KALLELSE

1 (5)

2017-02-03

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen
den 13 februari 2017 kl 14.00.
Ulf Olsson
Göran Björklund

Sammanträdet inleds med information angående Kommunstyrelsens
årsredovisning 2016 inför beslutet den 27 februari 2017

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

FÖREDRAGNINGSLISTA
2017-02-13

Stadskansliet:
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Kommunchefen
Personal och förhandling
Information
Kvalitet och utveckling
Markavdelningen
Ekonomistyrning
Näringsliv
Samhällsplanering
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Val av protokolljusterare
Kc

1

Anmälningsärenden:
a)

Visselblåsarfunktion i Borås Stad.
(2017/KS0163 100-1)

(Bil)

b)

Borås Stads Plan för att motverka våldsbejakande
extremism – uppföljning och redovisning.
(2017/KS0130 106-1)
(Bil)

c)

Protokoll från direktionen för Boråsregionen Sjuhärads
kommunalförbunds sammanträden 2016.
(2016/KS0252 106-1)
(Bil)

d)

Samarbetsuppdrag 2017, Samhällsbyggnadsnämnden.
(2016/KS0764 001-1)
(Bil)

e)

Samarbetsuppdrag 2017, Sociala omsorgsnämnden.
(2016/KS0764 001-1)
(Bil)

(Förslag: a-e till handlingarna)
Kc

2

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Delegation för upplåtelse av sessionssalen i
Fullmäktigehuset.
(Delegationsbeslut 2017-01-11 ärendenummer 7/2016)
(2016/KS0053 282-1)

(Förslag a till handlingarna)
Kc

3

Avsägelse och fyllnadsval till Kommunala funktionshinderrådet.
(2016/KS0073 102-1)
(Bil)

Kc

4

Utbetalning av partistöd 2017 till Moderaterna.
(2017/KS0151 104-1)

(Bil)

Utbetalning av partistöd 2017 till Centerpartiet.
(2017/KS0151 104-1)

(Bil)

Utbetalning av partistöd 2017 till Vänsterpartiet.
(2017/KS0151 104-1)

(Bil)

Kc
Kc

5
6
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Kc

7

Handläggning av tvistiga kommuninterna mellanhavanden.
(2017/KS0157 108-1)

(Bil)

Kc

8

Revisionsrapport - Elevdokumentationen i Borås Stads grundskolor.
(2016/KS0757 007-3)
(Bil)

Kc

9

Valkretsindelning i enlighet med 4 kap 11 § Vallagen.
(2016/KS0526 111-1)

(Bil)

PF

1

Plan för personal- kompetensförsörjning (Budgetuppdrag 2016).
(2016/KS0284 020-1)
(Bil)

I

1

Avtal med IF Elfsborg om marknadsföringssamarbete för 2017.
(2016/KS0776 105-1)
(Bil)

I

2

Avtal med Norrby IF om marknadsföringssamarbete för 2017.
(2016/KS0776 105 -1)
(Bil)

KU

1

Anmälningsärende:
a)

Kommunala funktionshinderrådets protokoll från
sammanträdet den 6 december 2016.
(2016/KS0025 103-3)
(Bil)

(Förslag: a till handlingarna)
KU

2

Svar på motion av Leif Häggblom (SD): Inför korta lektionspauser.
(2016/KS0445 609-3)

(Bil)

KU

3

Svar på motion av Björn Qvarnström (SD) och Patric Silfverklinga
(SD); Mobil- och surfplatteförbud i grundskolan.
(2016/KS0208 609-3)
(Bil)

KU

4

Svar på motion från Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L),
Kerstin Hermansson (C), och Falco Güldenpfennig (KD): Minska
matsvinnet i äldreomsorgen!
(2013/KS0412 739-3)
(Bil)

M

1

Försäljning av del av Viared 14:19, kv. Haglet, Viared Västra,
tomt 8, 9 och 10.
(2017/KS0159 253-2)

(Bil)

FÖREDRAGNINGSLISTA
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E

1

Beviljande av borgen till Borås Arena AB för en fotbollshall vid
Ryda sportfält.
(2016/KS0443 821-1)
(Bil)

E

2

Ansökan om medel till European Athletics U20 Championship 2019.
(2016/KS0830 861-3)

(Bil)

E

3

Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (L) och Bengt Wahlgren
(L): Lyft fram hus med historia.
(2016/KS0651 042-2)
(Bil)

E

4

Yttrande till förvaltningsrätten i Stockholm angående föreningen
Islamska Skolan i Göteborg m.fl.
(2016/KS0197 611-3)
(Bil)

SP

1

Anmälningsärenden:
a)
b)

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

(Bil)

Bostadsmarknadsenkäten 2017.
(2016/KS0790 270-2)

(Bil)

(Förslag: a-b till handlingarna)
SP

2

Samrådsyttrande över detaljplan för del av Torpa-Hestra 4:1
m.fl. kv Berwald 89.
(2015/KS0665 214-2)

(Bil)

SP

3

Samrådsyttrande över detaljplan för Viskafors, del av Rydboholm
1:342, Pumpkällevägen.
(2016/KS0634 214-2)
(Bil)

SP

4

Samrådsyttrande över detaljplan för del av Hässleholmen,
Hässlehus 7-11 (Våglängdsgatan).
(2016/KS0106 214-2)

(Bil)

Yttrande över granskning av detaljplan för del av Sjöbo,
Pluggskivlingen 4.
(2014/KS0811 214-2)

(Bil)

SP

5

Kc 1 a-e) anmälningsärenden
(Bilagorna finns på webben under rubriken anmälningsärenden)
(Förslag: a-e till handlingarna)

Kc 2 a) anmälan av delegationsbeslut
(Förslag: a till handlingarna)

Kc 3

BESLUTSFÖRSLAG

Avsägelse och fyllnadsval till Kommunala funktionshinderrådet
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Sara Degerman Carlsson (KD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Kommunala funktionshinderrådet.
Else-Marie Lindgren (KD) väljs till ersättare i Kommunala funktionshinderrådet t.o.m. den 31 december 2018.

2017-01-26
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0073 102
Handläggare: Camilla Christensen, tfn 35 70 31
Datum/avdelningschef: 2017-01-26/GB

Programområde: 1

Kc 4

BESLUTSFÖRSLAG

Utbetalning av partistöd 2017 till Moderaterna
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Partistöd till Moderaterna i Borås för år 2017 kan utbetalas.

2017-01-27
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-01-27
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2017/KS0151 104
Handläggare: Göran Björklund, tfn 35 83 00
Datum/avdelningschef: 2017-01-26/GB

Programområde: 1

Sida
1(1)
2017-02-13

Dnr 2017/KS0151 104

Kommunfullmäktige

Utbetalning av partistöd 2017 till Moderaterna
Moderaterna i Borås har inkommit med en skriftlig redovisning av hur partistödet för
år 2016 har använts. Till redovisningen finns ett granskningsintyg bifogat.
Fullmäktige skall fatta beslut om att utbetalning av partistöd för 2017 kan ske.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Partistöd till Moderaterna i Borås för år 2017 kan utbetalas.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Göran Björklund
Kommunsekreterare

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

'~

2017-01-23

~moderaterna

Redovisning av partistöd
Enligt 11 § kommunallagen s~a partier som uppbär partistöd årligen redovisa att
utbetalt partistöd har använts för att stärka det politiska partiets ställning i den
kommunala demokratin.
'

Parti: Moderaterna, Borås Stad
Perioden avser: 2016-01-01 till 2016-12-31

Intäkter:
Partistöd: 992.969 kr
Utbildningsbidrag 192.451 +Räntor 7.023 +övrigt 4000,- Totalt 203.474 kr
Kostnader:
Service- och kanslitjänster, förbund not1: 248.902 kr
övrigt not 2: 538.697 kr
Ej använda medel not 3: 408.844 kr
Sparade medel från tidigare år not 4: 1.489.646 kr

Not 1:
Service och kanslitjänster avser bl.a. försäkringar, medlemssystem, administrativ och IT-support, kassör, p'resstjänst, utbildning, kopiering och tryckning av
lokalt material. Valadministration inför val 2018
Not2:
Utbildning av förtroendevalda, lokalhyra, It-utrustning, möten, opinionsbildande
verksamhet.
Not3:
Medel som ej används, avsätts bl.a. för kommande valrörelser.
Not4:
Tidigare medel som avsatts bl.a. för kommande valrörelser.

Bertil Myhrber~ Kassör
Moderaterna Borås Stad

f

~~

~moderaterna

2017-01-23

Granskningsrapport
Enligt 11 § ska en av mottag?ren utsedd särskild granskare granska om
redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet.
I

Parti: Moderaterna Borås Stad
Perioden avser: 2016-01-01 till 2016-12-31

Nedanstående person är utsedd att granska Moderaterna i Borås Stads redovisning av hur det lokala partistödet har använts för verksamhetsåret 2016.
Den redovisning som inlämnats till Borås Stad från Moderaterna ger en rättvisande bild av hur det lokala partistödet har använts .

.~e~

BiilJaflSson

Utsedd granskare

'

Kc 5

BESLUTSFÖRSLAG

Utbetalning av partistöd 2017 till Centerpartiet
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Partistöd till Centerpartiet i Borås för år 2017 kan utbetalas.

2017-01-27
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2017/KS0151 104
Handläggare: Göran Björklund, tfn 35 83 00
Datum/avdelningschef: 2017-01-26/GB

Programområde: 1

Sida
1(1)
2017-02-13

Dnr 2017/KS0151 104

Kommunfullmäktige

Utbetalning av partistöd 2017 till Centerpartiet
Centernpartiet i Borås har inkommit med en skriftlig redovisning av hur partistödet
för år 2016 har använts. Till redovisningen finns ett granskningsintyg bifogat.
Fullmäktige skall fatta beslut om att utbetalning av partistöd för 2017 kan ske.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Partistöd till Centerpartiet i Borås för år 2017 kan utbetalas.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Göran Björklund
Kommunsekreterare

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

'~

Granskningsrapport från Centerpartiet i Borås
Gruppledare för fullmäktigegruppen
och ledamot i kommunstyrelsen Kerstin Hermansson
Ordförande för kommunkretsstyrelsen David Hårsmar
Anställd organisatör deltid
Jan ldehed
Sekreterare
Karl-Eric Nilsson
Kassör
Bo Unosson

OicKienr

Diarieplanbeteckn

bORAS SlAD

2017 -01 .. 2 4

Av årsmötet utsedda revisorer har granskat denna rapport
Ann-Britt Boman och Seth Svensson.
'

-----

K.crn n'lWStyr2lsen

Intäkter till verksamheten under år 2016
Partistöd från Borås stad
;
Kommunkretsens andel av medlemsavgifter
Bidrag från Riksorganisationen och C:s regionstyrelse
Bidrag för föreläsare från Studieförbundet Vuxenskolan
Ers från andra kommunkretsar för utfört arbete av organisatören
Räntor
Lotter (Frikostigt med vinster vid tombolalotterier)

SUMMA
Kommunens bidrag till kurser

295 207
32 970
3 000
5110
2000
672
14
338 973

Se särskild sammanställning

Tidigare års överskott av kommunens partistöd har fonderats till 2018 års valrörelse.
Tack vare Centerpartiets tidningsaffärer sker ingen överföring av partistödspengar till
Centerpartiets distrikt, region eller riksorganisation.

