av åldersstrukturer har vi analyserat 
varje åldersgrupp för sig för att visa hur de förväntas 
att hamna geografiskt i kommunen. Indelningen är 
baserad på statistikområden som ska avspegla de zoner 

som presenterades i Översiktsplanen. Gränserna är av 
tekniska skäl något avvikande från översiktsplanens 
gränser, men i det här översiktliga perspektivet har det 
mindre betydelse. 

Befolkning utifrån geografiska områden
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Invånarnas fördelning utifrån zonindelningen i 
prognosen ser ut enligt nedan. Av den anledningen har 
vi valt att redovisa serviceorterna som en gemensam 
grupp och övriga orter och landsbygd som en 
gemensam grupp. 

Den första stapeln för varje zon redovisar verkliga 
siffror baserat på 2017 år befolkning övriga staplar är 
prognos. Vår analys är att om staplarna ökar över tid 
innebär det att det sannolikt är ett ökat bostadstryck.  

Prognosen visar på att det främst är staden som 
växer i invånarantal medan övriga delar ligger på 
ungefär samma invånarantal som det är idag. Det 
finns ett stort behov av bostäder i stadsmiljö, vilket 
även Översiktsplanen förordar att den större delen 
av det tillkommande bostadsbeståndet bör byggas. 
För att förverkliga översiktsplanens intentioner bör 
särskilt fokus ligga på nybyggnation i Stadskärnan, 
Centrumnära och våra serviceorter för att i högre 
utsträckning kunna upprätthålla service och att kunna 
möjliggöra för en god infrastruktur. Dessa tankegångar 
beskrivs i översiktsplanen och utbyggnadsstrategin. 

När områdena fördelas efter åldersgrupper framgår 
tydliga geografiska skillnader. Det innebär att behovet 
av olika boendetyper skiljer sig åt mellan olika delar 
av kommunen. Här har vi ett resonemang kring detta 
samt ger rekommendationer om vilken bebyggelse som 
behöver tillföras och var den bör placeras för att uppnå 
så stor effekt som möjligt utifrån översiktsplanens 
intentioner samt ge bättre förutsättningar för 
kommunens ekonomi utifrån skola, barnomsorg, 
vård och omsorg. Notera att analyserna pekar på 
övergripande trender och tendenser i respektive zon 
av kommunen. Det går inte dra några detaljerade 
slutsatser om enskilda områden. Då krävs fördjupade 
analyser.

Figur 6: Befolkningsprognos utifrån åldersgrupper för geografiska områden. Fakta över antalet 
personer från 2017 ligger som bas i prognosen. (Källa: Stadsledningskansliet, Borås Stad, med 
underlag från SCB)
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Stadskärnan utgörs av den historiska stadskärnan 
(rutnätsstaden) samt delar av de centralaste stads-
delarna, ex Norrby, Villastaden, Druvefors etc. Här 
finns handel, kultur, högskola, arbetsplatser, nöjesliv 
och andra innerstadskvaliteter samlade. Det är 
också kommunens och Sjuhärads kärna med många 
målpunkter för infrastruktur och kollektivtrafik. Enligt 
översiktsplanen kan stadskärnans kvaliteter vidgas ut i 
stadsdelarna, framförallt genom att förstärka de urbana 
stråken med nya bostäder och verksamhetslokaler. 

Stadskärnans bebyggelse präglas av tät kvartersstad 
som ofta rymmer både bostäder, arbetsplatser, 
handel och service. Andra bebyggelsetyper 
förekommer direkt utanför rutnätsstaden i form av 
tät eller medeltät bostadsbebyggelse. Lägenheter 
i flerbostadshus dominerar och hyresrätter är 
den vanligaste upplåtelseformen. Friliggande hus 
förekommer undantagsvis. Flera centrala områden 
har få eller inga boende, då de utgörs av trafik- eller 
industriområden, där det i många fall finns potential 
till bostadsbyggnation. Både Vision 2025 och 
Översiktsplan för Borås har starkt fokus på att öka 
andelen boende i stadskärnan. 

Denna zon är den som har minst antal invånare idag, 
men det är också den som är minst till ytan, men en 
hög bebyggelsetäthet. Befolkningen i stadskärnan ser 
ut att öka, vilket överensstämmer med kommunens 
intentioner att förstärka stadskärnan.

Trend
Alla åldersgrupper ökar, vilket innebär en blandad 
åldersstruktur i staden. Det ställer samtidigt krav att 
den tillkommande bebyggelsen kan tillgodose många 
gruppers behov i termer av såväl bostadsstorlekar 
som upplåtelseformer. Ökningen är störst inom 
åldersintervallerna upp till 54 år, dvs barn, unga och 
familjebildande åldrar. 

Bostadsbehov
Mot bakgrund av att hyresrätter dominerar i 
stadskärnan är det önskvärt med tillskott av 
bostadsrätter, sannolikt med betoning på större 
lägenheter för att möjliggöra för större hushåll att bo 
centralt. Samtidigt bör det även fortsätta byggas nya 
hyresrätter. Små lägenheter och studentbostäder är 
lämpligt utifrån den höga andelen ensamstående och 
närheten till högskolan.

Övriga planeringsbehov
En ökad befolkning i centrala staden förutsätter att 
många typer av service behöver öka. Inte minst ser 
vi ett ökat behov av förskola och skola för att möta 
antalet barn och ungdomar. Det är en stor fördel att 
samlokalisera framförallt förskolor med bostäder och 
andra verksamheter. Nya modeller och småskalighet 
kan behövas för hur vi bygger förskolor i dessa lägen.

Stadskärnan
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Figur 7: Befolkningsprognos för Stadskärnan utifrån olika åldersgrupper. Fakta från 2017 
ligger som bas i prognosen. (Källa: Stadsledningskansliet ,Borås Stad, men underlag från SCB)

Figur 8: Den heldragna linjen visar befolkningsutveckling utifrån 
prognos. Streckad linje visar en önskan av befolkningsutveckling 
om översiktsplanens intentioner slår igenom. Den visar på 
befolkningsutvecklingen utifrån nyproduktion av bostäder kommer vara 
samma som prognosen visar.

25 % av invånarna är 
ensamstående utan 

barn i hushållet. 

Råd till dig som bygger

• Blanda bostadsstorlekar. Såväl 
smålägenheter som lägenheter för 
familjer behövs. 

• Välj upplåtelseform så att det finns 
en bred variation inom stadsdelen. 

• Nya bostäder bör kombineras med 
kommersiell och kommunal service 
i bottenvåningarna.
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Den centrumnära bebyggelsen är stadsdelarna 
närmast stadskärnan. Här är närheten till stadskärnan 
en tydlig faktor för boendeattraktivitet, med goda 
förutsättningar för att gå, cykla eller åka kollektivtrafik. 
Vissa områden är rena bostadsområden, medan 
andra har inslag av stadsmässighet som påminner om 
stadskärnan. Bebyggelsen varierar mellan låga och 
höga bostadshus, grannskapsenheter från rekordåren 
och bostadshus från miljonprogrammet. Även 
villabebyggelse förekommer i några områden. 

Den centrumnära bebyggelsen har stor 
förtätningspotential, vilket framgår av översiktsplanen. 
Här finns möjlighet till större bostadstillskott, främst 
i de gamla industriområdena på Gässlösa och på 
längre sikt på Getängen. Regementsområdet är under 
omvandling till bostadsområde. De centrumnära 
stadsdelarnas attraktivitet kommer förmodligen öka till 
följd av att fler värdesätter centralt boende med närhet 
till arbete, handel och service. 

Mer bostäder och blandstad genom förtätning och 
omvandling kan ses som både en drivkraft för och 
konsekvens av en sådan utveckling. Därmed är det 
troligt att investeringsviljan kommer att öka och att 
befolkningsökningen kan bli större än vad prognosen 
visar. 

Trend
Alla åldersgrupper ökar. Men framförallt är det 
familjerna som sticker ut och ökar mest. 

Merparten av översiktsplanens utvecklingsområden 
och urbana stråk ligger inom denna zon. Flertalet 
av framtida möjliga exploateringar ligger här. Det 
innebär att ökningen inom den orange zonen sannolikt 
kommer att vara större är vad prognosen säger, 
men att den extra ökningen främst tillkommer inom 
översiktsplanens utvecklingsområden. Det är troligt att 
en sådan ökning innebär att övriga staden inte ökar lika 
mycket som prognosen visar. 

Bostadsbehov
Behov av olika storlekar av bostäder,med betoning på 
större lägenheter som är attraktivt för barnfamiljer. 
Den centrumnära zonen är också attraktiv för 
ensamhushåll vilket skapar behov av små lägenheter. 

Här behöver vi kunna möjliggöra för lägenheter för de 
som säljer sin villa i andra områden i kommunen och 
flyttar närmare service. Senior- och trygghetsbostäder 
kommer vara en viktig del, för att skapa bra boende 
för äldre men även för att att sätta igång flyttkedjor till 
nytta för de som behöver större boende. 

Studentbostäder är attraktivt i dessa lägen, främst 
utmed kollektivtrafikstråk och vid närhet av viktiga 
servicefunktioner.

Övriga planeringsbehov 
Som kommun och samhälle har vi en stor 
påverkansmöjlighet då det finns stora ytor att planera 
för nya bostadsområden från grunden. Tidiga 
industriområden som står inför omvandling på grund 
av att funktionen inte fungerar längre. Gässlösa står 
först på tur.

Det är här vi har en stor chans att påverka bostads- 
och samhällsstruktur. Större bostadstillskott kräver att 
de planeras med helhetsperspektiv. Det är en utmaning 
att i rätt tid lösa den service som krävs. Utbyggnaden 
kommer behöva styras, exempelvis genom en tydlig 
strategi och organisation för genomförande. Viktigt 
med god samverkan såväl mellan kommuens alla 
förvaltningar som med och mellan exploatörer. 

Centrumnära bebyggelse
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26 % av invånarna är 
ensamstående utan 

barn i hushållet. 

Figur 10: Den heldragna linjen visar befolkningsutveckling utifrån 
prognos. Streckad linje visar en önskan av befolkningsutveckling 
om översiktsplanens intentioner slår igenom. Den visar på 
befolkningsutvecklingen utifrån nyproduktion av bostäder kommer vara 
högre än vad som prognosen visar.

Figur 9: Befolkningsprognos för centrumnära bebyggelse utifrån olika åldersgrupper. Fakta från 
2017 ligger som bas i prognosen. (Källa: Stadsledningskansliet ,Borås Stad, med underlag från 
SCB)

Råd till dig som bygger:

• Olika storlekar och 
upplåtelseformer behövs, främst 
större lägenheter.

• Bygg bostäder som attraherar de 
som vill flytta från sin villa, bl. a. 
trygghetsbostäder.

• Helhetsperspektiv krävs i 
omvandlingsområden för att uppnå 
attraktiva strukturer och bra balans 
med service. 

• Bostadsbyggnation bör 
koncentreras till kollektivtrafiknära 
lägen och bidra till attraktiva stråk.

• Nya bostäder bör kombineras med 
kommersiell och kommunal service 
i bottenvåningarna.
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Övriga stadsdelar ligger längre från stadskärnan än 
de centrumnära, men utgör en del av staden och den 
närheten till service och kollektivtrafik det innebär. 
Eftersom den övriga stadsbebyggelsen omfattar stora 
områden med relativt hög befolkningstäthet är detta 
den folkrikaste delen i analysen. Täthet och karaktär 
varierar dock betydligt mellan de olika stadsdelarna. De 
har växt fram under många och olika perioder vilket 
gör att här finns stora och små flerbostadshusområden, 
ofta från rekordåren och miljonprogrammet, men det 
finns också gott om villaområden.  

Utvecklingen av stadsdelarna är viktig för att 
upprätthålla ett brett bostadsutbud i hela staden, vilket 
talar för att olika typer av bostadsprojekt är välkomna. 
Samtidigt bör en röd tråd vara att nya bostäder ska 
förstärka den småskaliga service som ofta är lokaliserad 
kring stadsdelstorg. Med tillskott av bostäder i torgens 
närhet och med rimlig exploateringsgrad kan servicen 
utvecklas och kollektivtrafikens underlag öka. 

Trend
Om attraktiviteten att bosätta sig mer centralt 
ökar i takt med förtätning av den centrumnära 
bebyggelsen, är det möjligt att tillväxten i den övriga 
stadsbebyggelsen inte blir så hög som prognosen visar.   
Stadsutvecklingsområdena Gässlösa och senare även 
Getängen bedöms ta stort fokus av bostadsbyggandet 
under kommande period, vilket sannolikt minskar 
byggintresset i andra stadelar.

Antalet ålderspensionärer ökar, främst i slutet av 
perioden. Många av bostäderna är lägenheter som 
saknar hissar samt småhus/villor som har trappor. Det 
innebär att bekvämlighet och trygghet blir svårare med 
åren. Sannolikt är det många vill bo kvar i närområdet, 
vilket försvåras genom att det i många fall är relativt 
enheltig struktur inom bostadsområdet och inte 
fullgod tillgänglighet. 

Tillkommande bostadsprojekt inom övrig stadsmil-
jö bör främst inrikta sig på komplettering med den 
bebyggelsetyp som saknas inom varje delområde. I 
huvudsak bebyggelse om är riktad till seniorer med 
extra fokus på tillgänglighet och trygghet. 

Bostäder för familjer återfinns i huvudsak inom det 
befintliga bostadsbeståndet och kan tillgängliggöras 
genom flyttkedjor. 

Nya bostäder som är inriktade mot senior-/ 
trygghetsbostäder får störst effekt om de planeras 
i närheten av stadsdelstorg samt där det är god 
kollektivtrafik. Då finns möjlighet att resa utan bil 
samtidigt som det stärker mötespunkter och lokal 
servicen. 

Bostadsbehov
Behov av boendeformer för äldre kommer att 
bli större. Det talar för komplettering med fler 
tillgänglighetsanpassade bostäder samt senior- och 
trygghetsboenden. Det leder till ett minskat tryck på 
den kommunala servicen samt ökad trygghet och 
bekvämlighet.  

I övrigt så bör bostadsbeståndet komletteras med 
de boendeformer och storlekar som saknas inom 
respektive stadsdel.

Övriga planeringsbehov
För den kommunala servicen visar prognosen att barn 
i förskolan ligger på ungefär samma nivå. Däremot 
säger prognosen att barn och ungdomar som befinner 
sig i skolåldern ökar. Bedömningen är att delar av den 
ökningen som visas i prognosen flyttas över till stadens 
utvecklingsområden. 

Behov av exempelvis skola bör bedömas gemensamt 
med den centrumnära bebyggelsen och samordnas 
med ett hela staden-perspektiv.

Övrig stadsmiljö
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20 % av invånarna är 
ensamstående utan 

barn i hushållet. 

Figur 11: Befolkningsprognos för övrig stadsmiljö utifrån olika åldersgrupper. Fakta från 2017 
ligger som bas i prognosen. (Källa: Stadsledningskansliet ,Borås Stad., mend underlag från 
SCB)

Figur 12: Den heldragna linjen visar befolkningsutveckling utifrån 
prognos. Streckad linje visar en önskan av befolkningsutveckling 
om översiktsplanens intentioner slår igenom. Den visar på 
befolkningsutvecklingen utifrån nyproduktion av bostäder kommer vara 
högre än vad som prognosen visar.

Råd till dig som bygger:

• Bygg seniorbostäder och 
trygghetsbostäder för att möjliggöra 
kvarboende i närområdet. Placera 
dem i första hand i närhet till 
stadsdelstorg och kollektivtrafikståk 
för att stärka service och 
mötesplatser.

• Komplettera bostadsområden med 
nya bostads- och upplåtelseformer.
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Serviceorter

Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors är 
kommunens större tätorter med vardera ca 3 000 – 
5 000 invånare. De är samlingspunkter för service 
och kollektivtrafik samt viktiga lokala mötesplatser 
i ett omland av mindre orter och landsbygd. 
Högstadieskola, vårdcentral, äldreboende och 
detaljhandel är funktioner som möjliggör ett gott 
vardagsliv nära natur och landsbygd. 

Bebyggelsen är relativt likartad i de fyra orterna. 
Varje ort har ett torg med offentlig och kommersiell 
service som omges av flerbostadshus från olika 
perioder under 1900-talet. Centrumbebyggelsen är 
i regel omgiven av bostadsområden med småhus. 
Generellt utgör villabebyggelse den dominerande 
bostadsformen, vilket speglar att livet i serviceorterna 
ofta är förknippat med eget boende, familj och närhet 
till naturen. Lägenhetsbeståndet är till stor del upplåtet 
med hyresrätt och ägs ofta av allmännyttan. 

Enligt översiktsplanen är det önskvärt att öka andelen 
flerbostadshus i centrala lägen, för att stärka service- 
och kollektivtrafikutbud. Även radhus och mindre 
enheter med lägenheter kan vara ett positivt tillskott 
som kan öka exploateringsgraden utan att påverka 
skala och identitet negativt.

Trend 
Befolkningsprognosen visar att invånarantalet 
ligger i stort sett konstant under hela perioden. De 
små barnen minskar något i antal medan barn i 
skolåldern ökar. Troligen behöver bostadsefterfrågan 
hos barnfamiljer som vill flytta till serviceorterna 
tillgodoses. 

Vi bedömer att befolkningen kommer att öka vilket 
inte kommer fram i prognosen. Översiktsplanen 
visar på serviceorternas viktiga funktion för att stärka 
landsbygden. Utifrån tillgång till kommunal och 
kommersiell service så bedömer vi att serviceorterna 
kommer öka i attraktion för den äldre befolkningen 
som bor i våra orter och på landsbygden. Utifrån det 
är det av stor vikt att bygga bostäder som attraherar 
just denna grupp. 

Bostadsbehov
Sannolikt vill många i den äldre generationen bo kvar 
i serviceorten. På samma sätt är det troligt att många 
söker stig tillbaka till sin barndomsort när man skaffar 
familj. Detta kan ha sin grund i lokalkännedom, 
föreningsliv och sociala kontakter och nätverk.
Dock försvåras lokala flyttkejor genom att det ofta 
saknas alternativ till villan. Genom att komplettera 
med mindre bostäder för äldre frigörs befintliga 
småhus och tillgängliggörs för yngre generationer. 

Ny villabeyggelse för familjer ska helst lokaliseras  
inom befintlig tätortsgräns. Komplettera gärna 
med  bostadsrätter som idag finns i en väldigt liten 
utsträckning och som stärker befolkningsunderlaget 
för service. Radhus kan vara ett bra sätt för att uppnå 
en högre expolateringsgrad än villabebyggelse. 

Övrigt planeringsbehov
Centrumpunkterna bör stärkas genom att bostäder, 
samhällsfunktioner, handel, mötesplatser och 
kollektivtrafik samordnas.  För att serviceorterna ska 
ska vara attraktiva för orten och dess omland ska 
avstånd minskas och stråk stärkas. 
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12 % av invånarna är 
ensamstående utan 

barn i hushållet. 

Figur 14: Den heldragna linjen visar befolkningsutveckling utifrån prognos. 
Streckad linje visar en önskan av befolkningsutveckling om översiktsplanens 
intentioner slår igenom. Den visar på befolkningsutvecklingen utifrån 
nyproduktion av bostäder kommer vara högre än vad som prognosen visar.

Figur 13: Befolkningsprognos för serviceorterna utifrån olika åldersgrupper. Fakta från 2017 
ligger som bas i prognosen. (Källa: Stadsledningskansliet ,Borås Stad, med underlag från SCB.)

Råd till dig som bygger:

• Bygg seniorbostäder och 
trygghetsbostäder för att 
möjliggöra kvarboende i 
närområde. 

• Lokalisera villabebyggelse  inom 
befintlig tätortsgräns. 

• Komplettera med bostadsrätter  

• Radhus kan vara ett bra sätt för att 
uppnå en högre exploateringsgrad 
än villabebyggelse. 



24

Övriga orter och landsbygd

Det här området omfattar kommunens alla tätorter 
utöver staden och serviceorterna, samt omgivande 
landsbygd. Invånarantalet varierar mellan ca 300 till 
strax över 1 000 i de olika orterna. Serviceutbudet ser 
därmed också olika ut i det här området. De flesta av 
orterna har offentliga funktioner som förskola eller 
skola och ibland finns inslag av småskalig handel 
eller restauranger. Servicen är av stor betydelse 
för boendemöjligheterna och orterna är viktiga 
mötesplatser och identitetsbärare för civilsamhället 
och den närmaste bygden. På landsbygden är 
bostadsbebyggelsen oftast spridd som enskilda hus 
eller mindre grupper.

Nya bostäder i orterna kan vara en förutsättning för 
att t.ex. skolor och andra funktioner ska fungera, eller 
för att ny service ska kunna utvecklas. Det kan också 
vara avgörande för möjligheten att bo i omgivande 
landsbygd. Bostadsformer som kompletterar det 
befintliga utbudet är viktiga för att möjliggöra 
kvarboende och bidra till fler åldersgrupper i orterna.

I regel byggs årligen ca 50 enskilda villor utanför 
detaljplan, företrädesvis på ren landsbygd eller 
i randzonen till mindre orter. Denna utveckling 
förväntas fortsätta över tid. 

Trend 
Ett 20-tal mindre orter ingår i denna prognos liksom 
den rena landsbygden utanför tätort.

Här ser vi att de riktigt små barnen inte ökar medan 
skolbarnen ligger relativt konstant. Vår tolkning av 
prognosen är att små barn minskar i antal på grund av 
att familjer flyttar till en mindre ort eller landsbygden 
senare i livet än vad som är fallet idag. Detta kan 
ha med livstilsförändringar att göra, där exempelvis 
centralt boende lockar allt fler. Urbaniseringstrenden 
och högre utbildning påverkar också. Det innebär att 
fler flyttar till Borås men även till andra städer med 
högre utbildning. 

Det kan också noteras att åldersgrupperna 55 år och 
uppåt ligger konstant eller ökar vilket visar att många 
bor kvar under lång tid. Att hitta möjliga alternativ 
för dem kan innebära att fler barnfamiljer kan berika 
landsbygden. 

Bostadsbehov
Genom att stimulera flyttkedjor kan bostäder i 
det befintliga bostadsbeståndet frigöras för yngre 
generationer. Detta skulle kunna gynna exempelvis 
inflyttning/återinflyttning. Om detta sker bedöms att 
andelen familjer blir högre än vad prognosen visar.

För att gynna de mindre orterna är det viktigt att den 
nya bebyggelsen placeras så att de nyinflyttade stärker 
landsbygdsutvecklingen genom att kunna använda 
mötesplatser, idrotts- och fritidsaktiviteter samt den 
service som finns på orten så som ex skolor. 

För att motverka trenden att andelen äldre ökar 
är det viktigt att kunna erbjuda seniorbostäder/
trygghetsbostäder. Dessa bostäder bör byggas i orterna 
alternativt i den angränsande serviceorten för att dra 
nytta av den service på nära håll som erbjuds och 
underlättas i vardagen. Det är också ett sätt att hushålla 
med offentliga resurser. 

Övrigt planeringsbehov
Det är viktigt att värna om lokala initiativ för 
utveckling och attraktivitet i mindre orter och 
landsbygd. Det är en viktig del i att göra landsbygden 
livskraftig och stärka viljan att bo och verka i 
hela kommunen. Kommunen, det lokala närings- 
och föreningslivet är viktiga aktörer i det här 
sammanhanget.
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8 % av invånarna är 
ensamstående utan 

barn i hushållet. 

Figur 16: Den heldragna linjen visar befolkningsutveckling utifrån prognos. 
Streckad linje visar en önskan av befolkningsutveckling om översiktspla-
nens intentioner slår igenom. Den visar på befolkningsutvecklingen utifrån 
nyproduktion av bostäder kommer vara högre än vad som prognosen visar.

Figur 15: Befolkningsprognos för övriga orter och landsbygd utifrån olika åldersgrupper. Fakta 
från 2017 ligger som bas i prognosen. (Källa: Stadsledningskansliet ,Borås Stad, med underlag 
från SCB)

Råd till dig som bygger:

• Bygg seniorbostäder och 
trygghetsbostäder för att möjliggöra 
kvarboende i närområde. 

• Värna om lokal service genom att 
samordna den med nya bostäder.

• Stötta lokala initiativ för utveckling 
och livskraft på landsbygden.
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Handlingsplan för 
bostadsbyggande
Inledning
Handlingsplanen för bostadsbyggande 2019-2023 är 
en del av  Borås Stads riktlinjer för bostadsbyggande. 
Handlingsplanen uppdateras årligen av Kommun-
styrelsen och redovisar kända projekt för bostads-
byggnation. 

I Kommunfullmäktiges indikatorer finns målvärden 
för detaljplaneframställning. Där finns mål för 600 
bostäder per år vara 100 av dessa ska ligga inom 
stadskärnan.  

Borås Stad verkar för att bostadsbyggandet ska öka 
markant utifrån nuvarande byggnation. I Borås Stads 
förslag till Översiktsplan utgår den ifrån att 15 000 
nya bostäder tillkommer under en 20-årsperiod vilket 
motsvarar ca 750 nya bostäder per år. 

Enligt Plan- och bygglovavdelningens verksamhetsplan 
bedöms detaljplaneproduktionen för 2019 ge ett 
tillskott på ytterligare 1100 byggrätter för bostäder 
under året.

Uppföljning av påbörjad bostads-
byggnation 2015-2018
En sammanställning av antalet bostäder i givna     
startbesked för respektive år redovisas nedan för 
att  få en bild av bostadsbyggnationen har varit i 
kommunen under den senaste fyraårsperioden. För 
2018 baseras siffrorna på startbesked under perioden 
1 januari – 31 oktober. 

I kategorin flerbostadshus ingår även radhus. 
Fritidshus redovisas inom kategorin enbostadshus. 
Inom ombyggnad redovisas nettotillskott av 
bostadslägenheter där även påbyggnadsprojekt räknas 
in. 

 2015 2016 2017
jan-okt 

2018 
Flerbostadshus 197 296 319 275
Enbostadshus 97 110 95 89
Ombyggnad 55 74 104 83
Summa: 349 480 518 447

Källa: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad
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Förklaring till tabeller
Nedanstående tabeller i handlingsplanen redovisar 
bedömd bostadsbyggnation och inte den faktiska 
byggnationen som kommer att ske. Däremot är det 
svårt att förutse vilka av objekten som kommer att 
starta under 2018-2022. Objekten är grupperade i tre 
olika tabeller utifrån hur långt planeringsprocessen har 
kommit.

I spalterna lägst till vänster finns uppgifter om var 
i kommunen, samt vilken fastighet och adress som 
objektet finns. Därefter följer vem som planerar att 
bygga (byggherre). När Borås Stad står som byggherre 
är kommunen markägare. 

Sedan följer vilket år som är förväntad byggstart 
och eventuellt utbyggnadstakt om bostäderna är 
fördelade på flera år. Efter det följer en redovisning 
av hustyp och vilken upplåtelseform som är planerad. 
Bland flerbostadshus är hyresrätter och bostadsrätter 
övervägande. Bland villor och småhus är det vanligast 
med äganderätt där den enskilde själv äger huset. 

I vissa fall finns uppgifter om specialbostäder. 
Det innebär att det är tänkta som exempelvis 
studentbostäder, LSS/SoL-boenden eller vård- och 
omsorgsboende. 

Tabell 1: Bostadsprojekt i klara 
detaljplaner 
Tabellen innehåller en lista med laga kraft-vunna 
detaljplaner som är klara för att behandla bygglov på. 
Dessutom är listan kompletterad med kända projekt 
som kan påbörjas på äldre detaljplaner som inte blev 
genomförda i nära anslutning till detaljplaneläggningen. 
Här återfinns bland annat småhustomter som ligger ute 
till försäljning via Borås Stads hemsida. Kommunen 
har således gjort de förberedande stegen fram till 
utbyggnad av projektet. 

I de planerade projekten går det att söka bygglov 
för över 1700 bostäder idag. I de projekten som är 
väldigt stora är det troligt att utbyggnaden pågår under 
ett antal år vilket i flera fall förutspåtts i tabellen. 
Dessutom kan ytterligare projekt komma till utav de 
detaljplaner som antas och får laga kraft under fösta 
halvan av 2019.

Utöver angivna objekt beviljas bygglov för ca 50 
bostäder per år utanför detaljplan (spridd bebyggelse), 
företrädesvis villor på landsbygden. 

Antalet bostäder som byggstartar under 2019 enligt 
tabellen överträffar målet för bostadsbyggandet, men 
sannolikt går inte alla projekt igång då byggherrevilja 
och/eller efterfrågan inte är tillräckligt stor. De 
projekt som inte är byggstartade ingår i den så kallade 
planberedskapen. Det är viktigt att planberedskapen 
hålls på en rimlig nivå för att inte projekt ska 
konkurrera ut varandra. 
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Tabell 2: Bostadsprojekt i 
pågående prioriterade 
detaljplaneuppdrag
Tabellen innehåller en lista på alla projekt där det pågår 
aktivt detaljplanearbete. Tidplanen är styrd utifrån 
Samhällsbyggnadsförvaltningens Verksamhetsplan 
för detaljplanering där planerad tidpunkt för 
antagande finns angiven. Listan innehåller även 
antagna detaljplaner där överklagandeprocess pågår. 
Detaljplaneprocessen kan innebära att tidplaner och 
antal bostäder behöver justeras. Tabellen utgår ifrån 
att byggstarten sker i nära tid efter att detaljplanen har 
antagits.

I denna lista finns det sammanlagt över 4400 
bostäder som planeras antas under 2019-2021. Några 
av projekten är ännu inte preciserade i antal då 
lokalisering och omfattning inte är klar. Ytterligare 
uppdrag kommer att läggas till i samband med att 
verksamhetsplanen för detaljplanering förnyas i 
december varje år.

Mer information om Verksamhetsplanen samt 
pågående detaljplaneuppdrag finns på borås.se under 
fliken Trafik och samhällsplanering. Informationen 
uppdateras kontinuerligt under året. Sökning kan också 
göras via kartfunktionen. 

Tabell 3: Bostadsprojekt i 
väntelista + nya oprioriterade 
uppdrag
Tabellen visar en lista på övriga projekt för bostäder 
som har fått detaljplanuppdrag men som inte 
prioriterats i produktionsplanen. Den innehåller 
även inkommande projekt som fortfarande inte har 
fått detaljplanuppdrag.  Några av dem redovisar ett 
preliminärt antal bostäder inom projektet utifrån det 
som angivits i ansökan men som kan justeras när och 
om detaljplaneuppdraget aktualiseras. Samtliga i denna 
kategori saknar angiven tid för möjlig byggstart.