Borås stads partistöd 295 207 har under år 2016 använts till
Information till allmänhet och medlemmar
Medlemsbladet "Borås Fyrklöver", kampanjer, annonser, hemsida osv.
Möten, medverkande, hyror, servering mm

29 797
7 955

'

59 600
10 247

Lön organisatör
Arbetsgivaravgift

Centerlokalen Kungsgatan. Hyra, el, försäkring. Kommunkretsens andel 48 329
2 080
övriga utgifter. Inkl avtackningar, till minne.
3 777
Avskrivning inventarier
9658
Expeditionskostnad, datorer, kopiator,
10137
Telefon, mobiltelefon, resor.
6 043
Kurser för medlemmar som inte har kommunala uppdrag
187 623
Summa
Kvarvarande belopp av partistödet 107 584 kr har fonderats till valrörelsen 2018 liksom
medlemsavgifter och övriga inkomster.
Ovanstående siffror är kontrollerade och stämmer överens med bokföring och
årsbokslut. Räkenskaperna är förda med ordfjling och verifikationer finnes.
BÖlås den

/l 1/

2017
Revisor

f

~1uu~

VJlr~~

Kc 6

BESLUTSFÖRSLAG

Utbetalning av partistöd 2017 till Vänsterpartiet
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Partistöd till Vänsterpartiet i Borås för år 2017 kan utbetalas.

2017-01-27
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2017/KS0151 104
Handläggare: Göran Björklund, tfn 35 83 00
Datum/avdelningschef: 2017-01-26/GB

Programområde: 1

Sida
1(1)
2017-02-13

Dnr 2017/KS0151 104

Kommunfullmäktige

Utbetalning av partistöd 2017 till VänsterPartiet
Vänsterpartiet i Borås har inkommit med en skriftlig redovisning av hur partistödet
för år 2016 har använts. Till redovisningen finns ett granskningsintyg bifogat.
Fullmäktige skall fatta beslut om att utbetalning av partistöd för 2017 kan ske.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Partistöd till Vänsterpartiet i Borås för år 2017 kan utbetalas.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Göran Björklund
Kommunsekreterare

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

~,'I'\

Redovisning av kommunalt partistöd utbetalat till
Vänsterpartiet i Borås för 2016
2016 års partistöd: 402 555
Partistödets användning som en del av V Borås intäkter framgår av bifogad resultaträkning för
perioden 2016-01-01- 2016-12-31.
I

Inget partistöd från tidigare år har använts under
2016.
I

Särskilda kommentarer till resultaträkningen
Kanslistöd V Älvsborg
Av partistödet för 2016 har 63 212 kr utgått som kanslistöd till partidistriktet Vänsterpartiet Älvsborg,
vars expedition är förlagd i Borås. Distriktets expedition står för personaladministration av anställda i
Borås. Samordning av aktiviteter sker kontinuerligt mellan partidistrikt och lokal partiförening med
fokus på utbildningsinsatser för samtliga medlemmar.

Anslag Ung Vänster
Partiföreningen skänker även 10 % av det kommunala partistödet till ungdomsförbundet Ung Vänster
Borås enligt kongressbeslut.

Borås 2017-01-12..

/

~~'?--Jonas Edberg
Kassör, V Borås

D~<iwnr

Diorieplonbeteckn
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Granskningsintyg för Vänsterpartiet Borås
Borås 2017-01-1.Z.
I egenskap av på årsmöte utsedd revisor för Vänsterpartiet Borås har vi granskat redovisningen av
det kommunala partistödet för 2016.
Vi anser att redovisningen ger en rättvisande bild av.hur stödet har använts.

C?.:~/
Peter Wiberg
Revisor, V Borås

f

I

(;i,__~.-

/,Vi7l(!l~
Brita Forsman
Revisor, V Borås

,,~

r'

Resultatrapport
(kr)

2016

2015

Kommunalt bidrag

402 555

391058

Partiskatt
Medlemsavgifter
Utbildningsbidrag

105 971
4 670 '

103 514
6 554
72 048

Intäkter

Övriga intäkter
Summa intäkter

27176
1000

0

5'41372
I

573174

-63 212
-40 255

-63 212

-77 222
-86 041

-118 720
-88 356

-15 161

-5 384
-9 759
-13 179

Kostnader
Kanslistöd V Älvsborg
Anslag Ung Vänster
Anställda, köpta tjänster
Lokalhyra
Övriga lokalkostnader
Tele- och internetkostnader
Flyers och kontorsmaterial

-3 548
-5 073

Porto, medlemsutskick & Rött

-5 314

Medlemsmöten/interna möten

-7 202
-2 700

Distriktsårskonferens
Nordkrokens semesterhemsförening
1 maj och 8 mars
Borås Pride
Övrig utåtriktad verksamhet
Utbildning förtroendevalda
Bidrag till övriga organisationer
Ba nkkostnader
Övriga kostnader

Summa kostnader
Fi'nansiella intäkter samt avskrivningar
Ränteintäkter
Avskrivning inventarier
Resultat före avsättning
Avsättning valfond

Årets resultat

i..,

f

-2 200
-16 725
-11 345
-2102
-27 176

-39 105

-6 236
-11321
0
0
-23 208
0
-2 752

o,\

-73 137
-700

-1002
-6 645 '

-1019
-11538

-372 923

-467 626

0
-6 403

0
-1448

162 046

104100

-162 046

-104100

0

0

Kc 7

BESLUTSFÖRSLAG

Handläggning av tvistiga kommuninterna mellanhavanden
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Styrdokumentet ”Handläggning av tvistiga kommuninterna mellanhavanden” ska gälla i händelse av
tvistiga frågor i Borås Stad mellan förvaltning och förvaltning, mellan helägt bolag och förvaltning
samt mellan helägt bolag och helägt bolag.

2017-01-27
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2017/KS0157 108
Handläggare: Louise Streiby, 033-357062
Datum/avdelningschef: 20170126/Svante Stomberg

Programområde: 1

Sida
1(1)
2017-02-13

Dnr 2017/KS0157 108

Avd: Sekretariatet
Handläggare: Louise Streiby
Kommunfullmäktige

Handläggning av tvistiga kommuninterna
mellanhavanden
Det förekommer stundtals att meningsskiljaktigheter råder kommuninternt mellan två
bolag eller två förvaltningar eller mellan bolag och förvaltningar. För att underlätta att
sådana interna tvister löses på smidigaste sätt finns behov av en fungerande handläggningsrutin. Under planerings- och uppföljningssamtal hösten 2016 diskuterades
frågan och Stadsledningskansliet fick i samband därmed i uppdrag att föreslå handläggningsregler för sådana tvister.
I anledning härav har ett styrdokument upprättats.
Styrdokumentet föreslås gälla samtliga förvaltningar och helägda bolag i Borås Stad.
Styrdokumentet inarbetas i kommande ägarpolicy som efter antagande vid respektive
bolags bolagsstämma kommer gälla i respektive bolag.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Styrdokumentet ”Handläggning av tvistiga kommuninterna mellanhavanden” ska gälla i
händelse av tvistiga frågor i Borås Stad mellan förvaltning och förvaltning, mellan helägt bolag och förvaltning samt mellan helägt bolag och helägt bolag.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Svante Stomberg
Kommunchef

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00

033-35 32 00

Handläggning av tvistiga kommuninterna mellanhavanden

082:1

Handläggning av tvistiga kommuninterna mellanhavanden
Fastställd av Kommunfullmäktige –
Gäller fr.o.m. Vid tvistiga interna mellanhavanden mellan bolag/förvaltningar inom Borås Stads organisationer
ska följande handläggning gälla.
Vid tvistiga kommuninterna mellanhavanden skall parterna genom inbördes förhandlingar söka
träffa överenskommelse.
Om inte samförstånd kan uppnås ska parterna, utan onödigt dröjsmål, hänskjuta frågan till stadsledningskansliets juridiska enhet för särskilt förlikningsförfarande.
För det fall överenskommelse inte kan uppnås genom särskilt förlikningsförfarande ska juridiska
enheten besluta i den tvistiga frågan.
Om endera parten begär det, ska frågan hänskjutas till kommunstyrelsens presidium, bestående
av kommunstyrelsens ordförande, förste och andre vice ordförande, för avgörande.
Handläggningsrutinen gäller tvister mellan förvaltning och förvaltning, mellan
helägt bolag och förvaltning samt mellan helägt bolag och helägt bolag.

Borås Stads Författningssamling 2017

Kc 8

BESLUTSFÖRSLAG

Revisionsrapport - Elevdokumentationen i Borås Stads
grundskolor
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Grundskolenämnden ska senast 30 juni återrapportera till Kommunstyrelsen vilka åtgärder som planeras och vilka som
genomförts för att förbättra elevdokumentationen
Upprättad skrivelse översänds som svar till Stadsrevisionen

170119
Datum

Malin Carlsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0757 007
Handläggare: Ewa Luvö, tfn 35 30 40
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Dnr 2016/KS0757 007
Stadsledningskansliet
Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Ewa Luvö

Stadsrevisionen

Revisionsrapport - Elevdokumentationen i
Borås Stads grundskolor
Stadsrevisionen har granskat om elevdokumentationen inom grundskolan är ändamålsenlig och gör bedömningen är att grundskolans elevdokumentation har betydande brister, både när det gäller att uppfylla dokumentationskraven och när det gäller förvaring och hantering av dokument. Systemstöd finns med används inte optimalt och uppföljning av följsamheten mot lagstiftningens krav och lokala beslut är
otillräcklig.
Liknande granskningar genomfördes 2015 – ”Samverkan gällande barn och unga med
psykisk ohälsa” och ”Elevhälsan i Borås Stad”. En iakttagelse i båda granskningarna
var bristen på dokumentation och avsaknaden av ett digitalt dokumentationssystem.
Skolinspektionen genomförde 2013 en inspektion i Borås Stad där man framhöll att
det inte i tillräckligt hög grad fanns ett systematiskt dokumenterat kvalitetsarbete på
enhetsnivå och att ”… arbetet i staden behövde fastlagda rutiner med tydlig planering, ansvarfördelning, dokumentation m.m. Kvalitetsarbetet ska dokumenteras för
att man ska kunna stämma av att arbetet leder till utveckling mot de nationella målen,
lagstiftning och målen för Borås Stad…”

Kommunstyrelsens bedömning

I stadsdelsnämndernas svar till Stadsrevisionen menar man att den nya grundskoleförvaltningen behöver ta ett samlat grepp för att säkerställa att alla skolor uppfyller
dokumentationskraven och hanteringen av dokument, genom t ex kompetensutveckling och centralt administrativt stöd. Kommunstyrelsen bedömer att man i verksamheten är väl medvetna om de utvecklingsområden som Stadsrevisionen lyfter fram
och delar uppfattningen om att rapporten ger ett bra underlag för det fortsatta arbetet.
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Kommunstyrelsen föreslås besluta
Grundskolenämnden ska senast 30 juni återrapportera till Kommunstyrelsen vilka åtgärder som
planeras och vilka som genomförts för att förbättra elevdokumentationen
Upprättad skrivelse översänds som svar till Stadsrevisionen

KOMMUNSTYRELSEN

Malin Carlsson
Kommunalråd

Svante Stomberg
Kommunchef

BESLUT
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Sammanträdesdatum 2016-12-19
2016/SDNO 0180

Handläggare
Johan Utter

Revisionskontoret
Kopia till Kommunstyrelsen

Revisionsrapport om elevdokumentationen i Borås Stad
Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Öster beslutar att godkänna svaret på revisionsrapporten om
elevdokumentation och översända detsamma till Revisionskontoret.
Nämndens svar
Stadsrevisionen har granskat om elevdokumentationen inom grundskolan är ändamålsenlig
och efter granskningen bedömer Stadsrevisionen att det finns stora brister. Bristerna gäller
både att uppfylla dokumentationskrav och hantering av dokument.
En stor del av ansvaret för elevdokumentationen ligger på respektive skola. Detta medför att
det ser olika ut på olika skolor. Vissa av skolorna har stora brister i sin elevdokumentation
medan andra uppfyller dokumentationskraven och hanteringen av dokumenten. I den nya
grundskoleförvaltningen behövs ett samlat arbetssätt för att alla skolors elevdokumentation
ska hålla god kvalitet. För att uppnå god kvalitet behövs bland annat kompetensutveckling,
centralt administrativt stöd och eventuellt digitala dokumentationssystem. Skolpsykologer
och Skolsköterskor använder sig idag av det webbbaserade journalsystemt ProReNata och
det finns möjlighet för andra funktioner inom skolan att ansluta sig till detta system.
Stadsdelsnämnden Öster anser att Stadsrevisionens rapport är ett bra underlag för den nya
grundskoleförvaltningens arbete med att förbättra elevdokumentationen i grundskolan.
STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER
Ida Legnemark
Ordförande

Ulrika Gustafson
Stadsdelschef
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Svar på revisionsrapporten
”Elevdokumentation i Borås Stads
grundskolor”
Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Norr godkänner upprättat svar på revisionsrapporten
”Elevdokumentation i Borås Stads grundskolor” och översänder svaret till
Kommunstyrelsen, Stadsrevisionen och Grundskolenämnden.

Nämndens yttrande i sammanfattning
Stadsrevisionen har granskat om elevdokumentationen inom grundskolan är
ändamålsenlig och bedömer att det finns stora brister.
Stadsdelsförvaltningen Norr bedömer, i linje med Stadsrevisionens rapport,
att det finns stora utvecklingsområden för elevdokumentationen. Behoven
av utveckling ser dock olika ut på olika skolor och elevdokumentationen på
vissa skolor uppfyller kraven och håller en god kvalitet. Den nya
Grundskoleförvaltningen behöver ta ett samlat grepp kring arbetet med att
förbättra elevdokumentationen i grundskolan. Stadsrevisionens rapport
kommer att fungera som ett underlag i detta arbete.

Nämndens yttrande i sin helhet
Stadsrevisionen har granskat om elevdokumentationen inom grundskolan är
ändamålsenlig och bedömer att det finns stora brister. Bristerna gäller både
att uppfylla dokumentationskrav och hantering av dokument.
En stor del av ansvaret för elevdokumentationen ligger på respektive skola.
Detta medför att det ser olika ut på olika skolor. Vissa av skolorna har stora
brister i sin elevdokumentation medan andra uppfyller
dokumentationskraven och hanteringen av dokumenten. I den nya
Grundskoleförvaltningen behövs ett samlat grepp för att alla skolors
elevdokumentation ska hålla denna goda kvalitet. Det kan handla om
kompetensutveckling, centralt administrativt stöd och eventuellt att använda
sig av digitala dokumentationssystem. Skolpsykologer och skolsköterskor
använder sig idag av det webbbaserade journalsystemt ProReNata och det
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Lars Bengtsson
Områdeschef skola

2016-12-15

Dnr 2016/SDNN0208

finns möjlighet för andra funktioner inom skolan att ansluta sig till detta
system.
Stadsrevisionens rapport kommer att fungera som ett underlag för den nya
Grundskoleförvaltningen i arbetet med att förbättra elevdokumentationen i
grundskolan.

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

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

Borås 2025 Socialt perspektiv
Barn och unga

Ur en rättsäkerhetssynpunkt är det betydelsefullt att elevdokumentationen
uppfyller kraven. Kvaliten på elevdokumentationen kan påverka eleverna i
grundskolan.
Likabehandling

Jämställdhet, tillgänglighet och mångfald påverkas inte av ärendet.

Omvärldsperspektiv
Omvärldsperspektivet har inte beaktats i ärendet.

Facklig samverkan
Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp 2016-12-12.
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Remissinstans
Ärendet har inte skickats på remiss.
STADSDELSNÄMNDEN NORR

Mats Tolfsson ( S)
Ordförande

Anna Stenström
T.f. Stadsdelschef

TJÄNSTESKRIVELSE
2016-11-30
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2016/SDNV0176

Elin Höglund
Planeringsledare grundskola
033-35 52 74

Svar på Stadsrevisionens rapport om
elevdokumentationen i Borås Stad grundskolor
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden Väster föreslås besluta att:
1. Godkänna svar på Stadsrevisionens rapport om elevdokumentation
i Borås Stads grundskolor
2. Översända skrivelsen till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen.
Sammanfattning
Stadsrevisionen har granskat om elevdokumentationen inom grundskolan är
ändamålsenlig och bedömer att det finns stora brister.
Stadsdelsförvaltningen Väster bedömer, i linje med Stadsrevisionens
rapport, att det finns stora utvecklingsområden för elevdokumentationen.
Behoven av utveckling ser dock olika ut på olika skolor och
elevdokumentationen på vissa skolor uppfyller kraven och håller en god
kvalitet. Den nya Grundskoleförvaltningen behöver ta ett samlat grepp
kring arbetet med att förbättra elevdokumentationen i grundskolan.
Stadsrevisionens rapport kommer att fungera som ett underlag i detta
arbete.
Yttrandet i sin helhet
Stadsrevisionen har granskat om elevdokumentationen inom grundskolan är
ändamålsenlig och bedömer att det finns stora brister. Bristerna gäller både
att uppfylla dokumentationskrav och hantering av dokument.
En stor del av ansvaret för elevdokumentationen ligger på respektive skola.
Detta medför att det ser olika ut på olika skolor. Vissa av skolorna har stora
brister i sin elevdokumentation medan andra uppfyller
dokumentationskraven och hanteringen av dokumenten. I den nya
Grundskoleförvaltningen behövs ett samlat grepp för att alla skolors
elevdokumentation ska hålla denna goda kvalitet. Det kan handla om
kompetensutveckling, centralt administrativt stöd och eventuellt att använda
sig av digitala dokumentationssystem. Skolpsykologer och Skolsköterskor
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använder sig idag av det webbbaserade journalsystemt ProReNata och det
finns möjlighet för andra funktioner inom skolan att ansluta sig till detta
system.
Stadsrevisionens rapport kommer att fungera som ett underlag för den nya
Grundskoleförvaltningen i arbetet med att förbättra elevdokumentationen i
grundskolan.
Samverkan
Ärendet har inte varit aktuellt för samverkan.
STADSDELSFÖRVALTNINGEN VÄSTER

Monica Svensson
Stadsdelschef

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2016-12-19
§ 164

2016/SDNV0176

Svar på Stadsrevisionenes rapport om elevdokumentationen i Borås
Stads grundskolor
Stadsrevisionen har granskat om elevdokumentationen inom grundskolan är ändamålsenlig
och bedömer att det finns stora brister. Bristerna gäller både att uppfylla
dokumentationskrav och hantering av dokument. En stor del av ansvaret för
elevdokumentationen ligger på respektive skola. Detta medför att det ser olika ut på olika
skolor. Vissa av skolorna har stora brister i sin elevdokumentation medan andra uppfyller
dokumentationskraven och hanteringen av dokumenten.
I den nya Grundskoleförvaltningen behövs ett samlat grepp för att alla skolors
elevdokumentation ska hålla denna goda kvalitet. Det kan handla om kompetensutveckling,
centralt administrativt stöd och eventuellt att använda sig av digitala
dokumentationssystem.
Beslut:
Stadsdelsnämnden Väster beslutar att:
1. Godkänna svar på Stadsrevisionens rapport om elevdokumentation i Borås Stads
grundskolor.
2. Översända skrivelsen till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen.
Vid protokollet
Malin Länsberg
2016-12-21

Ordförande
Per Carlsson

Justerande ledamot
Kerstin Hermansson

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 22 december 2016.
Rätt utdraget betygar:

Malin Länsberg
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Missiv
2016-11-21
Kommunstyrelsen
Stadsdelsnämnderna
Grundskolenämnden

ELEVDOKUMENTATIONEN I BORÅS
STADS GRUNDSKOLOR
Stadsrevisionen har granskat om elevdokumentation inom grundskolan är ändamålsenlig.
Stadsrevisionens bedömning är att grundskolans elevdokumentation har betydande
brister, både när det gäller att uppfylla dokumentationskrav och när det gäller förvaring
och hantering av dokument. Systemstöd finns men används inte optimalt. Uppföljning av
följsamheten mot lagstiftningens krav och lokala beslut är otillräcklig.
Missivet med rapport och rapportsammandrag bilagda tillställs Kommunstyrelsen,
Stadsdelsnämnderna och Grundskolenämnden. Svar på rapporten från
Stadsdelsnämnderna emotses senast den 31 december 2016.
ANDRA REVISORSGRUPPEN

Boris Preijde
Ordförande

borås stads revisionskontor
postadress 	
501 80 Borås

besöksadress
Sturegatan 42

webbplats
boras.se/revisionskontoret

e-post
revisionskontoret@boras.se 	

tel
033-35 71 54

fax
033-35 71 57

Elevdokumentation
i Borås Stads
grundskolor
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Elevdokumentation i Borås Stads grundskolor

1. Inledning
Skolans krav på dokumentation regleras i Skollagen. Dokumentationen ska utgöra ett stöd för
eleverna att nå målen i läroplanen.1
Stadsrevisionen granskade år 2015 ”Samverkan gällande barn och unga med psykisk ohälsa” samt
”Elevhälsan i Borås stad”. En iakttagelse i båda granskningarna var bristen på dokumentation och
avsaknaden av ett digitalt dokumentationssystem.
Skolinspektionen genomförde 2013 en inspektion i Borås Stad där man framhöll att det inte i tillräckligt
hög grad fanns ett systematiskt dokumenterat kvalitetsarbete på enhetsnivå. 2 Skolinspektionen skrev
i sitt beslutsunderlag att ”… arbetet i staden behövde fastlagda rutiner med en tydlig planering,
ansvarsfördelning, dokumentation m.m. Kvalitetsarbetet ska dokumenteras för att man ska kunna
stämma av att arbetet leder till utveckling mot de nationella målen, lagstiftning och målen för
Borås Stad…” 3

1.2 Syfte och frågeställningar
Projektet syftar till att granska förekomsten av dokumentation kring elever, med utgångspunkt från
vad lagar, regler, allmänna råd och riktlinjer kräver.
Huvudsakliga frågeställningar är:
• Följer Borås Stad lagar, regler och riktlinjer när det gäller dokumentationskrav för eleverna i
grundskolan?
• Finns ändamålsenligt systemstöd för dokumentation?
Granskningen omfattar dokumenthantering, individuella utvecklingsplaner (IUP)/betyg, åtgärdsprogram,
likabehandlingsplan och rapporteringsskyldighet vid kränkande behandling samt frånvarorapportering.
I granskningen jämförs Borås Stads elevdokumentation med ett antal andra kommuners motsvarande
arbete. Jämförelsen är inte grund för ansvarsprövning utan syftar till att ge perspektiv på måluppfyllelsen.