Tabellen avslutas med en sammanställning av det 
totala antalet i de tre tabellerna. flertalet av de tänkta 
omvandlingsområdena saknas i denna lista.   
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Tabell 1: Bostadsprojekt i klara detaljplaner

ÖP Stadsdel/Ort Fastighet Information Byggherre Bost tot Förväntad 
zon 2019 2020

Aplared Morgonvägen Borås Stad 4 1 1
Bergdalen Kiden Bergdalsg.(Bergdalsterrassen) Järngrinden 100 64 36
Bergdalen Kiden Bergdalsg. (Bergdalsvyn) Cernera 43 43
Bergsäter Bergsäter 1:1 Backadalen Cernera 75 75
Bergsäter Hästhoven Wäst‐byggs kontor Järngrinden 70 70
Borgstena Kronängsvägen Borås Stad 3 1 1
Bredared Ingelstorpsvägen Borås Stad 1 1
Brämhult Bävergränd Borås Stad 1 1

o Centrum Asplyckan Kungsleden/Åsbogatan Järngrinden/Mjöbäcks 20 20
o Centrum Eko Torggatan Vätternäs 90 90
o Centrum Pallas (höghuset) Åhlenshuset Cernera o Järngrinden 130 130
o Centrum Remus Sagahuset Privat 5 5
o Centrum Simonsland Påbyggnad Navet Kanico 40 40
o Centrum Vulkanus Österlånggatan Hanssongruppen 25 25

Dalsjöfors Kråkhult 1:2 Uppegårdsgatan Borås Stad/Toarpshus 63 38 25
Dalsjöfors  Kerstinsgärde 1:85 Dalhem Borås Stad 24 24
Dalsjöfors  Fågelbärs‐ och Blåhallonvägen HusArvid 4
Dalsjöfors Tumarp 1:25 Fjällbovägen Privat 24 24
Dalsjöfors Pionvägen/Floxvägen Borås Stad 1 1
Fristad Hagvägen Hedagården Privat 25 25
Fristad Sik 1:163 ICA City Privat 20
Fristad Fristads Prästgård 1:100 Åsboplan Prästskogen Borås Stad 60 60
Fristad   Buxbomen Asklanda Privat 10 5 5
Gingri Fristad Prästgård Gingri Privat 12 2 2
Hestra kv 7, Pianogatan Hestra Parkstad Borås Stad 9 9
Hulta Hultalund Hultaliden Privat 20 20
Hässleholmen Massan/Tyngden Metergatan Borås Stad 6 2 2
Hässleholmen Tvåkanten/Femkanten Jällbygatan Borås Stad 12 12
Hässleholmen Hässlehus 3 (punkthusen) Våglängdsgatan AB Bostäder 120 80 40
Hässleholmen  Hässlehus 9 Våglängdsgatan AB Bostäder 120
Kinnarumma Riddarebolsvägen Borås Stad 3 1 1
Målsryd Skogsvägen Borås Stad 4 1 1
Norrmalm Grindvalen 6 Engelbrektsgatan Privat 11 11
Parkstaden Eken 15‐16 fd handelsträdgården Borås Stad 12 12
Parkstaden Björken 9 Västergatan Borås Stad 1 1
Regementet I Osdal 3:4 Regementet PEAB 400 150 100
Rydboholm Rydbovägen Borås Stad 2 1 1
Rångedala Fyrklövergatan Borås Stad 6 1 2
Sjöbo Sandsoppen Ekängsgatan Privat 6 6
Sjömarken Räveskalla 1:25 Göteborgsvägen Sandhultsbostäder 40 40
Sjömarken Backabo 2:158 Backhagsvägen Borås Stad 6 6
Sparsör Hovalida Södra Borås Stad/Privat 8 5 3
Sparsör Annerovägen 35 Borås Stad 1 1
Sparsör Björnbärsbärsvägen 1,3,5 Borås Stad 3 1 1
Sparsör Kilsvägen 24 Borås Stad 1 1
Svensgärde Kyllared 1:90 Färgargatan Borås Stad 6 6
Sörmarken Klippingen  Sörmarksg Privat 16 8
Viared Viared 10:126 Österbyn , Viareds Sommarstad Borås Stad 1 1
Viskafors Rydboholm 1:467 Pumpkällehagen 2 Viskaforshem 25 15 10
Viskafors Rydboholm 1:342 Pumpkällevägen 7 Viskaforshem 20 20
Viskafors Rydboholm 1:351 m.fl Viskafors centrum(påbyggnad) Viskaforshem 25 25
Äspered Äspered 2:87 Finas väg 1 Borås Stad 1 1
Äspered Bokärrsvägen 5,7,9 Borås Stad 2 1
Äspered Lars Johans väg 5 Borås Stad 1

Totalt: 1738 1167 247

Spridd bebyggelse ca 50/år 50 50

Tabell 1 - Projekt inom klara detaljplaner 
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KG20181220

byggstart Övrig info

2021 2022 2023 Flerbost. Enbostad ombyggnad Hyresrätt Kop hyresr Bost rätt Äganderätt Särsk bo Stud bost

1 1 4 4 småhustomter
100 100
43 43
75 40 35
70 70

1 3 3 småhustomter
1 1 småhustomter
1 1 småhustomter

20 20
90 90

130 130
5 5

40 40 40
25 25
37 62 37 62
24 24

4 4
24 24

1 småhustomter
25 25

20 20 20
60 60

10 10
2 3 3 12 12

9 9
20 20

2 6 6 småhustomter
12 12

120 120
40 40 40 120 120
1 3 3 småhustomter
1 1 4   4 småhustomter

11 11
12 12 framtida tävling

1 1 småhustomter
100 50 400 150 250 60 30

2 2 småhustomter
1 2 6 6 småhustomter

6 6
40 40
6 6 6

8 8
1 1 småhustomter

1 3 3 småhustomter
1 1 småhustomter

6 6 6
8 16 16

1 1 småhustomter
25 25 köpeavtal klart

20 20
25 25

1 1 småhustomter
1 2 2 småhustomter

1 1 1 småhustomter
179 98 43

50 50 50

Upplåtelseform SpecialbostäderHustyp
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Tabell 2: Bostadsprojekt i pågående prioriterade detaljplaneuppdrag

Tabell 2 - Bostadsprojekt i pågående prioriterade detaljplaneuppdrag
ÖP Stadsdel/Ort Fastighet Information Byggherre Bost tot Förväntad byggstart

zon 2019 2020 2021

Alideberg Glesvingen 17 Herrljungagatan Swegmark 100 100
Bergdalen Norrmalm 1:1 Tokarpsberg Ås härads  fastigheter 70 70

o Bergslena Flugan 9 Bergslenagatan Aberdeen 50 50
o Bergslena Guldbaggen Skaraborgsvägen  Cernera 200

Bergsäter Åkermyntan 5 Rosendalsgatan Västfastigheter 530 130 100 100
Bosnäs Bosnäs 3:1 m.fl Funningevägen m.fl Borås Stad 70 10 20
Brämhult Brämhult 2:32 mfl Kyrkvägen Hus Arvid/AB Bostäder 70 40 30
Byttorp Byttorp 3:1 Fjällgatan Riksbyggen 50 50
Byttorp Byttorpshörn Alingsåsvägen  HSB 60 60
Byttorp Byttorpstå Alingsåsvägen  Cernera 60 60

o Centrum Hugin 1 mfl Stengärdsgatan Järngrinden 60 60
o Centrum Morfeus Lilla Brogatan Willhem 60 60
o Centrum Simonsland Höghuset Kanico 60
o Centrum Simonsland Påbyggnad parkeringshus Kanico 80 80
o Centrum Ulysses/Astern Mariedalsparkeringen Borås Stad 100 50
o Centrum Vile 3 & 4 Kvarngatan Convestera 50 50
o Centrum Viskaholm Sven Ericssongatan AB Bostäder/Riksbyggen 400 100 200
o Centrum Vitsippan vid pinoccio Borås Stad 100 100
o Centrum Nornan Stora Brogatan Borås Stad

Dalsjöfors  Gårda 8:1 Storgatan Privat 40 10 15 15
o Druvefors Björnflokan Druveforsvägen Serneke 200 100 100

Hestra Torpa‐Hestra 4:4 Sonatgatan Privat 15 15
Hulta Hulta 4:38 Storegårdsgatan Privat 15 15
Kristineberg Gisseberget  Kristinegränd Vättersnäs 60 60
Nordskogen Abisko m.fl Bergkantsgatan/Kompassg. Borås Stad 300 100
Norrby Garvaren Norrby Tvärgata Borås Stad/ 50 50
Norrmalm Hamstern 1 Tallåsgatan Privat 20 20
Norrmalm Norrmalm 1:1 Ynglingagatan Borås Stad /PEAB 50 50
Regementet  II Osdal 3:4 Regementet PEAB/Borås Stad 200
Salängen Nötskrikan vid GA‐församl.hem Borås Stad 20 20
Sandared Sandared 1:24 Solskensliden Privat 12 12
Sandared Sandared 1:81 Söder om stationen Privat 100 70 30
Sjöbo Mjölskivlingen Klintegatan/Johannelundsg. HSB 150 50 50
Sjöbo Torpa‐Sjöbo 2:1  Långstenslyckan Paro Fastigheter AB 300 100
Sjömarken Lindebergshult 1:10 Lindebergshult Privat 50 25
Sparsör Paradis Vinkelvägen Borås Stad 40 20 20
Sparsör Sölebo 1:54 Örebro, Otago Privat 15 10
Sörmarken Bankbudet 5 Sörmarksliden Borås Stad 6 6

LSS/SoL plats ej beslutad Borås Stad 6 6
LSS/SoL plats ej beslutad Borås Stad 6 6
Vårdboende plats ej beslutad Borås Stad 80 80
Kommunal mark oklar plats och innehåll Borås Stad
Kommunal mark oklar plats och innehåll Borås Stad

Tosseryd Torpa‐Sjöbo 2:10 Sjöboängar HusArvid 300 50 100 100
Trandared Järnhättan 5 Kindsgatan RO‐gruppen 50 50
Tullen Triangeln (Tullastugan) Göteborgsvägen Borås Stad 5 5
Viskafors Rydboholm 1:432 Pumpkällehagen Borås Stad 50 20 20
Östermalm Solhem 1 Syster Toras väg HSB Göta 100 50 50

Totalt: 4410 637 996 1387
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KG20181218
Planläge - antagande Markanvisning

2022 2023 Flerbost. Enbostad Ombyggnad Hyresrätt Kop hyresr Bost rätt Äganderätt Särsk bo Stud bost  enligt verksamhetsplan kommunal mark

100 100 100 våren 2019
70 70 våren 2020 Markanvisning

50 50 hösten 2019
200 200 200 hösten 2021

100 100 530 250 280 våren 2019
20 20 70 70 våren 2020

60 10 60 10 hösten 2019 Markanvisning
50 50 hösten 2019 Markanvisning
60 60 hösten 2019
60 60 våren 2019 Markanvisning
60 60 våren 2019
60 60 hösten 2020

60 60 60 60 våren 2019
80 80 80 våren 2019

50 100 100 Planprogram vår‐19
50 44 6 hösten 2020

100 400 200 200 hösten 2020
100 100 hösten 2019

okänt innehåll, h 2020
40 40 våren 2019

200 200 våren 2019
15 15 våren 2019
15 15 hösten 2020
60 60 våren 2020

200 300 150 150 20 Planprogram vår‐20
50 50 50 hösten 2019 Anbudsförfrågan
20 20 20 våren 2019
50 50 våren 2019 Markanvisning

100 100 200 200 hösten 2021
20 20 våren 2019 framtida tävling

12 12 våren 2020
100 100 hösten 2019

50 150 150 hösten 2019
100 100 300 300 hösten 2020 Markanvisning
25 25 25 50 våren 2021

40 40 antogs dec 2018
5 15 15 hösten 2020

6 6 6 överklagad sept. 2018
6 6 6 våren 2020
6 6 6 våren 2020

80 80 80 hösten 2020
våren 2021
våren 2021

50 300 250 50 våren 2019
50 50 hösten 2019
5 5 våren 2019

10 50 50 hösten 2020
100 100 hösten 2019

870 520

Upplåtelseform SpecialbostäderHustyp
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Tabell 3: Bostadsprojekt i väntelista + nya oprioriterade uppdrag

ÖP Stadsdel/Ort Fastighet Information Byggherre Bost tot
zon 2019

Alideberg Eldflugan 1 Herrljungagatan Cernera 15
Bergsäter Maskrosen 19 Åsboholmsgatan Cernera 80
Bergsäter Gulmåran Coop‐fastigheten Järngrinden 540

o Centrum Apollo Yxhammarsgatan Castellum
o Centrum Flundran 4
o Centrum Midas Torggatan Castellum

Dalsjöfors Alprosgården Privat 4
I Druvefors Forsen 1 Druveforsvägen Cernera 280
I Druvefors Solrosen 1 Kellgrensgatan/Druveforsv. Willhem

Fristad Hedagården 1:76
Getängen Getängen 22 och 23 Risängsgatan mfl Consortio Fashion Holding AB 400

I Göta Blåklinten (Pulsen) 170
Göta Göta 1:1 Varbergsvägen Borås Stad 150
Hestra Orkestervägen Hestraprojektet Borås Stad 1000
Hulta Hultamad 1 Hultasjögatan Privat 40
Kristineberg Halleberg Willhem
Källbäcksryd Källbäcksryd 1:367 mfl Kyrkvägen Privat 10

I Lundby Grävlingen 5
o Norrby Gjutaren/Verkmästaren Nedre Norrby Borås Stad mfl 1000

Parkstaden Sinnernas Park Borås Stad/Riksbyggen
Parkstaden Hasseln 9 Sveagatan Privat 8
Regementet III‐VI Osdal 3:4 Regementet PEAB/Borås Stad 400
Sjömarken Räveskalla 1:39 Ovanför fotbollsplanen HA bygg 40
Sjömarken Viared 8:40 Lyckebovägen Mjöbäcksvillan 20
Sjömarken Norra Gränsvägen Borås Stad 50
Trandared Svärdfästet Guldbrandsgatan 1 AB Bostäder 60
Villastaden Tranan 2 Femte Villagatan Privat 20
Östermalm Solhem 4 Östermalmsgatan AB Bostäder 50

Totalt: 4287 0

Summa totalt (alla kategorier) 10425
spridd bebyggelse ca 50 /år

Tabell 3 - Projekt väntelista + nya uppdrag 
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Förväntad byggstart Ansökan
2020 2021 2022 2023 Flerbost. Enbostad OmbyggnadHyresrätt Kop hyresr Bost rätt Äganderätt Särsk bo Stud bost ej beslutad

15 15

X

4 4
280 280

X
400 200 200

X
150 75 75

1000 400 300 300 24
40 40 40

10 10
X

1000 500 500 60 100
X

8 8
400 0 0 250 0 0
40 40
20 20
50 25 25
60 60 X
20 20
50 50 X

0 0 0 0

Hustyp Upplåtelseform Specialbostäder
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Redovisning av inkomna synpunkter 2018 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner upprättad redovisning och översänder den till 

Kommunstyrelsen.         

Ärendet i sin helhet 

Borås Stad har ett gemensamt synpunktshanteringssystem. Detta för att kunna 

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

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

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

redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen följer årligen upp 

synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt.  

I redovisningen till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och avslutade 

synpunkter för perioden 1 januari till 31 december 2018, samt fördelning över 

verksamhetsområden och kriterier.               

Beslutsunderlag 

1. Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2018                                

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 5 februari 2019.  

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 
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1 Inledning 

Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt synpunktshanteringssystem. Detta för 
att kunna erbjuda en väg in för våra medborgare, brukare och kunder. 

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

I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och avslutade synpunkter för 
perioden 1 januari till 31 december 2018, samt fördelning över verksamhetsområden och kriterier. 

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

Förskolenämnden kan konstatera att under första halvåret av 2018 har flertalet av synpunkterna 
inkommit, 12 av 17. Nämnden kommer under 2019 att arbeta aktivt med att implementera rutinen för 
synpunktshantering, detta då antalet inkomna synpunkter nästintill halverats jämfört med år 2017. 

2 Antal inkomna synpunkter januari – 

december 2018 

Verksamhetsområde Antal Vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten 

Verksamhet 13 Synpunkterna handlade till största del om klagomål och 
förbättringsförslag inom utemiljö samt synpunkter på 
brister i verksamheten hos några förskolor. En synpunkt 
handlande om önskemål om dokumentation och en annan 
handlade om vikariesituationen. Vidare inkom även en 
synpunkt gällande brister i inomhusmiljön samt 
kommunicering vid verksamhetsförändringar.  
 
En av synpunkterna kring verksamhet var också initialt 
inkommen till Skolinspektionen men lades in i 
synpunktshanteringen för vidare hantering av 
förskoleförvaltningen. 

HR 4 De inkommna synpunkterna var önskan om arbete. 

Totalt för förvaltningen 17  

3 Fördelning kommungemensamma kriterier 

3.1 Fördelning kommungemensamma kriterier 

Verksamhetsmått Beröm 2018 Fråga 2018 
Förslag 

2018 
Klagomål 

2018 
Totalt 2018 

Bemötande    1 1 

Fysisk miljö    5 5 

Information  4  2 6 

Tjänster  1  4 5 
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Verksamhetsmått Beröm 2018 Fråga 2018 
Förslag 

2018 
Klagomål 

2018 
Totalt 2018 

Totalt  5  12 17 

4 Ständiga förbättringar 

Under perioden januari- december 2018 har 17 synpunker inkommit via synpunktshanteringssystemet. 
Antalet inkomna synpunkter är således färre än samma period föregående år. 

De synpunkter som inkommit gällande utemiljön hos förskolor har föranlett att åtgärder vidtagits eller 
att förklaring kunnat ges till synpunktslämnare kring orsaker till rådande situation. 

En av synpunkterna som inkom under perioden inkom initialt till Skolinspektionen men överläts till 
huvudmannen för vidare utredning. Denna hanterades av Förskoleförvaltningen enligt rådande rutin 
och adekvata åtgärder vidtogs. Att anmälan till Skolinspektionen gjordes innan händelsen kom 
huvudmannen till känna indikerar på att ytterligare arbete behöver läggas på att göra 
synpunkthanteringsrutinen känd och tillgänglig för alla. 

En annan av synpunkterna som inkom till synpunktshanteringssystemet föranledde att en utredning 
gjordes och synpunkten registrerades därför över i ärendehanteringssystemet Ciceron och hanterades 
därigenom tills dess att utredningen avslutades. Utredningen medförde att förskolan tydliggjorde hur 
information till vårdnadshavare ges både i tamburen samt på Ping Pong. 

Ytterligare en synpunkt som initialt lämnades till förskolechef lades in i synpunkthanteringssystemet. 
Synpunkten handlade om en sång som spelades på en förskola och som upplevdes kränkande utav en 
av vårdnadshavarna. Detta föranledde att Förskoleförvaltningen gjorde ett utlåtande med 
rekommendationen att sången inte används i verksamheterna framöver. 

Förskoleförvaltningen behöver fortsätta sitt arbete med att aktivt informera allmänheten om 
möjligheten att lämna in synpunkter via synpunktshanteringssystemet. Ett led i detta är att alla 
medarbetare behöver känna till hur inkomna synpunkter skall hanteras, vilket respektive chef behöver 
säkerställa. Det är viktigt att i ett tidigt skede få möjlighet att bemöta och åtgärda eventuella brister i 
verksamheten. Ett aktivt arbete behöver därför ske inom hela förvaltningen för att höja kunskapen om 
rutinen och dess innehåll. Inkomna synpunkter är en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet på alla 
nivåer i förvaltningen. 

5 Avslutade synpunktsärenden 

Totalt antal avslutade ärenden 
Totalt antal ej avslutade 

ärenden 

Totalt antal synpunkter som 
inkom under perioden januari – 

december 2018 

17 0 17 

6 Synpunktsrutinen 

  Status Kommentar 
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  Status Kommentar 

Förvaltningen har under året 
följt synpunktsrutinen 

Till större delen Flertalet av de synpunkter som inkommit under året i 
systemet har hanterats enligt beslutad rutin.  
 
En av synpunkterna avslutades dock 7 dagar för sent 
då den legat vilande i samband med att utredning 
genomfördes då synpunkten initialt inkommit till 
Skolinspektionen men lades över i 
synpunktshanteringen för vidare handläggning. 
Utredningen genomfördes skyndsamt men då 
synpunkten öppnades upp igen för att avslutas efter att 
den varit vilande blev totalt antal dagar för hanteringen 
7 dagar över tiden. 
 
En av synpunkterna krävde större utredning vilket 
hanterades genom avslut i synpunktshanteringen och 
fortsatt handläggning i nämndens 
ärendehateringssystem Ciceron.  
 
En annan synpunkt registreades i efterhand i systemet 
men hanterades inom tidsramen enligt rutinen. 

7 Vidarebefordrade ärenden 

Antal vidarebefordrade synpunkter till externa organisationer, föreningar 
eller bolag. 

0 
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Initiativärende: Följ läroplanen 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner svar på initiativärende ”Följ läroplanen” och 

förklarar uppdraget fullgjort.         

Ärendet i sin helhet 

Leif Häggblom (SD) lade vid nämndsammanträdet 2019-01-24 fram 

initiativärende ”Följ läroplanen” där han ville ha svar på följande fyra frågor:  

1. Hur kan förvaltningen rekommendera att vissa visor inte används i förskolor, 

om nu dessa INTE strider emot läroplan eller diskrimineringslagen? 

2. Hur kan ett uttalande/svar skickas ut så snabbt som dagen efter inkommet 

ärende? 

3. Hur kan det komma sig att förvaltningen rättar sig efter en enskild persons 

lättkränkta omvärldsbild, istället för att svarar vad som är korrekt enligt 

läroplanen? 

4. Hur tänker förvaltningen korrigera eventuella fel som begåtts i aktuellt 

ärende? 

 

Förskolenämnden beslutade att svar ges vid nämndsammanträdet 2019-02-28.  

Svar på frågor i initiativärende ”Följ läroplanen”:  

1. Förvaltningens bedömning att sången inte ska användas grundar sig på den 

beskrivning som finns i utlåtandet. Detta är en rekommendation och inte ett 

skall krav.  

2. Utlåtandet skrevs under en period om fem dagar mellan den 18 nov—22 nov 

dessvärre var det startdatumet för utredningen som stod på dokumentet, när 

den egentligen färdigställdes den 22 november.  

3. Förvaltningen har tagit hänsyn till läroplanen där vi kan konstatera att 

användningen av ordet indian vare sig strider mot kommande eller befintlig 

läroplan. Ett utlåtande grundar sig inte enbart på innehållet i läroplanen och 

diskrimineringslagen när det gäller diskriminering och kränkningar utan baseras 

även på upplevelsen hos den part som framfört klagomålet, så även det här 

utlåtandet.    
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4. Det enda eventuella fel om begåtts i ärendet är att datumet för när utlåtandet 

påbörjades är det datum som stod som slutdatum för när utredningen 

färdigställdes. Detta har korrigerats.                

Beslutsunderlag 

1. Initiativärende: Följ läroplanen 

2. Utlåtande angående sång, 2018-11-22.                                 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 
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§ 11 Dnr FN 2019-00029 1.1.3.1 

Initiativärende: Följ läroplanen 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att skicka initiativärendet ”Följ läroplanen” till 
Förskoleförvaltningen för beredning och svar till nästkommande 
nämndsammanträde den 28 februari.       

Sammanfattning av ärendet 

Leif Häggblom (SD) lägger vid dagens nämndsammanträde fram ett 
initiativärende ”Följ läroplanen” (bilaga 3 till protokollet) där han yrkar att få 
svar på fyra frågor som föranletts utav en utredning som Förskoleförvaltningen 
gjort efter att en synpunkt inkommit kring en sång.  

Ordföranden frågar om nämnden beslutar att skicka initiativärendet till 
Förskoleförvaltningen för beredning och svar till nästkommande 
nämndsammanträde den 28 februari och finner att så sker.      

Beslutsunderlag 

Initiativärende ”Följ läroplanen”.      

 

 

 



Initiativärende  - Följ läroplanen 
Från ett utlåtande 2018-11-16 så finner vi ett oroväckande besked till förskolan KreaNova från 
enhetschef Olof Fredholm. 
Tydligen så har det inkommit ett klagomål från en vårdnadshavare den 15 november 2018. 
Klagomålet var att sången  ”Tio små  indianer” spelades på förskolan,  och att den detta sången enligt 
vårdnadshavaren kan anses som kränkande.  

Sammantagen bedömning (nedan direkt kopierat från utlåtandet) 
Förskoleförvaltningen gör bedömningen att användandet av ordet  ”indian”  i verksamheten inte  
strider mot befintlig eller kommande läroplan.  Användandet av ordet  ”indian”  strider inte heller 
mot  diskrimineringslagen då det inte rör diskriminering mot enskilda personer.  Medvetenheten kring 
och  kunskapen om den amerikanska urbefolkningen har ökat de senaste åren och ordets laddning och 
innebörd har förändrats. Antalet räkneramsor/visor som kan användas i verksamheten är omfattande.  
Mot bakgrund av barnvisans ursprungliga text och att minst en vårdnadshavare uppfattar visan som 
kränkande så rekommenderar förvaltningen att visan inte används i verksamheten.  

Ärligt talat, vad är detta för ett uttalande och hur kan det få gå till på detta vis? 
Om nu en person anser att ”Idas sommarvisa” eller kanske ”Nationalsången” är kränkande så kanske 
även dessa sånger rekommenderas att inte användas i verksamheten. 

Vi från Sverigedemokraterna vill ha ett protokollfört svar på följande frågor. 
1. Hur kan förvaltningen rekommendera att vissa visor inte används i förskolor, om nu dessa INTE 

strider emot läroplan eller diskrimineringslagen? 
2. Hur kan ett uttalande/svar skickas ut så snabbt som dagen efter inkommet ärende? 
3. Hur kan det komma sig att förvaltningen rättar sig efter en enskild persons lättkränkta omvärldsbild, 

istället för att svarar vad som är korrekt enligt läroplanen? 
4. Hur tänker förvaltningen korrigera eventuella fel som begåtts i aktuellt ärende? 

Leif Häggblom, Ledamot förskolenämnden  
Kathy Johansson , Ersättare förskolenämnden  

Sverigedemokraterna, Borås 
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Anslagsframställan för nybyggnation av Strandvägens 

förskola, Strandvägen 14, Sandhults- Rydet 1:22, 

Sandared 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker anslagsframställan för nybyggnation av 

Strandvägens förskola, Strandvägen 14, Sandhults-Rydet 1:22. Svaret översänds 

till Lokalförsörjningsnämnden.         

Ärendet i sin helhet 

Förskolenämnden hemställde 2017-10-04 Lokalförsörjningsnämnden att starta 

en förstudie för en nybyggnation av en förskola för 120 barn på Strandvägen i 

Sandared. Förstudiekonto öppnades 2017-12-12. Projekteringsframställan 

antogs i Lokalförsörjningsnämnden 2018-04-28 med komplettering 2018-05-22. 

Kommunstyrelsen godkände förslaget 2018-05-15 och Förskolenämnden 

tillstyrkte detsamma 2018-06-19. Den planerade förskolan i Sandared blir ett 

komplement till befintliga förskolor i området.  

Förskolenämnden tillstyrker anslagsframställan för nybyggnation av 

Strandvägens förskola, Strandvägen 14, Sandhults-Rydet 1:22.               

Beslutsunderlag 

1. Anslagsframställan för nybyggnation av Strandvägens förskola, Strandvägen 

14, Sandhults-Rydet 1:22, Sandared                                

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden 

 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 
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Yttrande över detaljplan för Lugnet del av Innerstaden 

1:3 Nötskrikan 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker detaljplan för Lugnet del av innerstaden 1:3 

Nötskrikan, Borås. Svaret översänds till Samhällsbyggnadsnämnden.                              

Ärendet i sin helhet 

Syftet med detaljplanen är att förtäta kvarteret Nötskrikans södra del genom att 

tillåta byggande av bostäder på den parkeringsplats som finns där idag. 

Detaljplanen ger även möjlighet till etablering av centrumverksamhet. 

Antal lägenheter beror på storlek och utformning av bottenplan. Uppskattat 

antal kan hamna mellan 10-20 stycken. 

I samband med att områden utvecklas och förtätas med bostäder vill 

Förskolenämnden påtala vikten av att satsa på en fortsatt utbyggnad av 

förskolor i centrum. Förskolenämnden vill också poängtera att man bör beakta 

barnperspektivet redan från början när gator, torg, trottoarer och cykelvägar 

planeras. Det är viktigt att Förskolenämnden i ett tidigt skede involveras i 

planprocesser.       

Beslutsunderlag 

1. Planbeskrivning, detaljplan för Lugnet del av innerstaden 1:3 Nötskrikan, 

Borås                                

Samverkan 

Ärendet samverkas på FSG 2019-02-05 

Beslutet expedieras till 

1.  Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

mailto:detaljplanering@boras.se
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Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 

 





Syftet med detaljplanen är att förtäta kvarteret Nötskrikans 
södra del genom att tillåta byggande av bostäder på den 

Planområdet ligger vid en speciell plats och målpunkt i 
staden och kommer att bidra till att rama in det offentliga 
rummet med PA Halls terrass, Gustav Adolfs kyrka, Kultur-

För att  byggnationen ska bli ett positivt bidrag till platsen 





Syftet med detaljplanen är att förtäta kvarteret Nötskrikans 
södra del genom att tillåta byggande av bostäder på den 

Området tillhör stadsdelen Lugnet och angränsar till kvar-

områdets södra gräns, Gustav Adolfsgatan vid den östra 

Samhällsbyggnadsnämnden gav 2008-12-05 Samhälls-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan 

kraft 2010-03-08, men i antagandet undantogs en del av 
-

i planavdelningens verksamhetsplan 2014, där behovet av 

Ärendet togs upp för uppdrag i Samhällsbyggnadsnämnden 

att ej ge i uppdrag att upprätta detaljplan för området med 
motiveringen att parkeringplatserna behövs och att det var 

ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta 

Området har studerats i ett planprogram, PA Halls Terrass, 

att det är en bra tomt att bebygga och att planen bidrar till 

Samråd 2:a kvartalet 2018
Granskning 1:a kvartalet 2019
Antagande 1 kvartalet 2019
Laga kraft 2 kvartalet 2019

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på 

Bebyggelsen inom kvarteret Nötskrikan består av tegelhus 

området är i huvudsak byggd i tegel, Gustav Adolfs kyrka, 
församlingshemmet och Bäckängsgymnasiet, för att nämna 

framförallt i den omgivande miljön kring Gustav Adolfs 
-

Tidigare har Gustav Adolfsgatan sträckt sig rakt över platsen 
men gatan drogs om i samband med att parkeringen kom på 

angränsande hus längs Torstenssonsgatan, den del av bygg-
nadskroppen som kommer att vara mot församlingshemmet  
kommer att vara högre, men något lägre än församlingshem-

Under samrådet var utgångspunkten att en markanvisnings-
tävling med fokus på hållbarhet och arkitektonisk kvalitet 



Illustration som visar hur bebyggelsens volym skulle kunna se från Torstensonsgatan. Avtåndet mellan byggnaderna ska vara 4.5 meter, det redovisas inte i illustrationen.

Illustartion som visar exempel på volym från Gustav Adolfsgatan.



Bild på planområdet tagen från PA Halls terrass. 

Bild över Lugnet, tagen från Gustav Adolfs kyrka. Mycket har ändrats men vattentornet står kvar.

Bild på planområdet tagen från Torstensonsgatan. 

Bild på planområdet tagen från Salängsgatan. Bild på planområdet tagen från Gustav Adolfsgatan. 



skulle genomföras parallellt med planprocessen och planför-

Formen på byggnaden styrs så att den - om byggrätten 
utnyttjas till fullo - får en L-form utmed Torstenssonsgatan 

och skapar en tystare baksida mot norr och övriga kvarteret 
-

möjliggöra en förträdgård, byggrätten innanför är 11 meter 

direkt norr om planområdet, i kvarteret Nötskrikan, regleras 

fram en skalförändring och ge möjlighet att skapa en takter-

fått laga kraft ska genomföras med fokus på hållbart 

Bild på Gustav Adolfs kyrka, tagen från Stadshuset. Planområdet ligger till vänster om kyrkan. Vattentornet går att skymta uppe till vänster.

Solstudien visar att skuggning av kvarteret Nötskrikan 

att skuggningen från den nya bebyggelsen inte medför någon 

Lugnet som stadsdel började bebyggas vid slutet av 1880-

1890-talet samt under 1900-talets första år, då staden 

ursprungligen nästan uteslutande av enkla arbetarbostäder 

Bild på fasad som möter ny bebyggelse. 



Vårdag jämning 8.00 . Vårdag jämning 12.00 .

Vårdag jämning 17.00 . Sommarsolstånd 8.00 .

Sommarsolstånd 12.00 . Sommarsolstånd 17.00 .



Mitten av augusti 8.00 . Mitten av augusti 12.00 .

Mitten av augusti 17.00 . Mitten av december 8.00 .

Mitten av december 12.00 . Mitten av december 17.00 .