1.3 Revisionskriterier
Revisionskriterier är Skollag (2010:800), Tryckfrihetsförordning (1949:105), Arkivlag (1990:782)
Förvaltningslag (1986:223), Diskrimineringslagen (2008:567), Skolverkets allmänna råd, riktlinjer
och läroplan samt lokala riktlinjer och styrdokument för Borås Stad.

1.4 Ansvarig nämnd/styrelse
Kommunstyrelsen är ansvarig huvudman och Stadsdelsnämnderna är ansvariga för grundskolans
verksamhet.

1 Se ex. Skolverket, Skolverkets allmänna råd, - Planering och genomförande av undervisningen för grundskolan mfl., 2011
2 I Skollagen finns krav på att skolorna ska arbeta systematiskt med att förbättra kvaliteten i utbildningen. För en utförlig beskrivning av gällande
lagstiftning samt allmänna råd när det gäller skolornas systematiska kvalitetsarbete; Skolverket, Allmänna råd med kommentarer om Systematiskt
kvalitetsarbete - för skolväsendet, 2012
3 Borås Stad, Systematiskt kvalitetsarbete Kommungemensam förskola och skola, Utvecklingsenheten, 2015: s 18
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1.5 Metod och avgränsning
Metoderna är dokumentstudier, granskning av material från system som används i dokumentationen,
och intervjuer med tjänstemän inom grundskolans verksamhet och Stadsarkivet. Granskningen
avser grundskolans verksamhetsområde. Stadsrevisionen har tidigare granskat och bedömt
förbättringsområden för dokumentation inom verksamheten Elevhälsan. Denna del ingår därför
inte i nuvarande granskning.

1.6 Projektorganisation
Granskningsledare för projektet är Anna Sandström vid Revisionskontoret, och Andreas Ekelund
är granskningsmedarbetare.

2. Dokumentation, lagkrav och
systemstöd
2.1 Dokumentation och dokumenthantering
Dokumentation kring elever är ett betydande inslag i dagens skola och en viktig del av skolans vardag
som regleras bland annat i skollag och läroplan. I skolans statliga uppdrag ingår myndighetsutövning
enligt gällande lagstiftning.
Då varje kommunal nämnd är en egen myndighet ska rektor även följa regler för myndighetsutövande
verksamheter. Det gäller till exempel regler i förvaltningslagen, kommunallagen och offentlighetsoch sekretesslagen. Det är bara beslut som tas med stöd av olika författningar som faller inom vad
som kallas myndighetsutövning.
En aspekt av elevdokumentation är dess funktion som kontrollinstrument, exempelvis kan skolan
ställas till svars om man inte ger elever i behov av särskilt stöd de insatser som de har rätt till enligt
skollagen.
Varje huvudman inom skolväsendet ska enligt skollagen, på huvudmannanivå systematiskt
och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Sådan planering, uppföljning och
utveckling av utbildningen ska genomföras även på skolenhetsnivå och rektor ansvarar för detta.
Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara att de mål som finns för utbildningen i
skollagen, aktuell läroplan och i andra föreskrifter nås.
Sammantaget ställer detta krav på att det finns rutiner och verktyg för att systematiskt kunna arbeta
med att följa och analysera elevernas kunskapsutveckling under hela skoltiden och för att fortlöpande
informera eleven och elevens vårdnadshavare om elevens utveckling.
Den dokumentation som rör den enskilde eleven kan sammanfattas i följande områden:
•
•
•
•

Betyg och individuella utvecklingsplaner (IUP)
Åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd
Likabehandlingsplan, åtgärder mot trakasserier, kränkande behandling och diskriminering
Frånvarorapportering

Dokumenthantering eller dokumentförvaltning är handhavande av handlingar (dokument) från
det att de skapas (upprättas) intill arkivställning eller utgallring (förstöring). Ett av syftena med
en myndighets registrering av allmänna handlingar är att underlätta för medborgarna att ta del av
offentliga handlingar. Även om grunderna för registrering och arkivering regleras i lagstiftningen,
4
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är det till stor del myndighetens eget ansvar att skapa rutiner. En myndighets arkiv bildas av de
allmänna handlingarna från dess verksamhet och arkivhandlingarna skall bevaras, hållas ordnade
och vårdas så att de bl.a. tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar och behovet av
information för olika behov.4
Varje myndighet ansvarar för vården av sitt arkiv, om inte arkivmyndigheten övertagit ansvaret. I
arkivvården ingår det att organisera arkivet så att rätten att ta del av allmänna handlingar underlättas
och att skydda arkivet mot förstörelse och andra tillgrepp.5 Rätten för svenska medborgare och
utlänningar att ta del av allmänna handlingar regleras i Tryckfrihetsförordningen (1949:105) och
Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).6

2.2 Individuella utvecklingsplaner, betyg och lokala föreskrifter
I de årskurser där betyg inte sätts, ska läraren vid ett av utvecklingssamtalen, i en skriftlig individuell
utvecklingsplan (IUP) ge omdömen om elevens kunskapsutveckling och sammanfatta vilka insatser
som behövs för att elevens ska nå kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt.7
En individuell utvecklingsplan (IUP) ska vara ett stöd för elevens lärande. Den ska dels innehålla
skriftliga omdömen om elevens kunskapsutveckling och dels hur skolan ska arbeta för att eleven
ska utvecklas så långt som möjligt i riktning mot de nationella målen och betygen. 8
I en utvärdering av IUP: er, genomförd av Skolverket 2009, konstateras att det kan vara en fördel
att använda IT-baserade system för att föra IUP: er; ”de digitala systemen tycks även inbjuda till en
dialog där även föräldrarna ges möjlighet till delaktighet genom att ge egna kommentarer.” 9
Beslutsfattande om betyg finns lagstadgade i Skollagen. Betyg ska beslutas av den eller de lärare
som bedriver undervisningen vid den tidpunkt när betyg ska sättas. Om läraren eller lärarna inte är
legitimerade, ska beslutet fattas tillsammans med en lärare som är legitimerad. Kan dessa inte enas
ska betyget beslutas av rektorn. Rektorn ska se till att betyg sätts i enlighet med lagen. Eleverna ska
informeras om de grunder som tillämpas vid betygssättningen.10
Betyg ska enligt Borås Stads riktlinjer och rutiner utfärdas av rektor.11 På Kommungemensamt LSG
och Arbetsgrupp för de tre stadsdelarna har det 2014 fattats beslut om att alla skolor ska använda
programmen Novaschem och Dexter omdöme-modulen under hösten 2015 för att registrera timplaner,
IUP: er och föra in betyg.12

4 Arkivlag 3 § samt Tryckfrihetsförordningen, 2 kap. 9 §
5 Arkivlag 4-6§§
6 Se b.la 2 kap. 3§, 2 kap. 6§ och 2 kap. 7§ Tryckfrihetsförordningen (TF) eller; Kap. 5 1-5§§, Kap 6 1-6§§ Offentlighets- och sekretesslagen
(OSL) för mer information om allmänna handlingar.
7 Skolverket, Allmänna råd med kommentarer – Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen, 2013
8 Skolverket, IUP-processen, Skriftliga omdömen i grundskolans individuella utvecklingsplaner, 2009
9 Ibid. 2009:7
10 Skollagen 3 kap 13-15§§, 10 kap 16§. För mer information om betyg se även; http://www.skolverket.se/bedomning/betyg
11 Borås Stad, Riktlinjer för skolledning, 2014. Samt; Borås Stad, Instruktion för rektor, 2014
12 Borås Stad, Protokoll LSG - kommungemensam skola 2014-09-26 § 12.
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2.3 Extra anpassningar och Åtgärdsprogram
Bestämmelserna om arbetet med särskilt stöd förändrades i vissa avseenden i samband med att nya
styrdokument för skolan började gälla hösten 2011. Från och med den 1 juli 2014 har bestämmelserna
om stödinsatser i skolan ändrats. Skolverket beslutade därför om att ta fram nya allmänna råd för
att stödja lärare, övrig skolpersonal, rektorer samt huvudmän i deras arbete med extra anpassningar,
särskilt stöd och åtgärdsprogram.13
Där framgår b.la att om läraren konstaterar eller gör bedömningen att eleven inte kommer att nå de
kunskapskrav som minst ska uppnås i skolan, ska rektor se till att elevens stödbehov utreds. I första
hand ska extra anpassningar göras, om detta inte hjälper så ska rektor besluta om åtgärdsprogram.
Beslut om att upprätta eller att inte upprätta åtgärdsprogram är överklagningsbart. Rektorn bör se
till att informationen om att överklaga ett beslut om åtgärdsprogram är formulerad på ett sådant
sätt att eleven och elevens vårdnadshavare förstår hur de ska gå tillväga.14
I ett åtgärdsprogram ska framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och när åtgärderna ska
följas upp och utvärderas. Åtgärdsprogrammen är arbetsredskap för att stödja skolans arbete med
elever i behov av särskilt stöd. Samtidigt utgör de en skriftlig dokumentation av behovet av stöd
och vilka åtgärder som ska vidtas.15
Skolverket har utformat en schematisk modell som illustrerar arbetsgången med extra anpassningar
och särskilt stöd. Modellen visar att det för vissa elever räcker med extra anpassningar, medan andra
elever efter en utredning behöver få särskilt stöd och därmed ett åtgärdsprogram som ibland måste
omarbetas efter en utvärdering. Vidare åskådliggör modellen att de extra anpassningarna ibland
inte räcker till, utan att skolan då måste utreda om eleven eventuellt är i behov av särskilt stöd.16

2.4 Likabehandlingsplan och åtgärder mot kränkande
behandling
I Diskrimineringslagen (2008:567) framgår att en utbildningsanordnare som bedriver utbildning eller
annan verksamhet enligt Skollagen inom ramen för denna verksamhet ska bedriva ett målinriktat
arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för de barn, elever eller studenter som
deltar i eller söker till verksamheten. En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett
barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till
huvudmannen. Anmälningsskyldigheten gäller på motsvarande sätt om ett barn eller en elev anser
sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier på sätt som avses i diskrimineringslagen.17
För att stödja arbetet med likabehandling, diskriminering och kränkningar, ska verksamheten
utarbeta en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplan kan ses som
en dokumentation av det främjande, förbyggande och åtgärdande arbetet och är en utgångspunkt
för det systematiska kvalitetsarbetet inom området.