-
nerades 1906 då dagens gatustruktur i princip lades fast och 
husen maximerades till två våningar samt inredd vind för 

Under 1930-talet tillkom ett antal större bostadshus i funktio-

ny stadsplan gjordes 1941 med inriktning på att riva den äldre 
arbetarbebyggelsen och skapa en helt ny struktur i enlighet 

genomfördes dock inte i någon större utsträckning fram till 

denna nya detaljplan vilken innebar omfattande rivningar 

Torstensonsgatan ut som ett huvudstråk på stadsdelen och 

kvarteret Nötskrikan som nu är aktuell för planläggning 

gamla sträckningen, som gick diagonalt genom kvarteret 
Nötskrikan, innebar att det tidigare inte har funnits någon 
bebyggelse i den del av kvarteret Nötskrikan som nu avses att 

-
ning som skapades i mötet mellan Gustav Adolfsgatan och 
Torstenssonsgatan och som låg i anslutning till den stora 

Flera av de omkringliggande fastigheterna är bebyggda 
med hus som vid en byggnadsinventering från 1998 ansågs 

beskrivningar av de byggnader som ansluter till kvarteret 
Nötskrikan:

Kvarteret Lommen 12
Fastigheten bebyggdes med ett mindre bostadshus redan 

utomplansbebyggelse som utgör grunden till stadsdelen 

-

utgör trots förändringar en av stadens bäst bevarade repre-
sentanter för denna, tidigare mycket vanliga byggnadstyp i 

bostadsbyggnad enligt uppgift uppförd 1895 samt en äldre 

av stadens sista gårdsmiljöer som bevarat den äldre karaktär 
som framförallt fanns i arbetarstadsdelarna vid sekelskiftet 

Lommen 2, arbetarbostad
Byggt 1903 i en för Borås mycket typisk utformning när 

kvar med speglar, på vissa har man satt på en masonitskiva 
på insidan, och på andra har man satt i glasrutor i de övre 

Orren 8 - Gustav Adolfs församlingshem 
Fastigheten bebyggdes med dagens byggnad 1957 vilken 

uppfördes för Gustav Adolfs församling efter ritningar av 

en funktionalistisk tradition där dock material och detaljer 

gjordes 1958, därefter har omfattande interiöra samt mindre 
exteriöra förändringar gjorts vid en ombyggnad 2014 då delar 
av församlingshemmet byggdes om till bostäder och bland 

Branddammen rymmer 300 000 liter och beräknas ha en 

Antal nya lägenheter beror på storlek och utformning av 

-

Offentlig service som ligger nära planområdet utöver 
Stadshuset är Borås kulturhus som ligger 100 meter bort och 



Flyg foto som visar fastigheterna som beskrivs under rubriken Historik och kulturmiljöer. 

-

Planområdet sluttar svagt från Gustav Adolfsgatan och 

god framkomlighet för människors olika behov och är inte 

Kvarteret Nötskrikan ingår i samma rutnätsstruktur som 
-

sonsgatan, Salängsgatan, Gustav Adolfsgatan och Södra 

planförslaget inte bedöms medföra någon större belastning 

Ritning som visar krigsbranddamm.

Lommen

12

2

Orren

8

Nötskrikan





-

Borås Stads Parkeringsregler säger att vid en cykelparkerings-
plats ska det vara möjligt att låsa fast cykelns ram eller ställa 

-
-

att extra utrymme för cykelparkering kan lämnas inom de 

Parkeringsreglerna kräver 25 cykelparkeringar per 1000 m2  

-
sade yta, centrala läge och svårigheten att anlägga bilparke-

-
hållplats är på Åsbogatan, ca 200 meter sydväst från planom-

Ambitionen är att byggnationen inte ska bidra till denna 

-

-
studien Noden Borås tar hänsyn till stadens utveckling och 

stadens förhoppning är att denna åtgärdsvalsstudie ska skapa 

-
ningstillväxt i olika delar av staden och således ingår den 

Vanligtvis är utgångspunkten att byggherren i första hand 
ska lösa parkeringsbehovet enligt borås Stads parkerings-

inom centrumzonen där det inte är möjligt att ordna hela 
parkeringsbehovet på den egna fastigheten ska parkeringsköp 

att ordna parkeringsplatsen betalar en viss summa pengar 

allmänna parkeringsanläggningar, dock ej på en bestämd 

exploateringsavdelningen och måste vara klara innan bygglov 

Planområdet är litet och bilparkering kan bli svårt att lösa 

förutsättningar att färdas till fots, cykel och med kollektivtra-
-

ringar om goda alternativ till privat bilägande ges, genom att 

Utöver det kan parkering ordnas genom parkeringsköp som 

planerades för ca 40 parkeringsplatser i norra delen av 
dåvarande Schelégatan som ersättning för p-platserna som 

i arrendeavtalet utgör de en av parkeringarna vid Bäckängs-

Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för 

ut från fastigheten vid kraftiga nederbördstillfällen jämfört 



Betelkapellet. Till höger i bild syns Torsetensonsgatan. Till höger kan man skymta Gustav Adolfs kyrka.

Bild på Torstensonsgatan från 1946. Till höger kan man ana hur Gustav Adolfsgatan mynnar ut från platsen som idag är parkering. 



För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet vid 
avfallshämtning ska anvisningarna i ”Avfall Sveriges Hand-
bok för avfallsutrymmen” samt Boverkets vägledningshand-

Parkeringsplatsen är omgiven av en trädkrans av Oxel och 

planteras på gård eller eventuell förträdgård i samband med 

Planområdet är litet och bedöms inte ha någon större 

försvinner skulle dock kunna ersättas i någon mån för att 

sandig morän och har goda grundsättningsförhållanden för 

Hantering och utförande kring branddammens bortskaffning 

ska utföras när den tilltänkta byggnadens utformning är 

Utförda radonmätningar uppvisar en stor spridning av 
uppmätta markradonhalter med värden som kategoriseras 

tillämpas traditionellt byggnadsutförande medan högradon-

markradonmätningar ska utföras när byggnadens slutgiltiga 

Närmaste lekplats ligger vid vattentornet i Kvarnbergsparken 

grillmöjligheter, sittplatser, en mindre konstgräsplan samt 

visar att bly uppmätts i en halt som tangerar riktvärdet för 
-

Föroreningsnivån bedöms som liten och skyddsvärdet för 
-

Områdets spridningsförutsättningar är måttliga till stora för 

endast en punkt kan det inte uteslutas att föroreningshalter 

att schaktas i området och överskottsmassor uppstår bör 
en kompletterande provtagning göras för att korrekt klassa 

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

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

har beslutat om åtgärder för att följa normerna där vissa 

miljökvalitetsnormer för vatten uppdelat i normer för grund-

den mängd vatten som tas ut för dricksvattenförsörjning idag 



för att beskriva grundvatten är god kvantitativ status och god 

omfattar även påverkan på vattendragets form, om bottnen 
har förändrats, marktyp i närmiljön och strukturen på 

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 

ytvatten är god eller hög ekologisk status och god kemisk 

Om garage byggs under mark ska i den här planen ett system 
anläggas med avstängningsfunktion för att kunna ta hand 

regleras med en bestämmelse att byggnaden ska förses med 
ett system för att förhindra att släckvatten kommer ut i 

3

Aktuellt avstånd till transportled för farligt gods är längre 

-

-

-
-

-



människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs 

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

inte på platsen och de kommer heller inte att överskridas på 

bidrar med bostäder och verksamhetsmöjligheter vilket är 

strategiska målområde om att verka för en livskraftig stads-

När det gäller utformningen av byggnationen inom plan-
området är det viktigt att byggnationen tar hänsyn till eller 

planområdet kommer att ha en inramande effekt på både PA 
Halls terrass, Gustav Adolfs kyrka, kvarteret Nötskrikan och 

-
tionen bör utformas på ett sätt som tar hänsyn till, eller på 

-
het som bör ligga centralt eller på annat sätt vara lätt att nå 

-

Planen tillåter två höjder, en lägre höjd mot Torstensonsgatan 
-

sen anger högsta totalhöjd med allt tillhörande byggnaden 

teknik- och komplmentbyggnader, till exempel sophus, 

Planen följer strategiska riktlinjer för att skapa en attraktiv 
och livskraftig stadskärna med en blandning av boende, 

attraktiva kommunikationer vid både korta och långa resor, 

Stad (2018) visar hur Borås Stad ska utvecklas för att skapa 

dess målbild bland annat genom att ta avstamp i de övergri-
pande strategierna om ”tätt och mixat”, ”mer mötesplatser 







-
lefritt och energieffektivt Borås står följande: Borås Stad 

-
portlösningar och inspiration till miljömedvetna resvanor når 

-

Genom att förtäta centrala Borås bidrar detaljplanen till 

och stationsnära ökar möjligheterna för en mer hållbar och 

-

Kommande exploatör ansvarar för samtliga byggnads- och 

vara aktuella är markarbeten, byggnation med tillhörande 
-

tören ansvarar även för hantering, igenfyllnad eller vad 
exploatören anser är lämpligt, gällande den krigsbranddamm 

är huvudman för allmän plats i intilliggande detaljplaner 
och ansvarar därmed för projektering och genomförande av 
de åtgärder som måste genomföras inom allmän platsmark 

anslutnings- eller återställningsarbeten inom allmän plats 
till följd av exploateringen ansvarar exploatören för dessa i 

drift och underhåll av allmänna anläggningar avseende 

Borås Stad ansvarar för att ansökan om avstyckning lämnas 

-

har utsetts kommer den exploatör som har lämnat in det 
vinnande förslaget att erbjudas teckna markanvisningsavtal 

Köpeavtal kommer att tecknas när exploatören har erhållit 
bygglov som stämmer överens med det vinnande förslaget 
samt uppfyllt eventuella övriga villkor i markanvisnings-

genomförandeåtgärder, exempelvis åtgärder inom allmän 
platsmark, kommer att regleras i köpeavtalet eller i separat 

-

står i kapitel 3 är exempel tagna från de i skrivande stund 
gällande parkeringsreglerna men att det är parkeringsreg-
lerna vid tidpunkten för avtalets tecknande som kommer 

exploateringsavdelningen och avtalet måste ha antagits av 

om parkeringsköp avtalade beloppet transfereras över till 

kommuns Parkerings AB för parkeringsplatser belägna inom 
detaljplaneområdet behöver sägas upp för att möjliggöra 

Köpeavtal kommer att tecknas när exploatören har erhållit 
bygglov som stämmer överens med det vinnande förslaget 
samt uppfyllt eventuella övriga villkor i markanvisnings-

genomförandeåtgärder, exempelvis åtgärder inom allmän 
platsmark, kommer att regleras i köpeavtalet eller i separat 



-
rings AB för parkeringsplatser belägna inom detaljplaneom-
rådet behöver sägas upp för att möjliggöra utbyggnad enligt 

-
gare har ledningar inom eller i nära anslutning till planområ-
det:

•

•

• Skanova

• SplitVision

som har erhållits från respektive ledningsägare, ledningar 

Fastighetsägare

Fastighetsbildning

Fastighetsrättsliga konsekvenser
Genomförandet av detaljplanen kommer innebära följande 
konsekvenser för följande fastigheter som är direkt berörda:

• Nya byggrätter för bostäder (B) och centrumverksamhet 

•

• När detaljplanen är genomförd kommer den mark som 

åtgärder som uppkommer i samband med dennes exploate-

kostnader för de tillstånd, undersökningar och utbyggnader 
av tekniska anläggningar som krävs att genomföra detalj-
planen, samt anslutningsavgifter för exempelvis VA, el och 

av krigsbranddammen inom detaljplaneområdet åligger 

för framtagande av detaljplanen åligger dessa exploatören 
i form av den planavgift som kommer att debiteras vid 

Kostnader för eventuell sanering av marken inom 
detaljplaneområdet ska bekostas av den som har orsakat 

kostnader uppstå för Borås Stad till följd av genomförandet 

Borås Kommuns Parkerings AB får intäkter i och med att 

AB får inte längre några utgifter för det för parkeringsända-
mål upphörda arrendet men mister i gengäld intäkter i form 

Genomförandetiden slutar 10 år efter att planen har fått laga 

Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:



•

•

-
nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med 

Plan- och bygglovschef Planarkitekt

Anders Graad





Samråd enligt PBL 5:11 avseende planförslag upprättat den 7 
maj 2018 har ägt rum under tiden 16 maj 2018 - 13 juni 2018 

Tolv remissinstanser, tre sakägare och två övriga har skickat 

punkter, vilket framgår av kommentarerna till respektive 

vad avser markanvändning och principer är i allt väsentligt 

Granskningshandlingen innebär följande ändringar jämfört 
med samrådshandlingen:

Plankartan har justerats med prickmark närmast 

större område korsmark har också förts in för att reglera 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta

att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen samt

att skicka ut detaljplanen på granskning

att genomförandet av detaljplanen inte kan förmodas 

Samhällsbyggnadsnämnden gav 2008-12-05 Samhälls-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan 

kraft 2010-03-08, men i antagandet undantogs en del av 
-

i planavdelningens verksamhetsplan 2014, där behovet av 

Ärendet togs upp för uppdrag i Samhällsbyggnadsnämnden 

att ej ge i uppdrag att upprätta detaljplan för området med 
motiveringen att parkeringplatserna behövs och att det var 

ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta 

Området har studerats i ett planprogram, PA Halls Terrass, 

att det är en bra tomt att bebygga och att planen bidrar till 



-
ning till stadskärnan med närhet till centrala Borås utbud 
av arbetsplatser, handel, kultur, offentlig och kommersiell 

Planförslaget möjliggör en småskalig förtätning och ett 
positivt tillskott i bebyggelsestrukturen med möjlighet för 

kan kreativa lösningar för hållbart byggande och vardagsliv 
uppmuntras, vilket kommer forma planförslaget fram 

kulturhistoriskt känslig miljö som den nya bebyggelsen måste 

sätter de yttre ramarna för den fortsatta processen genom 
att reglera byggnadshöjd och volym med hänsyn till omgiv-

Sammantaget bedöms planförslaget möjliggöra nya, spän-
nande lösningar för en attraktiv boende- och stadsmiljö i 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna 
-

Länsstyrelsen befarar inte att:

Riksintresse kommer att skadas påtagligt

Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser 

Bebyggelse kan bli olämplig för människors hälsa och 

mellan Stockholm och Göteborg via bland annat Norrkö-

utredningsarbete pågår för närvarande av de olika delsträck-

planeringsläget för den framtida järnvägen, för att kunna 
ta ställning till förutsättningarna för genomförande av den 

-

Tekniska nämnden tillstyrker förslaget till detaljplan med 

Tekniska nämnden anser att parkeringssituationen i området 
måste studeras mer noggrant och bedömas utifrån såväl det 
parkeringsbehov som exploateringen av nya bostäder skapar 

Området är besöksintensivt med kyrka, kultur, stadshus, 

allmänna parkeringsplatserna vid Bäckängsskolan redan idag 
är fullt utnyttjade varför dessa i praktiken inte kan räknas 

När parkeringsköp tillämpas är det enligt nämndens mening 
viktigt att ha en framtida beredskap hur parkeringsbehovet 

Nornan varit aktuellt som skulle kunna underlätta vid förtät-

Tekniska nämnden har i övrigt inget att erinra mot upprättat 

denna detaljplan har redan blivit ersatta i samband med 



av allmän parkering i Borås centrala delar är dock en fråga 
som måste diskuteras och tittas på i ett övergripande perspek-

Frågan om var och när nya parkeringshus ska anläggas är av 
strategisk karaktär och vidarebefordras till Kommunstyrel-

sträva efter en hållbar vardag och då bör extra hänsyn visas 

och använda parkeringsreglerna för att styra bort så mycket 
bilparkering som möjligt i anslutning till bostadsbyggandet, 

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 att skapa en god ljudmiljö både i och utanför bostäderna 
är det positivt att bygga så att fastigheten får en innegård som 

-

med under rubrikerna om planens genomförande i planbe-

Lantmäterimyndigheten har inga synpunkter på planförsla-

Förskolenämnden tillstyrker detaljplanen och betonar vikten 

Samhällsbyggnadsnämnden är medvetna om behovet av 
förskoleplatser i centrum, men hänvisar arbetet med att hitta 
nya platser/lokaler för förskola till Lokalförsörjningsnämn-
den och Stadsledningskansliet som vid behov kan tillskriva 

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker samråd av detalj-

Vid planering och byggnation av bostäder är det viktigt att 

till de mest integritetsbrotten av alla och är ett brott som 
-

gande möjligheterna in för att ta hänsyn till detta redan vid 
-

gande perspektiv vid planeringen av övriga verksamheter 

och säkerhet till närliggande lekplatser, fritidsområden, 
parkeringsplatser, gator/vägar och gång- och cykelbanor 
i anslutning till området, som alla ingår och påverkas av 



enligt planarkitekten nere på visningen den 7 juni, ha fått 
information från Borås stad om att kommunen har för avsikt 
att bygga bort parkeringsplatsen mellan vårt hus och Gustav 

i huset vi bor i eller huset mittemot som också kommer att 
påverkas av eventuell ny bebyggelse har erhållit någon som 