2.5 Frånvaro
Barn i Sverige har skolplikt från höstterminen det år då barnet fyller sju år. Skolplikten motsvaras
av en rätt till utbildning och kan fullgöras i en skola med offentlig huvudman eller i en skola med
enskild huvudman. Ansvaret för att eleven fullgör sin skolplikt vilar på flera parter. Kommunen ska
se till att eleverna i deras grundskola och grundsärskola fullgör sin skolgång. En huvudman för en
13 Skolverket, Allmänna råd med kommentarer, arbete med extra anpassningar särskilt stöd och åtgärdsprogram, 2014. Även i; Statens skolverks författningssamling, SKOLFS 2014:40
14 Ibid. Samt; Skolverket, Juridisk vägledning – Mer om elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd, 2015.
15 Skolverket, PM Dnr 2015:01 339
16 Skolverket, Allmänna råd med kommentarer, arbete med extra anpassningar särskilt stöd och åtgärdsprogram, 2014: s 15
17 Skollagen 6 kap. 10 §
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fristående skola ska meddela hemkommunen när en elev börjar och slutar vid deras skola, eller utan
giltig orsak är frånvarande i betydande utsträckning. Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt
barn ska se till att barnet fullgör sin skolplikt.18
I skolförordningen framkommer att om en elev på grund av sjukdom eller av någon annan orsak inte
kan delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, ska hindret snarast
anmälas till skolenheten. Rektorn får besluta hur anmälningsskyldigheten ska fullgöras. Om en
elev i grundskolan utan giltiga skäl uteblir från skolan ska rektorn se till att elevens vårdnadshavare
informeras om frånvaron samma dag. Syftet med denna bestämmelse är enligt förarbetena att
minska riskerna för att en elevs frånvaro inte ska fångas upp i ett tidigt skede.19

2.6 Systemstöd för dokumentation
Borås Stad har upphandlat systemstöd för dokumentation inom grundskolan i enlighet med
nedanstående.20
Programmet Extens är skolornas administrativa system som hanterar ett antal funktioner såsom
elevregister, personalregister, betygsregister, frånvarohantering mm. Extens hanterar dessutom
beräkning av fakturaunderlag för barnomsorgsavgifter samt fördelning av skolpeng till friskolor
samt kommunala skolor. I systemet finns även modulerna Planering och Bedömning samt Omdöme och
Utvecklingssamtal. Programmet kan användas i verksamheterna grundskola, grundsärskola,
gymnasieskola samt gymnasiesärskola inom friskolor såväl som kommunala skolor.
Programmet Dexter är ett Webbgränssnitt av Extens där vissa funktioner finns, anpassade efter
vilken användare som nyttjar systemet.

Vårdnadshavare:

Anmäla frånvaro för elev
Se betyg och skriftliga omdömen.
Se resultat på nationella prov
Lägga in schema för barnomsorg

Lärare:

Registrera frånvaro
Registrera betyg
Skriva in skriftliga omdömen
Göra pedagogiska planeringar och bedömningar

Elev:

Se skriftliga omdömen, pedagogiska planeringar
och bedömningar
Ansöka till gymnasieprogram

18 Skolverket, Juridisk vägledning – Mer om skolplikt och rätt till utbildning, 2012
19 Skolförordning (2011:185) 4 kap. 8 § Samt: Skolverket, Juridisk vägledning – mer om frånvaro och ledighet, 2013
20 Mer om systemstöden finns här: http://www.boras.se/startsidanslankar/etjansterochblanketter/sjalvservice/dexterpingpongochwebbmail.4.63fbc1fa126f45b1ad7800081099.html
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Extens och Dexter är så kallat integrerade system vilket innebär att information kan importeras/
exporteras mellan systemen. Sammantaget får följande målgrupper inom verksamheten stöd av
applikationerna:21
Lärare/Mentorer/Klassföreståndare
• Elev
• Vårdnadshavare
• Skolledare
• Central administration
Programmet Ping Pong är en lärplattform, ett samarbetsverktyg mellan lärare och elever, där lärare
kan kommunicera med eleven. I Ping Pong har alla elever och lärare i Borås Stad en inloggning. I
Ping Pong finns idag många styrdokument, protokoll från olika skolkonferenser och annat material
sparat. Intervjuade tjänstemän menar att det egentligen inte är ett verktyg för att spara styrdokument,
men man använder det i brist på annat fungerande system. I Borås Stads Utvecklingsplan för bl.a.
grundskoleverksamheten skall ”lärplattformen Ping Pong implementeras i alla skolformer till år
2015/16”. 22
Programmet Novaschem, också kallad Skola24, använder Borås Stad som stöd för schemaläggning.
Schema som utarbetats i programmet exporteras sedan till Dexter/Extens där det bildar underlag
för Dexters funktioner omkring frånvarorapportering m.m.
Inom elevhälsan används ProReNata vilket är ett program som innehåller såväl journalföring
för elevhälsans medicinska och psykologiska insats, som möjlighet till sammanhållen elevakt där
även rektor, specialpedagog och kurator dokumenterar. I systemet är det användarens befattning
som styr vilka delar man kommer åt. Gymnasieskolan i Borås Stad har under 2016 beslutat att
använda systemets funktioner för journaler och elevakt medan Stadsdelarna endast har beslutat
om journalfunktionen av systemet. Andra kommuner som infört ett enhetligt elevaktssystem
pekar på att det förenklar administrationen för personal som kan skriva åtgärdsprogram och andra
handlingar i elevakten, underlättar för rektor att följa elevvårdsarbetet och ökar säkerheten kring
dokumenthanteringen.23

3 Granskningsresultat
3.1 Dokumenthantering
Dokumenthanteringsplan har fastställts av Stadsdelarna i april 2013. Uppföljning och tillsyn av
att dokumenthanteringsplanen följts på respektive skolenhet och centralt vid utvecklingsenheten
har inte skett.
Stadsarkivet har vid ett flertal tillfällen påpekat att stadsdelsnämndernas dokumenthanteringsplaner är
bristfälliga och inte uppfyller lagkraven. I de delar som berör skolan i planerna föreligger otydligheter
främst när det gäller hur dokument ska bevaras och gallras. I stadsdelarna har man varit medvetna
om bristerna och ett revideringsarbete har påbörjats. Stadsdelsförvaltningarna har dock tillsammans
med Stadsarkivet gjort bedömningen att arbetet inte hinner genomföras innan stadsdelsnämnderna
ska upphöra. Arbetet med dokumenthanteringsplaner för de nya nämnderna har inletts.

21 Läs mer: https://www.ist.com/sv/administration-grundskolagymnasieskola
22 Mer om Ping Pong: http://pingpong.se/om-ping-pong-ab/
23 Se b.la: http://docplayer.se/1488751-Digitala-elevakter-vilken-nytta-kan-uppnas-med-digitala-elevakter-pilotprojektet-digitala-elevakter-demonstration-framtiden.html
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Det är enligt Stadsarkivet även nödvändigt att komplettera dokumenthanteringsplanen med
centralt fastställda rutiner, tillsammans med mallar, så att man hanterar elevrelaterade ärenden på
ett strukturerat och enhetligt sätt i hela kommunen och säkerställer att bestämmelserna i arkivlagen
och Borås Stads arkivregler efterlevs. Det saknas bland annat riktlinjer som styr tidsfristen när
dokumentation från grundskolan ska levereras till Stadsarkivet samt hur elevdokumentationen ska
förvaras och hanteras på ett säkert och skyddat sätt. Situationen nu är att den aktiva hanteringen av
elevdokumentation i grundskolan brister. Dokumentationen finns kvar på skolorna, i bästa fall i ett
dokumentskåp, i sämsta fall är dokument bortgallrade trots att de inte ska vara det, helt försvunna
eller på olika sätt i oordning.
Avsaknaden av tydliga direktiv vid hantering och förvaring av dokumentation har enligt Stadsarkivet
lett till att skolor förvarar sin dokumentation på olika sätt varav en del är olämpliga och inte i enlighet
med rådande bestämmelser. Bristfällig hantering och förvaring av dokument har exempelvis lett till
att dokument förstörts, tappats bort och riskerat att komma i orätta händer. Exempelvis har detta
skett vid översvämning i en skola och inbrott i andra skolor.
Stadsarkivet uppger också att man får ta emot samtal från ungdomar som efterfrågar slutbetyg, som
inte har skickats till arkivet, efter att de försökt få tag på personal på skolorna. Detta sker främst
under sommaren, men är ett återkommande problem när personal vid skolorna inte går att nå.
Problemet berör i första hand gymnasieskolan.
Utvecklingsenheten i Borås Stad uppger att man under en längre tid konstaterat att det föreligger
brister i hanteringen av elevakter. Vanliga fel är att det saknas en samlad dokumentation hos rektor
och att elevhälsans olika funktioner hanterar och förvarar sina dokument separat.
Det i gymnasieskolan använda systemet ProReNata / Elevakt har inte införts i grundskolan av
ekonomiska skäl. Intervjuade framhåller att ett samlat systemstöd för hantering av skolan och
elevhälsans dokumentation skulle underlätta överlämning av information mellan Borås Stads
skolenheter. Informationsöverlämning fungerar bristfälligt idag, vilket uppges bland annat bero
på skillnader i hur elevdokumentation upprättas och förvaras.

3.2 Individuella utvecklingsplaner och betyg
Minst en gång per termin ska läraren, eleven och elevens vårdnadshavare ha ett utvecklingssamtal om
hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas. Vid utvecklingssamtalet ska
läraren i en skriftlig, individuell utvecklingsplan (IUP) ge omdömen om elevens kunskapsutveckling
och sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven och i övrigt utvecklas
så långt som möjligt inom ramen för läroplanen. Om en utredning visar att en elev är i behov av
särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd.24
I systemet Dexter finns enligt utvecklingsenheten förutsättningar och upplägg för att kunna föra in allt från
elevens utveckling, frånvarorapportering till lärande och resultat. Målsmän ska kunna anmäla, se och följa
elevens frånvaro, klasslistor, grupplistor, mentorslistor, liksom elevens studieplan, schema, lärande och resultat
i nationella prov. Därutöver ska man ha möjlighet att ta ut IUP och betyg vid huvudmenyn i programmet.
Dexter används i begränsad omfattning och olika mycket. Generellt är skolorna för stadiet 7-9
bättre på att dokumentera IUP systematiskt än skolorna i stadiet 1-6. Det föreligger också skillnader
mellan skolorna. Avsaknaden av dokumentation i Dexter behöver inte innebära att dokumentation
saknas. Den kan ske på annat sätt vid skolorna. Förhållandet innebär dock att skolan i Borås Stad inte
uppnår den målsättning man satt i Utvecklingsplanen för skolan; att skolan erbjuder alla föräldrar
att följa det egna barnets utveckling med hjälp av en digital lärplattform”.25
24 Skollagen 3 kap 8 §
25 Borås Stad, Utvecklingsplan för grundskolan, 2016
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Trots att systemstödet finns och direktiv utfärdats visar granskningen att inrapporteringen av IUP
endast sker sporadiskt inom grundskolan och med variation mellan skolenheterna. Den bristande
inrapporteringen leder till att det saknas överblick om IUP:ernas förekomst, form och innehåll.
Betyg ska utfärdas från år 6 i grundskolan. Betyg förs enligt tjänstemän på Utvecklingsenheten
regelmässigt in i de avsedda systemen, detta då det är en uppgift som begärs in från Skolverket
varje termin. Brister föreligger i viss omfattning när det gäller elever som flyttar till Borås, då deras
betyg från tidigare skola inte alltid förs in i systemet, vilket medför svårigheter kring de eleverna i
kontrollen om de fått undervisningstid i enlighet med läroplanen.