-
serade, så vi tycker väl inte att ni gjort vad ni ska gällande att 

våra besökare då parkera? Området är aktivt, både kyrkan, 

-
ningar i kyrkan parkerar redan idag många sina bilar utmed 

tänkt att de som bor där ska parkera sina bilar? Ni skriver i 
er plan att det inte behövs parkeringar i centrum för alla går 

byggnaden riskerar att medföra en betydande olägenhet för 

de påverkar omgivningen eller människor och ger betydande 

Nötskrikan kommer att få känslan av att bo i en bunker då 
dagsljuset och solen till stor del kommer att försvinna för 

Utskicket av handlingar i samband med samråd av en detalj-
plan går till fastighetsägarna till de fastigheter som kommu-

fastighetsägare eller kontaktpersoner för samfälligheter att 
informera eventuella hyresgäster och andra ägare om infor-

fallet är HSB:s bostadsrättsförening Kråkan fastighetsägare 

försöka nå så många som möjligt, både sakägare och övriga, 

som försvinner i och med denna detaljplan har redan blivit 

ersatta i samband med tidigare antagen detaljplan för PA 

för de som har möjlighet att gå en lite längre sträcka mellan 

stadens nya översiktsplan och nya miljömål, för att utnyttja 
marken så smart och effektivt som möjligt, vilket innebär 
att det i centrumnära lägen inte är möjligt att dimensionera 
antalet parkeringsplatser efter de sällan uppkomna tillfällen 

under byggnaden, men eftersom ytan är begränsad i storlek 

planeras ska ha tema hållbart vardagsliv vilket innebär att 

hårdare för att säkerställa att byggnaden hamnar utmed 

ökats med 1,5 meter, vilket innebär ett avstånd på 4,5 meter 

-
dien visar att skuggning av kvarteret Nötskrikan framförallt 

Se mer kring hur byggnaden regleras i detaljplanen under 

Vi beklagar att ingen i styrelsen eller någon av våra medlem-
mar har blivit informerade eller kallade till samrådsmötet 
utan har fått ta del av informationen via annons i Borås 

Byggnaden förstör hela området - såväl estetiskt som 



kommer att totalt påverka Brf Kråkan/Nötskrikans boende 

för att få innergården och miljön för våra boende så attraktiv 
och miljövänlig som det någonsin går i harmoni med kyrkan 

för kulturvärdena skall beskrivas och att man skall skydda 

Är det att förtäta Borås att bygga 10-20 lägenheter på en 
parkeringsplats vid kyrkan? ( Återkommer nedan till detta 

centrala ”förtätade” områdena är väldigt dyra och detta blir 

speciella anpassning till denna plats kommer att bli tillgänglig 

komma in på bostadsmarknaden eller äldre medelinkomst-

Knalleland och det är inte lätt att hyra ut lokaler på Lugnet 

Redan nu är det parkeringsproblem på Lugnet, och här tar 
ni bort 21 parkeringsplatser - inte minst till de som besöker 

parkeringshus långt borta duger inte för en barnfamilj eller 
för övriga, som bosätter sig på Lugnet och är i stort behov att 

tanken är god, men skall man cykla till centrum från Lugnet 
så är det inte lätt, med Kungsleden och diverse trappor ner 

-

påpekade på samrådsmötet att vi tycker att ni skall gå dit 

ordning Vattentornet så tycker vi att detta även borde ingå i 

Om det nu trots alla våra invändningar skall byggas, så har vi 
några mycket viktiga krav;

-

som möjligt samt att fastigheten på Torstenssonsgatan skall 

och den nya byggnaden skall vara minst 4,5 meter för att 
väggen skall kunna underhållas och att man kan komma in 

man skall ta hänsyn till kulturvärdet vid nybyggnation och 

ta hänsyn till tillgänglighet för olika människor, t ex till 
människor med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga, 
var skall dessa människor parkera när de vill till kyrkan eller 
kulturhuset?

Om det blir problem med vattenintrång i vår fastighet efter 

-

blir drabbade förutsätter vi att vi i styrelsen får ta del av er 
konsekvensanalys!

Har ni planerat att det skall bli entréer från Torstenssonsga-
tan? Vi föreslår i så fall att hela Torstenssonsgatans första del, 
dvs från huskroppen till korsningen Södra Kyrkogatan även 
ingår i arkitekttävlingen och att kommunen tar sitt ansvar 

ordning hela Torstenssonsgatan för några år sedan, men det 
har inte blivit mer än några parkbänkar och en plantering 

längst med gatan sköts otroligt dåligt och används i mångt 



Slutsatsen av denna skrivelse är att vi från Brf Kråkan 
överklagar hela den planerade bebyggelsen och vi förutsätter 
att ni kommunicerar med undertecknad styrelse, vilken 

Gällande information om samrådet, se kommentar till 
-

rättsföreningens postadress och inte till enskilda boende eller 

-

en karaktär som tar hänsyn eller på annat sätt stärker intryck-

det kommunen som avgör byggnadens arkitektoniska gestalt-

inte att regleras i detaljplanen utan i markanvisningstävlingen 

klimatsmarta lösningar där jordens resurser används på 

-

bestämt vilken typ av verksamhet som etableras på bottenvå-

lagstiftning som reglerar vilken typ av lekanordningar som 

skickas vidare till tekniska förvaltningen som får avgöra om 

plan parkmark och eventuella åtgärder behöver inte föregås 

byggnaden utmed Torstensonsgatan inte blir högre än 

Gustav Adolfsgatan inte blir högre än församlingshemmet på 

Byggrätten har reglerats så att den nya byggnaden hamnar 
längs Torstensonsgatan och Gustav Adolfsgatan, med en 

Nötskrikan 10 och ny byggnad har ökats till 4,5 meter och 

-

gällande plan gågata vilket gör att eventuella åtgärder inte 

gatans gestaltning skickas vidare till tekniska förvaltningen 
som är ansvariga för skötseln av gatan och som får avgöra 

Samrådet är det första skedet i detaljplaneprocessen där 

samrådet och/eller granskningen och inte fått sina synpunk-
ter tillgodosedda har rätt att överklaga antagandebeslutet av 

vill vi i Adventkyrkan anföra följande:

egna parkeringsplatser(13) och använder runt 10 platser på 

med den nya byggnaden på plats så kommer kyrkan ligga 

fortfarande kunna synas mer från Salängsgatan skulle vi 



- Lördagar 09:30 – 13:00 är det som mest aktivitet i Advent-
kyrkan

-
tan och aktuellt planområde är beläget mellan Gustav Adolfs-
gatan och kyrkan kommer planerad byggnad att skymma 

Jag tycker att det byggs alldeles för tätt i Borås centrala 

från kv Nornan), så behövs det ju stora träd för att rena luften 

När höghusen på kvarteret Asplyckan byggdes så högg man 

planbeskrivningen står att den trädkrans av oxel och buskar 

Så snälla, planera för att bevara och nyplantera många grön-
områden och träd runt om i staden, i närheten av människors 

bebyggelse i kvarteret, inte stora, fula komplex (t ex som det 

Samhällsbyggnadsnämnden håller med om att grönytor och 

vid parkeringen har några redan tagits ner för att de var 

som skulle kunna innebära ny växlighet och gröna väggar 

Vilken typ av ny vegetation och var den kan planteras kom-
mer studeras noggrannare i samband med markanvisnings-

Byggnadens gestaltning är viktig, men styrs inte i detaljpla-

Jag är angelägen om att lämna ett par synpunkter på planerna 
att bygga ett bostadshus på nuvarande parkering i kvarteret 

två timmarna utmed gatorna och då nyttjar jag Nötskrikans 

som har ärenden till huset, besökare, hantverkare, hemtjänst 

nära Gustav Adolfskyrkan, vilket inte skulle vara estetiskt 

Gällande byggnadens form och gestaltning i förhållande till 

Plan- och bygglovschef Planarkitekt





plan- och bygglagen som styr hur stadsplaneringen ska gå 

på och om byggnadens utformning är lämplig, och den ger 

att starta arbetet med en detaljplan kan komma från kommu-

vill bygga något inom ett område där detaljplan krävs, 

bebyggelse eller för en ny enstaka byggnad, vars användning 

användas, eller om bebyggelsen har så höga kulturhistoriska 

exempel omfatta en mindre del av tätorten, ett kvarter eller 

mellan allmänna och enskilda intressen, som kan påverka hur 

Under denna tid får fastighetsägarna bygga enligt de riktlinjer 

sätt: följa planarbetet i våra informationskanaler, komma till 

Vi tar hänsyn till och värderar alla synpunkter och yttranden 

sådant som detaljplanen reglerar, till exempel bebyggelsens 

reglera i detaljplanen är hastighet på vägar och upplåtelseform 

(gärna digitalt) med dina kontaktuppgifter och din fastighets-

Plankarta

Illustrationskarta

Planbeskrivning, som redovisar planens syfte och förut-

och redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 



-

helst, men Kommunstyrelsen måste godkänna initiativet 
till planuppdraget
Samhällsbyggnadsnämnden ett beslut att ge oss på Samhälls-

När kommunen har tagit fram ett förslag på detaljplan, 
skickas det ut på samråd till remissinstanser och de som 

möjlighet att
skede som det är enklast för dig att kunna påverka planens 

-

att planförslaget arbetas om och planen kan därför skilja sig 

nadsnämnden fattar beslut att det ska ställas ut för gransk-

av förslaget har möjlighet att lämna synpunkter en sista g
Om du har synpunkter på detaljplanen ska du lämna in dem 

granskningstiden sammanställer och redovisar vi synpunkt-

ändras mycket efter granskningen kommer detaljplanen att 

När det gäller planer som är principiellt viktiga, ska 

du, som vi bedömer inte har fått dina synpunkter tillgodo-

även en så kallad besvärshänvisning, som ger dig information 

du vill överklaga ska du skicka överklagandet till kommunen 
inom tre veckor från den dag som beslutet publiceras 

överklagandet och fattar ett nytt beslut, vilket kan ta cirka 

Om ingen överklagar kommunens beslut att anta 
detaljplanen, får detaljplanen laga kraft (börjar gälla) och blir 



även laga kraft, om ett överklagande inte

Allmänna intressen = intressen hos allmänheten, exempel-
vis bostadsbyggnation, gator och allmänhetens tillgång till 

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

Remissinstanser = kommunnämnder, bolag, myndigheter 
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Yttrande över detaljplan för Tosseryd, Torpa-Sjöbo 2:24 

m.fl. - Räfseryd 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker detaljplan för del av Tosseryd, Torpa-Sjöbo 2:24 

m.fl. – Räfseryd. Svaret översändes till Samhällsbyggnadsnämnden.         

Ärendet i sin helhet 

Förskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över detaljplan för del av 

Tosseryd, Torpa-Sjöbo 2:24 m.fl. – Räfseryd. I detaljplanen framgår att planens 

syfte är att möjliggöra uppförande av bostäder och förskola i Tosseryd. Syftet är 

också att möjliggöra en ny angöringsväg för gång, cykel och buss genom 

området till samhället Tosseryd. Totalt möjliggör detaljplanen ca 350 

lägenheter, ca 80 radhus och kedjehus och en förskola med 120 platser.  

Förskolenämnden påtalar vikten av att i ett tidigt skede beakta barnperspektivet 

vid anrättningar av trottoarer, vägar och parkeringar. Detta för att en säker 

hämtning och lämning av barn skall kunna ske av vårdnadshavare, och för att 

säkerhetsställa att det blir goda transporter av varor till och från förskolan. 

Förskolenämnden påtalar även vikten av att genomföra åtgärder så att 

riktvärden för buller och partiklar ej överskrids. Det är viktigt att 

Förskolenämnden i ett tidigt skede involveras i planprocesser.               

Beslutsunderlag 

1. Detaljplan för del av Tosseryd, Torpa-Sjöbo 2:24 m.fl. – Räfseryd, Borås 

Stad, upprättad den 14 januari 2019.                                                 

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 

mailto:detaljplanering@boras.se




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

granskningsskedet har det tagits fram ett kvalitetsprogram 
-

-

-

Tosserydsvägen inte längre är med i planen.

-

ytterligare sprida ut bebyggelsen.





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

-

Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten att upprätta 

givit Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta 

ägare och styckats av och slagits samman med bl.a. fastighet 

om att formellt starta om planarbetet och samtidigt ge 
-

fortsatta arbete har det gjorts kompletterande studier av bl.a. 

kompletterats och reviderast samt fördjupas med hänsyn till 
-

synpunkter. Sammanfattningsvis omfattar detta arbete:

Kvalitetsprogram för utformning av bebyggelse och 
yttre miljö (allmän plats och kvartersmark) samt 
fördjupning gator och parkytors utformning.

Natur- och kulturmiljön gällande bl.a. allmänhetens 

-

fornlämning.

-

-

samt planering för källsortering nära hemmet.



FastighetskartaPlanområdets läge (röd cirkel) i förhållande till Borås centrum. 

Öresjö
Riksväg 42
Fristadleden

Skogsrydsvägen

Stora 
Tosserydssjön 

Lilla
Tosserydssjön 

Klättervägg

Älvsborgsbanan 

Nordskogen

Almenäs 
badplats

Roddklubb

Tosserydsvägen

Knektåsvägen

Översikt aktuellt planområde med omgivning.





-
det respektive vägförening och intresseförening.

Vibrationsmätning för att klargöra att väg och järnväg 
inte ger upphov till komfortstörande vibrationer.

-

som användes tillfälligt som kontor samt en bostadsvilla. 

samt fastigheten för det nyligen nedbrunna huset i anslutning 

i detaljplanen är att bekräfta byggrätt för ett bostadshus (det 
-

-

möjliggör detaljplanen ca 350 lägenheter och ca 80 radhus 
och kedjehus.

-
ningar och möjligheten till att skapa attraktiva bostäder nära 

och kedjehus. De högre byggnaderna placeras vid foten av 

-

och förskola planeras.

Öst-västlig sektion genom planområdet. Se sektionspil på kartan ovan.



-

att spara naturmark. De gröna ytorna ligger i de viktigaste 

genomarbetad parkkaraktär medan den omkringliggande 

-

-

Planområdet sett från väster.



illustrationskartan blir fördelningen av bostäder ca 350 
lägenheter och resterande ca 80 bostäder i form av enfamiljs-

skyddskläder. 

utgöras av förskola samt viss handel. 

-

-
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1

I

Det skapas även en alternativ byggrätt för förskola eller skola 

Planförslaget inrymmer centrumfunktioner i den övre delen 



-

bebyggelse kommer att kunna angöras. Planförslaget innebär 
uteslutande nybyggnation vilket innebär att alla tillkommande 

-

-

att utfarten tas bort och ersätts med en ny vägsträckning 
-

Scenario 2
Planområdet kopplas till Rv42 vid Långestensrondellen.
Tosserydsvägens anslutning till Rv42 finns kvar, byggs 
om för ökad kapacitet och säkerhet och ansluts till områ-
dets huvudgata.

Scenario 3B
Planområdet kopplas till Rv42 vid Långestensrondellen.
Tosserydsvägens anslutning till Rv42 finns kvar med nuva-
rande sträckning och kopplingen till områdets huvudgata är 
enbart för busstrafik.

Scenario 1
Planområdet kopplas till Rv42 vid Långestensrondellen.
Tosseryd kopplas till Rv42 genom planområdet. 
Tosserydsvägens anslutning till Rv42 stängs.



har inför granskningsskedet meddelat att man inte vill se en 

däremot att man fortsatt vill verka för att utfarten stängs. 

utfarten. 

-

-

om inte längre är med i planen. 

en enskild väg som Tosseryds samfällighetsförening är 

kommunal gata medan övriga gator blir sk. kvartersvägar 
och fungerar därmed som gemensamhetsanläggningar där de 
boende hanterar skötseln.

-

konstruktion. Kommunen arbetar med att initiera en vägplan 

och cykelbana som mynnar ut vid Sjöbo Klint och vidare 

längs med Nordskogsleden. Däremot saknas det möjlighet att 
korsa vägen söder om rondellen.



-

vid riksväg 42.   

-

bruttoarea. Cykelparkeringar ska anordnas nära bostaden och 

-

-

i norra delen. Där kan ett mindre lokalt centrum och torg 

kopplingen mellan Tosserydsvägen och den nya huvudgatan 

Tillkommande parkeringsbehov ska lösas inom fastigheterna 

gemensamma parkeringar anordnas i garage under byggnader 

-

Parkeringsbehov för handels- och serviceverksamheter vid 
torget kommer att säkerställas inom kvartersmark i bygglovet. 

-

överenskommelse med markägaren.