3.3 Åtgärdsprogram
Om lärare konstaterar eller gör bedömningen att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav
som minst ska uppnås i skolan, ska rektor se till att elevens stödbehov utreds. I första hand ska
extra anpassningar göras, om detta inte hjälper så ska rektor efter utredning besluta om att ett
åtgärdsprogram ska upprättas. Antalet elever inskrivna i Borås Stads grundskolor (inkl. friskolor)
läsåret 2015/2016 var 11 316 st. Den begränsade användningen av datasystem vid upprättande
av åtgärdsprogram medför att det inte finns några säkra uppgifter om hur många elever i Borås
Stads grundskolor som har åtgärdsprogram.
I Skolinspektionens kartläggning 2015 påvisades att bristerna i stöd till elever med särskilda behov
är omfattande och innefattar allt från otillräckliga utredningar, ofullständiga åtgärdsprogram till
dålig kunskap om diagnoser och stödbehov. En typ av särskilt stöd där åtgärdprogram krävs är
anpassad studiegång.26 Genomgång av Borås Stads uppgifter i systemet Extens visar att av de 27
elever som vårterminen 2016 hade anpassad studiegång hade fem åtgärdsprogram. Av de 46 elever
som kartlagts i AST-projektet (Autismspektrum) av Utvecklingsenheten årskurs 6-8 2015,
beräknades 33 elever inte nå gymnasiebehörighet. 21 av dessa elever hade åtgärdsprogram av
varierande kvalitet.
Totalt har Borås Stad för läsåret 2014/2015 rapporterat in till Skolverket att man har 310 åtgärdsprogram
upprättade i den kommunala skolan. Nedanstående tabell visar jämförande statistik för ett antal
kommuner (större städer27), sorterad efter högst procentandel avseende åtgärdsprogram jämfört
med antal elever i grundskola på de kommunala enheterna:28

26 Skollagen 3 kap. 9-12 §§
27 Större städer är enligt SKLs kommungruppsindelning kommuner med 50 000-200 000 invånare, samt en tätortsgrad överstigande 70 procent;
http://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/faktakommunerochlandsting/kommungruppsindelning.2051.html
28 Uppgifter om antalet åtgärdsprogram är hämtade från Skolverkets enhet för utbildningsstatistik, 2016-05-26. Uppgifter om antalet elever i
grundskolan ur kommundatabasen KOLADA. Uppgifterna omfattar endast kommunala grundskolor.
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Åtgärdsprogram, Större städer enligt SKL:s definition läsåret 2014/15
Skolkommun Åtgärdsprogram Antal elever
kommunal
2014/15
grundskola

Trollhättan
Hässleholm
Linköping
Kristianstad
Karlskrona
Luleå
Halmstad
Helsingborg
Skövde
Södertälje
Lund
Karlstad
Norrköping
Nyköping
Uppsala
Östersund
Örebro
Örnsköldsvik
Västerås
Kalmar
Varberg
Skellefteå
Eskilstuna
Jönköping
Umeå
Uddevalla
Borås
Gävle
Sundsvall
Växjö
Medel

607
532
1205
694
372
421
541
658
296
473
562
383
611
237
839
257
549
249
521
260
252
281
347
425
346
155
310
235
240
219
436

Procentuellt
antal åtgärdsprogram

5 366
4 773
12 588
7 577
5 307
6 236
8 254
10 433
4 929
8 074
10 002
6 883
11 324
4 495
15 942
4 934
11 507
5 242
10 974
5 510
5 756
6 942
8 685
11 634
9 609
4 730
9 385
7 679
7 893
8 144
8027

11,3%
11,1%
9,6 %
9,2 %
7,0 %
6,8 %
6,6 %
6,3 %
6,0 %
5,9 %
5,6 %
5,6 %
5,4 %
5,3 %
5,3 %
5,2 %
4,8 %
4,8 %
4,7 %
4,7 %
4,4 %
4,0 %
4,0 %
3,7 %
3,6 %
3,3 %
3,3 %
3,1 %
3,0 %
2,7 %
5,4 %

Tabell 1: Åtgärdsprogram i Borås och kommungruppen Större städer läsåret 2014/15

I tabellen framgår att Borås Stad procentuellt sett har den fjärde lägsta andelen åtgärdsprogram i
jämförelse med större städer. Åtgärdsprogrammen (310 st) är en totalsiffra för hela den kommunala
grundskolan. Sätter man detta i relation till antalet elever som ej uppnått gymnasiebehörighet (år
2015), 16,2 % av niondeklassarna eller elever som inte nått målen i alla ämnen, 24,5%, indikerar
detta att endast en mindre del av de elever som riskerar att inte nå kunskapskraven i grundskolan
har ett utarbetat åtgärdsprogram.
I den undersökning av åtgärdsprogram som utförts av Utvecklingsenheten under vårterminen 2016
konstateras att av de 120 elever som inte hade gymnasiebehörighet (nyanlända ej medräknade) hade
11 åtgärdsprogram. 18 av eleverna i nionde klass hade anpassad studiegång enligt betygsunderlaget,
men endast en av dessa hade ett åtgärdsprogram.
Utvecklingsenheten har genomfört en kartläggning av åtgärdsprogrammens innehåll, utseende och
kvalitet. Denna visar att åtgärdsprogrammen är av mycket skiftande karaktär – alltifrån bra och
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utförligt skrivna till att vara otillräckliga angående innehåll och kvalitet. Mallarna som användes
var också olika. Grundskolorna i Borås Stad saknar enhetliga riktlinjer för när Åtgärdprogram ska
upprättas och hur de ska utformas. Färdiga mallar för åtgärdsprogram finns hos skolverket29, men
de används inte på något genomgripande sätt i Borås Stads grundskolor. Vidare saknas beslut om
riktlinjer för i vilket systemstöd åtgärdsprogram ska rapporteras in i, och följden blir att skolenheterna
hanterar åtgärdsprogrammen olika och att upprättade åtgärdsprogram ofta inte förs in i något
systemstöd alls.
Vid intervjuer uppgavs också att skolor inte rapporterar barn i behov av särskilt stöd eftersom
man anser att det inte leder till någon skillnad för dem, varken gällande utökade resurser eller
uppmärksammande av ledningen i form av utformning av åtgärdsprogram.
Förvaringen av åtgärdsprogram och elevakter skiljer sig åt enligt Utvecklingsenhetens kartläggning;
hängmappar i arkivskåp, inlåsta pärmar, förvaring hos rektor eller hos specialpedagog, med olika
sortering av dem. Det förekommer att akterna är tomma och att skolorna inte vet var dokumenten
förvaras.
Det har under de senaste åren hänt mycket omkring åtgärdsprogram och övrig skoldokumentation, menar
de intervjuade. Det som just nu är aktuellt är att på olika sätt försöka minska dokumentationsuppgifterna
för lärare och skolpersonal, en utveckling som även drivs på nationell nivå. I samband med att
den nya skollagen kom 2011 upprättade Borås Stad åtgärdprogram så fort man vidtog minsta
åtgärd i skolan, ofta utan ett relevant innehåll som hade praktisk betydelse för arbetet med elevens
utveckling. De intervjuade menar att pendeln under de senaste åren har slagit över åt andra hållet
och att situationen gått från att man tidigare upprättade åtgärdsprogram som inte behövdes till att
åtgärdsprogram som behövs inte upprättas fullt ut.

3.4 Likabehandlingsplan och åtgärder mot kränkande
behandling
Likabehandlingsplan mot kränkande behandling, diskriminering, mobbing och övriga trakasserier
upprättas på de flesta skolor i Borås Stad, men någon systematisk kartläggning, insamling och
bedömning av dessa har inte skett.
Enligt intervjuer med utvecklingsenheten samt avstämning med stadsdelarnas nämndsekreterare
anmäls sedan november 2015 löpande förekomst av kränkande behandling från skolenheterna till
huvudmannen (stadsdelsnämnden). Likabehandlingsplaner rapporteras eller anmäls enligt uppgift
inte till huvudmannen.

29 Skolverket, Allmänna råd med kommentarer, arbete med extra anpassningar särskilt stöd och åtgärdsprogram, 2014: Bilaga 2.
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Stadsdelsnämnderna får varje månad en rapportering av hur många incidenter i grundskolan som är under utredning samt är avslutade gällande kränkande behandling. Antalet
inrapporterade utredningar fördelat per Stadsdel redovisas i tabellen nedan:

Beslut om utredning vid kränkande
behandling, grundskola
201511–201606

Stadsdel
Väster

Öster

Norr

Totalt antal påbörjade utredningar
Totalt antal avslutade utredningar
Totalt antal uppföljningar av utredningar

19
2
0

24
0
2

162
24
1

Summa:

21

26

187

Tabell 2: Anmälda beslut om utredning vid kränkande behandling

Utifrån de inrapporterade uppgifterna kan konstateras att det föreligger stor skillnad mellan stadsdelarna i antalet inrapporterade incidenter om kränkande behandling.

3.5 Frånvaro
Borås Stad beslutade på Kommungemensamt LSG 2014-09-26 att alla skolor ska registrera frånvaro
i systemet Dexter till skolstarten HT 2015. Utöver detta bör kvittering av frånvaro ske för minst
95 % av lektionerna för att säkerställa att frånvarostatistiken är korrekt. Syftet är att tidigt kunna
uppmärksamma elever med oroande frånvaro för att kunna sätta in åtgärder och därmed i en
förlängning öka möjligheterna att elever blir behöriga till gymnasiet.
Det är tre digitala system som behöver användas för att skolorna och huvudmannen ska kunna få
ut rätt frånvarostatistik.30 Detta medför att flera personer behöver göra olika delar i olika digitala
system. Rektor eller den som rektor har delegerat uppdraget till behöver lägga in schema i Novaschem.
Rektor behöver vidare följa upp att lärarna kvitterar sina lektioner, och kan göra detta i både Dexter
och Extens (via IST-analys). Administrativ personal som har behörighet och kunskaper lägger in
undervisningsgrupper i Extens. Detta behöver kontinuerligt ändras bland annat beroende på att elever
och pedagoger börjar och slutar. Kommungemensam administration läser därefter in schema varje
termin samt vid behov. Oftast behöver detta göras flera gånger per termin. Pedagogerna kvitterar
frånvaron för varje lektion i Dexter med hjälp av Ipad eller dator enligt en gemensam rutin.

30 Extens, Dexter och Novaschem.
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I tabellen nedan redovisas vilka skolor som inte läst in sitt schema i Dexter, och därmed inte kan
frånvaroregistrera i programmet:

Schema inläst i Dexter, Borås Stad 2016
Vårterminen 2016
Schema inläst i Dexter

Schema ej inläst i Dexter

Norr
Asklandaskolan (ej ämnen)

Bergdalskolan

Bredaredskolan
Borgstenaskolan
Engelbrektskolan
Fristadskolan
Gula skolan
Sjöboskolan
Sparsörskolan
Erikslundskolan (högstadiet)
Öster
Aplaredskolan (ramtider)

Rångedalaskolan

Bodaskolan (högstadiet)
Dalsjöskolan
Dannikeskolan
Gånghesterskolan (ramtider)
Kerstingårdskolan
Myråskolan
Målsrydskolan
Ekarängskolan
Fjärdingskolan
Trandaredskolan
Tummarpskolan
Äsperedskolan
Väster
Daltorpskolan

Svedjeskolan

Särlaskolan

Kristinebergskolan

Sandgärdskolan

Kinnarummaskolan

Viskaforsskolan

Svaneholmskolan

Hestra Midgårdskolan

Sjömarkenskolan

Sandaredskolan

Byttorpskolan

Sandhultskolan
Tabell 3: Schema inläst och ej inläst i Dexter, kommunala grundskolor i Borås Stad, vårterminen 2016
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I den senaste rapporten från Skolutvecklingskonferensen (SKUT) – frånvaroregistrering sammanställd
av Kommungemensam förskola och skola, finns en redovisning över hur långt Borås Stads skolor
kommit i arbetet gällande frånvaroregistrering. I Rapporten redovisas frånvarorapporteringen totalt
sett för Borås Stad höstterminen 2016 gällande lärare i grundskolans kvittering av frånvaro som
har schemat inläst i Dexter. I Rapporten framgår att kvitteringstiden behöver ökas på ett femtontal
skolor utöver de åtta som ej har läst in schemat i Dexter och därför inte kan kvittera tiden. Statusen
på kvitteringstiden är olika på olika skolor, där några lärare kvitterar all frånvaro medan andra inte
använder systemet alls. 31
I tabellen ovan framgår att ett flertal skolor (8 st) inte följer beslutade anvisningar om att ha schema
inläst i Extens/Dexter, som är en förutsättning för att beslutat systemstöd för frånvaro ska fungera.
Vidare har flera skolor (15 st) behov av att förbättra pedagogernas kvittering av lektioner i systemet.
Detta medför att sammantaget 23 av 37 skolor (62 %) inte fullt ut efterlever fattade beslut om
frånvarorapportering i Borås Stads grundskolor.
En av orsakerna till olikheterna mellan skolorna uppges vara att de tre stadsdelarna har olika
timplaner, vilket försvårar en central administrativ hantering av systemen. Därutöver vill vissa
skolor inte lägga in timmar i schemaprogrammet, utan bara arbetspass. Enligt skollagen är elever
garanterade ett visst antal undervisningstimmar i varje ämne under sin grundskoletid.32 Om det
inte finns ämnesscheman går det inte att få fram hur mycket undervisning varje enskild elev har
erbjudits i respektive ämne.
I intervjuer framkommer att en av orsakerna till att schemainläsning och frånvarorapportering inte
fungerar fullt ut i Borås Stad är att vissa skolor och lärare inte hörsammar beslut och regler, och att
uppföljning inte säkerställs.

4 Stadsrevisionens bedömningar
Stadsrevisionen har granskat om elevdokumentation inom grundskolan är ändamålsenlig. Utgångspunkten
för en bedömning av ändamålsenligheten är om dokumentationen och dokumenthanteringen
uppnår kraven i lagstiftning och lokala beslut.
Stadsrevisionen noterar att dokumentationskraven i skolan har ökat över tid, och att dokumentationen
kring eleverna inte sällan uppfattas som svår att hantera av skolans personal. Delvis ses den också som
en del av en ökad administrativ belastning. Det ligger utanför granskningens område att bedöma om
dokumentationskraven är för höga och/eller onödiga, i stället fokuserar de revisionella bedömningarna
på måluppfyllelse och regelefterlevnad. Samtidigt är vi medvetna om att överadministration riskerar
att inte gagna eleverna och kan förfela sitt syfte. En bedömning är med dessa utgångspunkter att en
strävan – inte minst för den nya grundskolenämnden – måste vara att säkerställa att dokumentationen
blir så effektiv/arbetsbesparande som möjligt samtidigt som den följer krav från lagstiftning och
regler och därmed är ändamålsenlig.
Som det ser ut idag används inte de system som står till buds fullt ut, och det råder stora skillnader
i olika avseenden. Ett enhetligt användande av systemstöd kräver styrning och uppföljning, men
inte sällan också att brukarna initialt investerar tid och ekonomiska resurser för att komma igång
med dokumentationen, mot att man i fortvarigheten i gengäld kan få ett effektivt och enhetligt
system. Grundfrågan för en sådan utvecklingsprocess bör vara; Gör grundskolan rätt saker gällande
dokumentation kring eleven på rätt sätt?

31 Borås Stad; Rapport från SKUT, Utvecklingsenheten 2016-03-02
32 En sammanställning av det antal timmar som läroplan (Lgr 11) anger att varje elev har rätt till finns här: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/timplan/timplan-for-grundskolan-1.159242.
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Stadsrevisionen bedömer att dokumentation av Individuella utvecklingsplaner (IUP) inte är
ändamålsenlig. Tydliga rutiner för användandet av systemstöd saknas, uppföljningen brister,
och förvaringen av dokumenten är inte säkerställd. En enhetlig hantering av IUP skulle enligt
Stadsrevisionens bedömning på sikt bidra till en förenkling av skolans administration och bidra
till bättre överblick över elevernas kunskapsutveckling för skolledning och vårdnadshavare.
Betyg ska enligt rådande lagstiftning sättas från och med sjätte klass i skolan. Stadsrevisionens
bedömning är att dokumentationen sker på ett ändamålsenligt sätt såtillvida att betyg sätts och
förs in i avsedda systemstöd i enlighet med lagstiftning och lokala föreskrifter.
Stadsrevisionen bedömer att dokumentationen av Åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt
stöd är bristfällig. Det föreligger stora skillnader mellan skolorna i åtgärdsprogrammens form
och innehåll, när de upprättas, och hur inrapportering i befintliga system genomförs. Enhetliga
riktlinjer för när åtgärdprogram ska upprättas och utformas saknas. Bristerna medför risker för
att elever i behov av särskilt stöd inte får sina behov tillgodosedda och att arbetet med de behov
som faktiskt konstateras inte dokumenteras på ett ändamålsenligt sätt. Bristerna medför även att
relevant information saknas på övergripande nivå, vilket medför risker för bristande underlag för
strategiska beslut.
Frånvarorapporteringen är en central del i skolans arbete med att säkerställa att varje elev får sin
rätt till skolgång tillgodosedd i enlighet med läroplanen, och att varje elev fullgör sin skolplikt.
Stadsrevisionen bedömer att systemstödet för frånvarorapportering är ändamålsenligt och att det
finns riktlinjer och beslut om hur frånvarorapproteringen ska skötas. Riktlinjerna följs dock inte
fullt ut, och systemstödet utnyttjas inte optimalt. Stadsrevisionens bedömning är att avvikelserna
till största delen kan hänföras till brister i styrning och ledning när skolenheter och pedagoger inte
hörsammar regler och beslut. Stadsrevisionen bedömer vidare att bristerna i frånvarorapporteringen
medför att Borås Stad inte på ett enhetligt sätt kan kontrollera och säkerställa att varje elev får
det antal undervisningstimmar i varje ämne som den har rätt till och att frånvarorapporteringen
inte kan vara en del av det systematiska kvalitetsarbetet på de skolor som uppvisar brister eller för
grundskolan som helhet. Det signalsystem som frånvarorapporteringen kan utgöra för att tidigt
upptäcka hög eller problematisk skolfrånvaro fungerar inte systematiskt i stadens alla grundskolor.
Flertalet grundskolor i Borås Stad har en aktuell likabehandlingsplan och ändamålsenliga rutiner
för rapportering/anmälan av incidenter till huvudmannen (nämnden). Granskningen visar dock på
stora skillnader i antalet anmälda beslut om utredning vid kränkande behandling. Stadsrevisionens
bedömning är att utredning, uppföljning och avslutande av utredning gällande kränkande behandling
bedrivs och rapporteras olika inom Stadsdelsnämndernas ansvarsområden, och att detta medför en
risk för att arbetet med att förebygga och förhindra kränkande behandling ser olika ut i stadens skolor.
Stadsrevisionen bedömer att det föreligger betydande brister när det gäller grundskolans
dokumenthantering, dvs. hur upprättad dokumentation i grundskolan hanteras och förvaras.
Handlingar förvaras inte ändamålsenligt, skolenheterna saknar överblick och kontroll över var
upprättade handlingar finns, överlämning till Arkivmyndigheten (Borås Stads stadsarkiv) och
gallring fungerar inte tillfredsställande. Bristerna i dokumenthanteringen innebär en risk för att
informationsöverlämning om enskilda elevers kunskaper brister.
Enligt ovan bedömer Stadsrevisionen att det finns ett ändamålsenligt systemstöd men att systemen
inte används optimalt. Riktlinjer, rutiner och manualer är inte upprättade för alla program, och
det framgår inte tydligt vilket system som respektive skola ska göra vad i. Det har också varit
möjligt för skolor att avstå från att använda system. Sammantaget äventyrar detta effektiviteten
och säkerheten utifrån elevernas perspektiv.
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Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att grundskolans elevdokumentation har
betydande brister, både när det gäller att uppfylla dokumentationskrav och när det gäller förvaring och
hantering av dokument. Systemstöd finns men används inte optimalt. Uppföljning av följsamheten
mot lagstiftningens krav och lokala beslut är otillräcklig.

Ola Sabel
revisionschef
certifierad kommunal revisor

Anna Sandström
granskningsledare
certifierad kommunal revisor
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En sammanställning av det antal timmar i läroplan (Lgr 11): http://www.skolverket.se/laroplaneramnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/timplan/timplan-for-grundskolan-1.159242
För mer information om betyg; http://www.skolverket.se/bedomning/betyg
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f inns här: http://w w w.boras.se/startsidanslankar/etjansterochblanketter/sjalvservice/
dexterpingpongochwebbmail.4.63fbc1fa126f45b1ad7800081099.html
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2016-05 - 2016-09

Intervju med områdeschef                                                                      

2016-09

Intervju med Stadsarkivet                                                                        	

2016-09

Intervju med systemförvaltare för de olika systemen                              

2016-05 - 2016-10
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Dokumentation kring elever är ett betydande inslag i dagens
skola och en viktig del av skolans vardag. Den regleras bland
annat i läroplanen skollagen, förvaltningslagen, kommunallagen,
arkivlagen och offentlighets- och sekretesslagen.

inte hörsammar regler och beslut. Stadsrevisionen bedömer
vidare att bristerna medför att Borås Stad inte på ett enhetligt
sätt kan kontrollera och säkerställa att varje elev får det antal
undervisningstimmar i varje ämne som den har rätt till, och att
frånvarorapporteringen inte kan vara en del av det systematiska
kvalitetsarbetet på de skolor som uppvisar brister eller för
grundskolan som helhet.

Stadsrevisionen har granskat om elevdokumentation inom
grundskolan är ändamålsenlig. Utgångspunkten för en
bedömning av ändamålsenligheten är om dokumentationen
och dokumenthanteringen uppnår kraven i lagstiftning och
lokala beslut.

Likabehandlingsplan
Flertalet grundskolor i Borås Stad har en aktuell likabehandlingsplan och ändamålsenliga rutiner för rapportering/anmälan
av incidenter till huvudmannen. Stadsrevisionens bedömning är
att utredning, uppföljning och avslutande av utredning gällande
kränkande behandling bedrivs och rapporteras olika inom
Stadsdelsnämndernas ansvarsområden, och att detta medför en
risk för att kvaliteten i arbetet med att förebygga och förhindra
kränkande behandling ser olika ut i stadens skolor.