-

-

-
ande.



anläggningar medan Tosseryd försörjs via ledningar i 

förslaget att anslutas till kommunala ledningar för vatten 
och avlopp som förläggs i huvudgatan och utmed övriga 

-

-

-

funktion för bäcken som passerar de norra dagvattendam-
-

vägsträckning.

matas med el via ledningar i Tosserydsvägen och längs 
Ledningsstråk dagvatten

Bef. dike

Föreslagna dagvattendammar

Bef. dagvattendammar

Bef. groddamm

Vägtrummor

Ny damm
ansluts till
bef. damm

Nya dammar
ansluts till
bef. dike



boendet i anläggningar inom gemensamhetsanläggningar 

-

-

skoltid i första hand kunna nyttjas av boende i kvarteret.

sammanhängande med Kypeterrängen. Kypeterrängen har 

tillgänglighet kan förbättras i och med föreslagen utbyggnad. 

tillgänglig för allmänheten genom att kommunen har en del i 
gemensamhetsanläggningen.

-

och djurarters spridning lokalt eller regionalt. De utpekade 
hänsynsobjekten bidrar emellertid positivt till den biologiska 

skyddsvärda arter.

Klätterklipporna direkt öster om planområdet



kantzon med träd utmed bäcken.

-

skyddad natur.

-

organismer). Dock är det inte känt om grodorna fortfarande 

dagvattenplanering.

värden.



-

för grodornas livsmiljö att anlägga stenrösen i närheten av 

Ny dagvattendamm som planeras norr om infartsgatan 

grodtunnel  och grodstaket behöver därför utföras.

-

röjningsrösen och objektet betraktas nu som undersökt och 

-

Norr om Tosserydsvägen samt den i sydvästliga delen av 

-

bedöms med hänsyn till de tunna jordlagren och de topogra-



-
ningen ges tre rekommendationer: 

• -

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

skall blocken tas bort i samband med beredning. Detta 

• Det bedöms översiktligt att lätta byggnader kan grund-

eller plintar till berg vid större jorddjup.  

Den sydvästra plangränsen vid cirkulationsplatsen gränsar 

ett detaljerat utredningsskede rekommenderas att komplet-
terade borrning utförs i lägen för planerade byggnader för att 

-

Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och 
myndigheter planerar och planlägger. Statliga myndigheter 

miljökvalitetsnormer för vatten uppdelat i normer för grund-

buller och luft. 

-

primär skyddszon. 

-
spillvatten eller annat avloppsvatten (inklusive dagvatten) 

av Miljöskyddsnämnden inom den primära skyddszonen. 
Skyddsbestämmelserna för vattentäkten ska följas och 



Öresjö hade i den senaste fastslagna klassningen som gäller 

-
tetsnormerna negativt förutsatt att erforderliga dagvattenlös-

Vid en eventuell brand kan större mängder förorenat släck-

-

även tillgängligheten till platsens mest intressant naturom-

-

kant vid riksväg 42 alternativet dikets mitt och bostadsbygg-

är anpassade efter riskbedömningen. De närmsta rad- och 

lägre än vägen och här erfordras det därför en vall. Där 
vall anläggs kommer den att utgöra del av bullerskyddet. 

-
het till avstängningsbar ventilation.

nya bebyggelsen har tagits fram inom detaljplanearbetet  av 

-
-

punkter längst i söder och längst i norr krävs mindre skärmar 

därmed möjlig för att följa uppsatta krav i bullerförordning-

den sydvästra sidan om bostaden.

till Tosserydsvägen. Under mätperioden förekom det inga 

detaljplanen.



luftföroreningar har regeringen utfärdat en förordning med 
-

människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs 

-

och kommer att byggas ut enligt föreslagna bestämmelser 

nyttjas för angiven användning och bebyggas i den omfatt-
ning som bestämmelserna medger.    

kommunen.

-
devärd natur sparas och kompletteras. Marken ägs och sköts 
av kommunen.

varaktigt boende i olika former av bostadsbyggnader som 

-

-

-

-

utbyggnad.

-

att det bebyggelseförslag som har arbetets fram i arbetet 

e2 och e3 reglera 

regleras med totalhöjd som är skriven i en romb. Totalhöjden 

byggas ut enligt vad som anges i plankartan. Det innebär 

ersättning om kommunen inom denna tid planerar för annan 
användning eller inför begränsningar att utnyttja byggrätten 

plankartan bestämmelser gäller även efter genomförandeti-

upphör.

Detaljplanen föreskriver att kommunen är huvudman för 

är kommunen som ska äga och ansvara för skötsel av de 

som ett underlag för kommunens visions- och översiktspla-

gammalt och nytt.



hänsyn till allmänna intressen samt förutsättningarna för 
teknisk försörjning. Planläggningen har dock stöd i strategisk 

rubrik.

genom att erbjuda bra kommunikationer mellan staden 
och serviceorterna.

Ny bebyggelse bör i första hand lokaliseras inom 

med anpassning till landskapet.

staden och serviceorterna binds samman.

för lokal ort är följande:

Kommunens samtliga orter har stor lokal betydelse 

förutsättningarna för det lokala serviceutbudet. De bör 

Snabb och robust internetuppkoppling är viktig för 
möjligheten att bo och verka i mindre orter och lands-
bygd.

orternas funktioner och mötesplatser för den närmaste 
bygden.

Tosseryd till Sparsör och undvika att ytterligare sprida ut 
bebyggelsen. Planen belyser att i samband med utbyggnads-

lockar en yngre befolkning att stanna kvar och bosätta sig i 

störningar hanteras).

-

för en hälsosam livsmiljö.

framtidens klimat- och väderfenomen. 

öka. 

djur.

-
iklandskapet.



ge ett underlag vid planering och byggande. De värdefulla 

för staden.

-

Kypeterrängen har höga friluftsvärden och rekreationsvärden 

naturvärden. 

-

och anger riktlinjer för bostadsbyggandet med syfte att 

arkitektonisk och byggteknisk kvalitet.

Konsekvenser av planförslaget beskrivs under respektive 

eller risk.

dagvatten och skydd av värdefulla träd och vegetation. Slut-
satsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskriv-

människors hälsa eller skyddade djurarter.

-

-

och kulturminnen). 

Tosseryds samfällighetsförening ansvarar för drift och 



-

statliga vägnätet.

berörd fastighetsägare avseende bussvändplats utmed 

och ansvarsfördelning för utförande av gatan samt 
-

kvalitetsprogrammet. Utöver detta kan avtalet även 

- ansökan om fastighetsbildning.

och de ledningsägare vars ledningsnät ska byggas ut inom 
-

ledningsnäten.

Nya fastigheter bildas genom avstyckning. De delar av 
kommunens fastighet Torpa-Sjöbo 2:2 som ska utgöra 
kvartersmark ska genom fastighetsreglering överföras 

Torpa-Sjöbo 2:24 och 2:42 som ska utgöra allmän plats ska 
genom fastighetsreglering överföras till Torpa-Sjöbo 2:2. Se 
fastighetskonsekvenskarta nedan.

marksamfälligheter.

2:25 kan skapas antingen genom servitut över angränsande 
bostadskvarter eller genom andel i gemensamhetsanläggning.

upphävas eller omprövas för detaljplanens genomförande. 
Nya utfartsrättigheter ska skapas för skogstransporter samt 

-
samhetsanläggningar.

placeras inom kvartersmark bör dessa säkerställas med 

inom kvartersmark ska säkerställas med ledningsrätt

-
rande.

behöva omprövas att utökas med en bussvändplats (se kapitel 

-
mark till Torpa-Sjöbo 2:24.

Tillförs mark som i detaljplanen är utlagd som allmän 



Tilldelas andelar i gemensamhetsanläggning för väg i 
syfte att säkerställa allmänhetens tillträde till rekreation 

kartan)

Servitut för skogstransporter omprövas och omlokali-

-
ten för bostäder.

servitut. (Se pil C)

genom tillskapande av servitut. (Se pil D)

tillskapas.

plats till Torpa-Sjöbo 2:2.

143.0

141.7

141.0

140.8

140.7

141.3

140.7

138.4

137

144.5

137.9

Långestensrondellen

2:2

2:34

2:24

2:26

2:33
2:2

2:2

2:25

2:74

2:24

2:41
s:9

2:42

A

B

E

C

D

GRÄNSER

ÖVERFÖRANDE AV MARK

Plangräns

Användningsgräns

Mark som tillförs Torpa-Sjöbo 2:2 och är utlagd som allmän plast och
teknisk anläggning.

Mark som tillförs Torpa-Sjöbo 2:24 och är utlagd som kvartersmark.

Del i gemensamhetsanläggning för väg (A) samt utfartsservitut (B) till
förmån för Torpa-Sjöbo 2:2.

Utfartsservitut till förmån för Torpa-Sjöbo 2:10 (C), 2:11 (D) och 2:25 (E).



Tillförs mark som i detaljplanen är utlagd som kvarters-

Kommer att belastas med servitut och gemensamhets-
anläggningar för vägar.

Kommer att belastas av servitut och ledningsrätter för 
tekniska anläggningar.

tillskapas.

plats till Torpa-Sjöbo 2:2.

Kommer att belastas med servitut och gemensamhets-
anläggningar för vägar.

Kommer att belastas av servitut och ledningsrätter för 
tekniska anläggningar.

genom tillskapande av servitut. (Se pil D)

-
tering men som bedöms nödvändig för det allmänna ska 

ska vara huvudman. 

fastighet som detaljplanen medför.

-
ighetsbildningskostnader som erfordras för detaljplanens 
genomförande.

byggnationen inom kvartersmark. 

-

anläggande av bussvändplats i Tosseryd som ligger utanför 

gäller bildande av servitut eller ledningsrätt för tekniska 
-

som respektive huvudman ansvarar för och bekostar.

-
hetsanläggning kommer belastas med andelstal i respektive 

laga kraft.

Planen handläggs med utökat planförfarande.

tas ut.



-
nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med 

Plan- och bygglovchef Plankonsult 



man kan använda sin fastighet till. Planen ger fastighetsäga-
ren en garanterad byggrätt under en viss tid.

Detaljplaner upprättar vi oftast i kommunens tätbebyggda 

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 

underlag för att bygga. Detaljplanen ger en garanterad 

När detaljplaner upprättas är det viktigt att alla berörda ges 

-

ska markens lämplighet för bebyggelse och dess utformning 
prövas genom detaljplan. Detaljplan ska därför göras för ny 

som är juridiskt bindande. Till planen hör även en illustra-
-

skrivning. Planbeskrivningen och illustrationskartan ska 

förutsättningar och syfte med planen. De gäller inte som 
juridiskt bindande dokument utan avsikten är att de ska vara 

-

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

-

-

skedena. 

Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutar om planuppdrag 
och ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta en detaljplan. Om initiativet till planuppdraget 

-

eller stadsdelskontor. 

slutsatser och överenskommelser om utformningen som leder 

Synpunkterna lämnas skriftligt till Samhällsbyggnadsnämn-

för planens utformning. Skulle ni senare vilja överklaga 
-

-
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 

ha lämnat skriftliga invändningar senast under gransknings-



förslaget ändras väsentligt efter granskningen kommer 

Planen godkänns först av Samhällsbyggnadsnämnden och 
överlämnas därefter till Kommunfullmäktige för antagande. 
Planer som inte är principiellt viktiga kan antas direkt av 

att planen antagits samt en besvärshänvisning som anger hur 
planen kan överklagas. 

Den som senast under granskningstiden skriftligen har 
framfört synpunkter som inte tillgodosetts har rätt att 
överklaga antagandebeslutet till Mark- och miljödomstolen 

anslagstavla. Mark- och miljödomstolen prövar därefter 
överklagandet och fattar beslut. Mark- och miljödomstolens 
beslut vinner laga kraft tre veckor efter att kommunen och 

beslut kan i sin tur överklagas till Mark- och miljööver-
domstolen av den som inte är nöjd. 

Om ingen överklagar vinner detaljplanen laga kraft tre 
-

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.

skriver du ner dina synpunkter och skickar dem till Samhälls-

kan yttra er om och som anses som synpunkter att beakta är 

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

-





 

 

Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-02-28 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2019-00034 1.1.3.0 
 

  

 

Remiss- Förslag till revidering av nämndens 

reglemente och det gemensamma reglementet. 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker förslag till revidering av Förskolenämndens 

reglemente och det gemensamma reglementet för Kommunstyrelsen och övriga 

nämnder i Borås Stad.         

Ärendet i sin helhet 

Förskolenämnden har getts möjlighet att yttra sig över förslag till revidering av 

Förskolenämndens reglemente och det gemensamma reglementet för 

Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad. I förslaget till 

Förskolenämndens reglemente har tillägg gjorts med förtydligande att nämnden 

ansvarar för samordningen av familjecentraler. Detta är inte en ny uppgift men 

den framgick inte i tidigare reglemente. 

Förskolenämnden tillstyrker förslag till revidering av Förskolenämndens 

reglemente och det gemensamma reglementet för Kommunstyrelsen och övriga 

nämnder i Borås Stad.               

Beslutsunderlag 

1. Förslag till reglemente för Förskolenämnden 

2. Förslag till Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga 

nämnder i Borås Stad                                

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

Anderas Ekström 

Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 

 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

 

MISSIV 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-02-01 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00768 1.2.2.2 

  

 

 

Remiss: Översyn av samtliga nämndreglementen i 

samband med ny mandatperiod 

 

Remissinstanser 

1. Arbetslivsnämnden 

2. Fritids- och folkhälsonämnden 

3. Förskolenämnden 

4. Kulturnämnden 

5. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

6. Sociala omsorgsnämnden  

7. Överförmyndarnämnden 

8. Vård- och äldrenämnden 

9. Lokalförsörjningsnämnden 

10. Miljö- och konsumentnämnden 

11. Samhällsbyggnadsnämnden 

12. Servicenämnden 

13. Tekniska nämnden 

14. Grundskolenämnden 

15. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

16. Stadsrevisionen 

17. Valnämnden 

Översänder remiss - förslag till revidering av nämndens reglemente och det 

gemensamma reglementet för hantering i nämnden. 

Stadsledningskansliet har sedan tidigare fått in förvaltningarnas synpunkter vilka 

har beaktats i förslagen till reglementen. Alla ändringar som gjorts finns 

motiverade i förslagen till nämnden. 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

Om det finns en ändring som förvaltningen önskat se men inte finns med i 

förslaget och har frågor kring detta är ni välkomna att höra av er till Kristina 

Sköld. 

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 2019-03-29. 

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

word- och pdf-format och med filnamn som innehåller remissinstansens namn. 

 Ange diarienummer KS 2018-00768 och remissinstansens namn i ämnesraden 

på e-postmeddelandet.  

Nämndens yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna kommer i 

normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som ingår i det 

beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

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

yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 

nämndens beslut. 

Separata protokollsutdrag skall inte sändas. 

Kristina Sköld 
Organisationsutredare 



 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 

Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder 
i Borås Stad 
 
Antaget av Kommunfullmäktige 2015-08-20, reviderad 2016-03-17 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
 
Gäller från och med: 2019-XX-XX 
 
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, gäller be- 
stämmelserna i detta reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad. 
 
 

1 § Nämnderna i den kommunala organisationen 

 
Borås Stads nämnder utgör delar av den kommunala organisationen. 
Kommunfullmäktiges antagna handling, BORÅS 2025 – Vision och strategi, bygger på ekonomisk, 
social och ekologisk hållbarhet. Visionens fördjupade sju strategiska målområden konkretiserar 
hur staden ska arbeta för att nå enligt visionen önskvärt idealtillstånd. Nämnderna ska genom sitt 
arbete medverka till utvecklingen av Borås Stad och på sätt som stöder visionen. 
All stadens verksamheter såsom bolag och förvaltningar är viktiga för helheten och för att 
stadens vision ska kunna uppnås. En helhetssyn och ett nyttoperspektiv för staden och dess 
invånare ska därför sätta sin prägel på nämndernas verksamhet.  
 
Nämndens verksamhet ska samordnas med stadens övriga verksamheter när så är möjligt för 
mesta möjliga nytta för medborgarna. Detta gäller särskilt i samband med extraordinära händelser 
i kommunen.  
 

Stycket under rubriken ”Nämnderna i den kommunala organisationen” är nytt och motsvarar 
den skrivelse som finns med i det gemensamma ägardirektivet under rubriken bolagen i den 
kommunala organisationen. Innehållet sätter fokus på nämndernas del i det gemensamma 
ansvaret för staden och för Borås Stads helhetsperspektiv. 
 

Uppgifter 
 

2 § Uppdrag och verksamhet 
 

Kommunstyrelsen och övriga nämnder ska inom sina respektive verksamhetsområden följa 
vad som anges i lag eller annan författning. De ska följa det fullmäktige - i reglemente, i 
samband med budget eller i annat särskilt beslut - har bestämt att 
Kommunstyrelsen/nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i 
övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. Nämnderna ska följa utvecklingen inom sina 
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respektive ansvarsområden samt besvara de remisser som berör respektive nämnds 
ansvarsområde. Istället för att beskriva ansvaret i respektive nämnds reglemente tas 
bestämmelsen in i det gemensamma reglementet. 
 

3 § Organisation inom verksamhetsområdet 
 
Kommunstyrelsen/nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med 
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för 
verksamheten. Nämnden skall vidta åtgärder i syfte att verksamheten inom ansvarsområdet kan 
bedrivas så rationellt som möjligt. Åtgärderna skall avse såväl inre organisation och 
arbetsformer som förhållandet till allmänhet och andra myndigheter. 
 

4 § Personalansvar 
 

Kommunstyrelsen/nämnden är anställningsmyndighet för personal vid sina förvaltningar med 
undantag för förvaltningschefer som anställs av Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen och 
nämnderna har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive verk- 
samhetsområde, allt i den mån Kommunstyrelsen inte tillagts särskilda befogenheter enligt sitt 
reglemente. Överförmyndarnämndens förvaltningsorgan är dock Sociala 
omsorgsförvaltningen som lyder under Sociala omsorgsnämnden. 

 
5 § Personuppgifter, allmänna handlingar  
 
Kommunstyrelsen/nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar 
av personuppgifter som sker i Kommunstyrelsens/nämndens verksamhet. 
Kommunstyrelsen/nämnden har till uppgift att inom sitt verksamhetsområde ansvara för 
hanteringen av personuppgifter och allmänna handlingar. 
 
 

6 § Delegering från Kommunfullmäktige  
 
Kommunstyrelsen/nämnden får inom sitt verksamhetsområde och utan kommunfullmäktiges 
särskilda medgivande, under förutsättning att ärendet inte är av principiell betydelse eller 
annars av större vikt för kommunen: 

 
1. Själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål eller ärenden när detta följer av lag 

eller annan författning eller kommunfullmäktiges beslut samt därvid träffa för kommunen 
bindande avtal. Mål/ärenden om skadestånd rörande fel och försummelse vid 
myndighetsutövning handläggs dock av Kommunstyrelsen. 
 

2. Tillse att framställningar och rekvisitioner görs för erhållande av stats- och andra bidrag 
inom nämndens verksamhetsområde, samt på kommunens vägnar mottaga stats- och 
andra bidrag beviljade inom nämndens verksamhetsområde. 

 
Nämnden får inte fatta beslut i ärenden som är förbehållna annan nämnd. 
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7 § Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 
 
Kommunstyrelsen/nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 
Kommunstyrelsen/nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort 
de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem i reglemente eller genom särskilt uppdrag. 
Kommunstyrelsen/nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som 
delegerats till dem har fullgjorts. 
Redovisning ska ske enligt riktlinjer. Redovisningen lämnas till Kommunstyrelsen som 
samordnar de olika nämndernas redovisningar. 

Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet enligt speciallag. 
 
 

8 § Information, samråd och samordning 
 
Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd ska i möjligaste mån erhålla den 
information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och 
underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder. 
Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör Kommunstyrelsens eller 
annan nämnds verksamhet. Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa 
är särskilt berörda. Nämnden skall, i förekommande fall, verka för att samråd sker med dem 
som utnyttjar dess tjänster. Kommunstyrelsen/nämnden beslutar om formerna för samrådet. 
Nämndernas verksamhet ska samordnas med stadens övriga verksamheter när så är möjligt 
för mesta möjliga nytta för medborgarna. Detta gäller särskilt i samband med extraordinära 
händelser i kommunen. Verksamheterna ska i samråd söka lösningar som tillgodoser 
kommunens samlade intresse.  Uppgiften motsvarar det ansvar som de kommunala bolagen 
har i det gemensamma ägardirektivet.  

 

9 § E-petition 
 

Kommunstyrelsen/nämnden ska en gång per år redovisa de e-petitioner som kommit in till 
kommunen. 

 

Arbetsformer 
 

10 § Tidpunkt för sammanträden 
 
Kommunstyrelsen/nämnden sammanträder på dag och tid som Kommunstyrelsen/ nämnden 

bestämmer. 

Sammanträdet ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller 

om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen 

hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på 

det  
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extra sammanträdet. Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden 

för extra sammanträde. 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen 

eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett 

sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast 

underrättas om beslutet. 

 

11 § Kallelse 
 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig, 

om inte särskilda förhållanden föranleder annat, och innehålla uppgift om tid och plats för 

sammanträdet. 

Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare inom tid som nämnden bestämmer. Kallelse 

får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordfö- 

randen bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan 

ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett. 

 

12 § Offentliga sammanträden  
 
Kommunstyrelsen/nämnden ska ha öppna sammanträden, med undantag av sammanträden 

som ska hållas inom stängda dörrar då ärenden som ska behandlas avser myndighetsutövning 

eller omfattas av sekretess. 

 

13 § Sammanträden på distans  
 
Kommunstyrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter när- 

varande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i 

realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Loka- 

len ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdes-handlingar, bild eller 

ljud. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans i varje enskilt fall. 

Kommunstyrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans 

i nämnden. 

 
14 § Närvarorätt 
 
Kommunalråd har rätt att närvara vid Kommunstyrelsens/nämndernas sammanträden och delta 

i överläggningarna. 
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Vid Kommunstyrelsens/nämndens sammanträden får, i den mån styrelsen/nämnden för 

särskilt fall beslutar annat, tjänsteman vara närvarande med rätt att delta i överläggningar i 

ärenden som berör vederbörandes verksamhetsområde. 

 

15 § Sammansättning 
  
Kommunstyrelsen/nämnden består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat. 

I nämnder med nio eller fler ordinarie ledamöter skall presidierna bestå av ordföranden, förste vice 

ordförande och andre vice ordförande. Förste vice ordförandeposterna tillsätts av minoriteten. 

Majoriteten tillsätter 2:e vice ordförandena. 

 

16 § Ordföranden  
 

Det åligger ordföranden att 
 

1. leda Kommunstyrelsens/nämndens arbete och sammanträden, 
2. kalla till sammanträde 
3. kalla ersättare, 
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas, är tillräckligt beredda, 
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i Kommunstyrelsen/nämnden, 
6. bevaka att nämndens beslut verkställs. 

 

Härutöver åligger det Kommunstyrelsens ordförande att under Kommunstyrelsen 
1. ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning, 
2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och 

ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor, 
3. främja samverkan mellan Kommunstyrelsen, kommunens övriga nämnder och 

fullmäktige samt 
4. representera Kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 

sammanträden om inte Kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall. 
 

17 § Vice ordförandena  
 
Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den 
mån ordföranden anser att det behövs. 
 

18 § Ersättare för ordföranden och vice ordföranden  
 
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett sammanträde eller en del av ett 
sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, 
fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i Kommunstyrelsen/ nämnden längst 
tid, Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den 
äldste av dem. 
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Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordförandena inte kan fullgöra sitt uppdrag 
under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandenas 
uppgifter. 

 

19 § Förhinder 
  
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska 
snarast anmäla detta på sätt som Kommunstyrelsen/nämnden beslutat. 
 

20 § Ledamöter/ersättares tjänstgöring  

 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sam- 
manträde, ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 
Ersättarna ska tjänstgöra enligt den mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som har börjat 
tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. En ersättare som avbryter tjänst- 
göringen på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde eller till ett fortsatt sammanträde 
har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av något annat hinder 

än jäv får därefter under samma dag inte tjänstgöra vid sammanträdet. Även de ersättare som inte 

tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna. Ersättare från parti som saknar ordinarie ledamot i 

nämnden har rätt att få sin mening antecknad i protokollet (särskilt yttrande). Sakinnehållet ska i 

huvudsak ha tillkännagivits under sammanträdet. 

 

21 § Justering av protokoll  
 

Protokoll justeras av ordföranden och en ledamot. Kommunstyrelsen/nämnden kan besluta att 
en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
 

Övrigt 
 

22 § Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m. 
  
Kommunstyrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna an- 
svarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser. 

 

23 § Författningssamling  
 
Nämnderna ska ta initiativ till och underrätta Kommunstyrelsen så snart en uppdatering av den 
kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig. 
 

 
 
 



 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 

24 § Delgivningsmottagare 
  
Delgivning med Kommunstyrelsen/nämnden sker med ordföranden eller anställd som Kom- 
munstyrelsen/nämnden beslutar. 

 

25 § Undertecknande av handlingar 
 
Skrivelser, avtal och andra handlingar från Kommunstyrelsen/nämnden ska undertecknas på 
Kommunstyrelsens/nämndens vägnar på sätt som Kommunstyrelsen/nämnden bestämmer. 

 



 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 

Reglemente för Borås Stads Förskolenämnden 
 
Antaget av Kommunfullmäktige den 17 mars 2016, reviderad 2016-11-23. 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
 
Gäller från och med: 2019-XX-XX 
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i 
gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 
 

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

§ 2 Speciella arbetsuppgifter Verksamhet och uppdrag 
 
Förskolenämnden beslutar om godkännande av fristående förskolor och beslut angående rätt till 
bidrag för bedrivande av fristående pedagogisk omsorg samt för kommunens tillsyn av fristående 
förskolor och pedagogisk omsorg.  
Förskolenämnden ansvarar för samordningen av familjecentraler. Ingen ny uppgift, 
Förskolenämnden ansvarar för samordningen av familjecentraler men det har inte framgått av 
tidigare reglemente. 
Nämnden ansvarar, med undantag för de uppgifter som åvilar Kommunstyrelsen, 
för kost-, lokalvård- och vaktmästeriorganisationen inom sitt verksamhetsområde. 
 

 



 

 

Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

forskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-02-28 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2019-00011 1.1.3.0 
 

  

 

Anmälningsärenden 2019 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden lägger inkomna anmälningsärenden under perioden  

2019-01-17 – 2019-02-20 till handlingarna.        

Ärendet i sin helhet 

Redovisas för inkomna anmälningsärenden under perioden  

2019-01-17 – 2019-02-20 enligt lista anmälningsärenden 2019-02-28.                

Beslutsunderlag 

1. Lista anmälningsärenden 2019-02-28.                               

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 

 



 

 

 
 

MEDDELANDEN/ANMÄLAN 
Sida 

1(1) 

Datum 
2019-02-21 

 
Sammanträde: 2018-02-28 
 

Diarium: FÖRSKOLENÄMNDEN 
 

 

 

Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

2019-02-12 2170 

 

IN Kommunfullmäktige Borås Stads Budget 2019 2019-00035 

2019-02-11 2169 

 

IN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens beslut LUPP 2017 - 

Nämndernas åtgärder 

2018-00088 

2019-02-05 2166 

 

IN Fritids- och 

folkhälsonämnden  

Uppföljning av Överenskommelsen i 

Borås samt sammanställning av 

remissvar 

2018-00114 

2019-01-17 2102 

 

IN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens beslut Ny 

resursfördelningsmodell 

2019-00026 

2019-01-17 2101 

 

IN Kommunstyrelsen  Kommunstyrelsens beslut Intern 

kontrollplan 2019. 

2019-00025 

 



 

 

Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

forskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-02-28 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2019-00012 1.1.3.0 
 

  

 

Delegationsbeslut 2019 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som 

förtecknas i protokoll den 28 februari 2019.         

Ärendet i sin helhet 

Redovisas för delegationsbeslut enligt anmälningslista nr 2.                

Beslutsunderlag 

1. Delegationsbeslut anmälningslista nr 2.                                 

 

 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 

 



 

 

 
 

DELEGATIONSBESLUT LISTA NR 2 
Sida 

1(1) 

Datum 
2019-02-21 

 
Sammanträde: 2019-02-28 
 

Diarium: FÖRSKOLENÄMNDEN 
 

 

 

Datum Ärendehänvisning i 
delegationsförteckning 

Ärende Diarienr/Antal Beslutsfattare Typ av beslut 
(Avslag/Tillstyrkt) 

 

2019-01-21 

 

Kapitel 2.A.2- 

Förskola mm 

Beslut att utreda kränkande behandling. 

Beslut att vidta åtgärder för att 

förhindra kränkande behandling i 

framtiden. 

 

2019-00007 2 

 

Carina Holmström 

 

Tillstyrkt 

 

2019-01-22 

 

 

Kapitel 2.A.2- 

Förskola mm 

Beslut att utreda kränkande behandling. 

Beslut att vidta åtgärder för att 

förhindra kränkande behandling i 

framtiden. 

 

2019-00007 3 

 

Marie Gerdin 

 

Tillstyrkt 

Datum Ärendehänvisning i 
delegationsförteckning 

Ärende Diarienr/Antal Beslutsfattare Typ av beslut 
(Avslag/Tillstyrkt) 

 

2018-12-01 – 

2019-01-31 

 

Kapitel 1.C.4 – anställning 

och upphörande av 

anställning 

 

Tillsvidareanställning av övrig personal 

föra fyllda 67 år.  

 

51 st 

 

Verksamhetschef 

 

Tillstyrkt 

 

2018-12-01 – 

2019-01-31 

 

Kapitel 1.C.6 – anställning 

och upphörande av 

anställning 

Anställa för viss tid, visst arbete, 

provanställning, allmän 

visstidsanställning, tidsbegränsad 

anställning, PAN och anställda för 

vikariat. Före fyllda 67 år. 

 

284 st 

 

Respektive chef 

 

Tillstyrkt 

 


	Kallelse
	Ärende 04 Årsredovisning 2018 Förskolenämnden
	Bilaga Årsredovisning 2018 Förskolenämnden
	Bilaga Utredning angående kreativt återanvändningscenter


	Ärende 05 Miljörapport 2018 Förskolenämnden
	Bilaga Miljörapport 2018 Förskolenämnden

	Ärende 06 Uppföljning av intern kontrollplan 2018
	Bilaga Uppföljning av intern kontroll  2018

	Ärende 07 Remiss: Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjning 
	Bilaga Borås Stads Riktlinjer för bostadsförsörjning (remissversion)
	Bilaga Missiv Remiss: Borås Dtas riktlinjer för bostadsförsörjning
	Bilaga Befolknings-och bostadsanalys
	Bilaga Handlingsplan för bostadsbyggande

	Ärende 08 Redovisning av inkomna synpunkter 2018
	Bilaga Redovisning av inkomna synpunkter januari- december 2018

	Ärende 09 Initiativärende Följ läroplanen
	Bilaga Protokollsutdrag § 11 Förskolenämnden 2019-01-24
	Bilaga Initiativärende Följ läroplanen

	Ärende 10 Anslagsframstöllan för nybyggnation av Strandvägens förskola, Strandvägen 14, Sandhults- Rydet 1:22, Sandared
	Bilaga Anslagsframställan för nybyggnation av Strandvägens förskola, Strandvägen 14, Sandhults- Rydet 1:22, Sandared

	Ärende 11 Yttrande över detaljplan för Lugnet del av Innerstaden 1:3 Nötskrikan
	Bilaga Detaljplan för Lugnet del av Innerstaden 1:3 Nötskrikan

	Ärende 12 Yttrande över detaljplan för Tosseryd, Torpa-Sjöbo 2:24 m.fl. - Räfseryd
	Bilaga Detaljplan för Tosseryd, Torpa-Sjöbo 2:24 m.fl. - Räfseryd

	Ärende 13 Remiss- Förslag till revidering av nämndens reglemente och det gemensamma reglementet.
	Bilaga Missiv Remiss- Förslag till revidering av nämndens reglemente och det gemensamma reglementet.
	Bilaga Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad
	Bilaga Reglemente för Förskolenämnden

	Ärende 14 Anmälningsärenden 2019-02-28
	Bilaga Lista anmälningsärenden 2019-02-28

	Ärende 15 Delegationsbeslut 2019-02-28
	Bilaga Delegationsbeslut lista nr 2 2019-02-28