Betyg
Betyg ska enligt rådande lagstiftning sättas från och med
sjätte klass i skolan. Stadsrevisionens bedömning är att
dokumentationen sker på ett ändamålsenligt sätt såtillvida
att betyg sätts och förs in i avsedda systemstöd i enlighet med
lagstiftning och lokala föreskrifter.
Individuella utvecklingsplaner (IUP)
I de årskurser där betyg inte sätts ska läraren vid ett av
utvecklingssamtalen, i en skriftlig individuell utvecklingsplan
(IUP), ge omdömen om elevens kunskapsutveckling och
sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå
kunskapskraven. Stadsrevisionen bedömer att dokumentation
av Individuella utvecklingsplaner (IUP) inte är ändamålsenlig.
Tydliga rutiner för användandet av systemstöd saknas,
uppföljningen brister, och förvaringen av dokumenten är
inte säkerställd. En enhetlig hantering av IUP skulle enligt
Stadsrevisionens bedömning på sikt bidra till en förenkling av
skolans administration och bidra till bättre överblick över elevernas kunskapsutveckling för skolledning och vårdnadshavare.

Dokumenthantering
Stadsrevisionen bedömer att det föreligger betydande brister när
det gäller grundskolans dokumenthantering, dvs. hur upprättad
dokumentation i grundskolan hanteras och förvaras. Handlingar
förvaras inte ändamålsenligt, skolenheterna saknar överblick
och kontroll över var upprättade handlingar finns, överlämning
till Arkivmyndigheten (Borås Stads stadsarkiv) och gallring
fungerar inte tillfredsställande.
Sammanfattande bedömning
Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att grundskolans
elevdokumentation har betydande brister, både när det gäller
att uppfylla dokumentationskrav och när det gäller förvaring
och hantering av dokument. Systemstöd finns men används
inte optimalt. Uppföljning av följsamheten mot lagstiftningens
krav och lokala beslut är otillräcklig.

Åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt
stöd
Stadsrevisionen bedömer att dokumentationen av åtgärdsprogram
för elever i behov av särskilt stöd är bristfällig. Det föreligger
stora skillnader mellan skolorna både i åtgärdsprogrammens
form och innehåll, när de upprättas, och hur inrapportering
i befintliga s ystem g enomförs. E nhetliga r iktlinjer f ör n är
åtgärdprogram ska upprättas och utformas saknas. Bristerna
medför risker för att elever i behov av särskilt stöd inte får sina
behov tillgodosedda och att arbetet med de behov som faktiskt
konstateras inte dokumenteras på ett ändamålsenligt sätt.

Frånvarorapportering
Frånvarorapporteringen är en central del i skolans arbete med
att säkerställa att varje elev får sin rätt till skolgång tillgodosedd i
enlighet med läroplanen, och att varje elev fullgör sin skolplikt. Stadsrevisionens bedömning är att avvikelserna när det
gäller frånvarorapporteringen till största delen kan hänföras till
brister i styrning och ledning när skolenheter och pedagoger
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BESLUTSFÖRSLAG

Valkretsindelning i enlighet med 4 kap 11 § vallagen
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Borås Stad indelas i 3 valkretsar enligt upprättade förslag.
Föreslå länsstyrelsen i Västra Götalands län att fastställa Kommunfullmäktiges beslut för Borås Stad.

2017-02-06
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0526 111
Handläggare: Saier Yousef, 033-35 70 69
Datum/avdelningschef: 2017-02-03/GB

Programområde: 1

Sida
1(1)
2017-02-13

Dnr 2016/KS0526 111

Avd: Sekretariatet
Handläggare: Saier Yousef
Kommunfullmäktige

Valkretsindelning i enlighet med 4 kap 11 §
vallagen
Borås Stad är indelad i tre valkretsar. Sista valkretsindelningen var 1993, då skildes Bolllebygd från Borås.
I 4 kap 11§ vallagen anges, i nu aktuella hänseende, att vid val till Kommunfullmäktige är
kommunen en enda valkrets, om inte något annat följer av 12 §.
I 4 kap 12 § vallagen anges, att om en kommun har 36 000 personer eller fler som har
rösträtt, får kommunen delas in i två eller flera valkretsar. I samma lagparagraf står det
också att en valkrets bör utformas så att den får minst 13 fasta valkretsmandat.
I 4 kap 13 § vallagen anges, att indelningen i valkretsar skall beslutas i fullmäktige senast
den 31 oktober årets före det valår då den nya indelningen skall gälla för första gången.
För att gälla skall beslutet vara fastställt av Länsstyrelsen.
I 4 kap 14 § vallagen anges, att mandaten i Kommunfullmäktige i en kommun som är indelat i valkretsar består av fasta valkretsmandat och utjämningsmandat.
Frågan togs upp på Valnämndens sammanträde under beredningsprocessen. Valnämnden
föreslår Kommunfullmäktige besluta att Borås stad fortsätter vara tre valkretsar, se bilaga.
De nya ändringarna i Vallagen innebär att det även vid val till Kommunfullmäktige inrättas utjämningsmandat. Effekten av detta blir att en bättre proportionalitet kommer att uppnås mellan valresultat och mandatfördelning, varför det saknas skäl att ändra befintlig
valkretsindelning. En förändring av valkretsindelningen till en enda stor valkrets skulle
dessutom avsevärt försvåra arbetet med onsdagsräkningen och ge partierna ändrade förutsättningar för sitt nomineringsarbete.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Borås Stad indelas i 3 valkretsar enligt upprättade förslag.
Föreslå länsstyrelsen i Västra Götalands län att fastställa Kommunfullmäktiges beslut för Borås
Stad.

KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

Göran Björklund
Kommunsekreterare
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Dnr 2016/KS0526 111

Avd: Sekretariatet
Handläggare: Saier Yousef, 033-35 70 69
Länsstyrelsen i Västra Götalands Län

Valkretsindelning i enlighet med 4 kap 11 §
vallagen
Borås Stad är indelad i tre valkretsar. Sista valkretsindelningen var 1993, då skildes Bollebygd från Borås.
I 4 kap 11§ vallagen anges, i nu aktuella hänseende, att vid val till Kommunfullmäktige är kommunen en enda valkrets, om inte något annat följer av 12 §.
I 4 kap 12 § vallagen anges, att om en kommun har 36 000 personer eller fler som
har rösträtt, får kommunen delas in i två eller flera valkretsar. I samma lagparagraf står det också att en valkrets bör utformas så att den får minst 13 fasta valkretsmandat.
De nya ändringarna i vallagen innebär att det även vid val till Kommunfullmäktige
inrättas utjämningsmandat. Effekten av detta blir att en bättre proportionalitet
kommer att uppnås mellan valresultat och mandatfördelning, varför det saknas skäl
att ändra befintlig valkretsindelning. En förändring av valkretsindelningen till en
enda stor valkrets skulle dessutom avsevärt försvåra arbetet med onsdagsräkningen
och ge partierna ändrade förutsättningar för sitt nomineringsarbete.
Borås Stad föreslår Länsstyrelsen i Västra Götalands län att fastställa Kommunfullmäktiges
beslut att Borås Stad indelas i tre valkretsar.
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Per-Olof Höög
Kommunfullmäktiges ordförande
Göran Björklund
Kommunsekreterare
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BESLUTSFÖRSLAG

Plan för personal- kompetensförsörjning (Budgetuppdrag 2016)
Personal- och kompetensförsörjning är en strategisk fråga för kommunens verksamhet. Kompetensanalys och plan för kompetensförsörjning syftar till att kartlägga befintlig kompetens och planera för framtidens behov på såväl individ- som organisationsnivå. Det handlar om att ha rätt medarbetare med rätt
kompetens, på rätt plats, i rätt antal och i rätt tid.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
-

Samtliga förvaltningar får i uppdrag att arbeta fram kompetensförsörjningsplaner för perioden 2017-2019 under första halvåret 2017. Planen ska behandlas i respektive nämnd innan de skickas till Kommunstyrelsen.

-

Samtliga förvaltningar får i uppdrag att tydliggöra yrkesspecifika karriärvägar i samband med att kompetensförsörjningsplanen arbetas fram.

2016-12-21
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0284 020
Handläggare: Linda Ruergård, tfn 033-35 71 26
Datum/avdelningschef: 2016-12-21/Per Olsson

Programområde: 1

Sida
1(3)
2017-02-13

Dnr 2016/KS0284 020

Personal- och förhandling
Handläggare: Linda Ruergård

Plan för personal- kompetensförsörjning (Budgetuppdrag
2016)
Ärendet
Kommunstyrelsen har i budget 2016 fått i uppdrag att upprätta en samlad ”Plan för
personal – och kompetensförsörjning”. Plan för personal – och kompetensförsörjning ska bidra till att säkerställa verksamhetens kvalitet och uppdrag mot kommuninvånarna. Planen ska behandla hur Borås Stad ska attrahera, rekrytera, introducera,
behålla och utveckla och avveckla kompetens.
Bakgrund
Kommunal sektor är en kunskapsintensiv verksamhet. Personal- och kompetensförsörjning är en strategisk fråga för kommunens verksamhet. Kompetensanalys och
plan för kompetensförsörjning syftar till att kartlägga befintlig kompetens och planera
för framtidens behov på såväl individ- som organisationsnivå. Det handlar om att ha
rätt medarbetare med rätt kompetens, på rätt plats, i rätt antal och i rätt tid.
Attrahera, rekrytera, introducera, behålla och utveckla och avveckla kompetens
Borås Stads förmåga att långsiktigt möta invånarnas skiftande behov beror på skickligheten att attrahera och rekrytera medarbetare med rätt kompetens och sedan behålla och utveckla dem för framtidens krav och förändringar. Ibland handlar det även
om att avveckla eller ställa om kompetens för att uppnå verksamhetens mål. Att ta
tillvara befintlig kompetens, genomföra regelbundna medarbetarsamtal, se till att varje
medarbetare har en individuell utvecklingsplan, tillhandahålla konkurrenskraftiga anställningsvillkor, löneutveckling och goda möjligheter till kompetensutveckling är
avgörande delar som Borås Stad som arbetagivare kan påverka. Viljan hos Borås Stads
medarbetare att utvecklas och växa inom organisationen är en logisk följd av god personalpolitik präglad av goda arbetsvillkor och en tydlig lönepolitik..
Den ökade efterfrågan på välfärdstjänster och konkurrens om arbetskraft på arbetsmarknaden gör att Borås Stad behöver bli bättre på att arbeta strukturerat och proaktivt för att vara en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare, behålla och utveckla
organisationens befintliga medarbetare, likväl som initiera rätt insatser och åtgärder
för att attrahera och rekrytera framtidens medarbetare.
Kompetens kan attraheras, rekryteras, skapas, utvecklas, behållas, överföras, avvecklas
och ställas om. Kompetensförsörjning handlar om att ta tillvara, utveckla och styra
organisationens- och medarbetarnas kompetens i rätt riktning för att nå uppsatta
verksamhetsmål. Det kräver faktabaserade beslut, systematik, medvetenhet och ett
proaktivt förhållningssätt.
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Arbetssätt
Borås Stads förvaltningar har sina unika uppdrag och förutsättningar. Förvaltningsspecifika kompetensplaner skapar en tydlig bild av framtidens kompetensbehov samt
synliggör behov av insatser och åtgärder inom organisationens olika verksamheter. En
analys grundad på verksamhets behov på kort och lång sikt, en invärldsanalys där
befintlig personalstruktur, kompetenskrav för olika yrkesroller mm beskrivs, förvaltningens mål och uppdrag konkretiseras och där förväntad utveckling beskrivs tillsammans med en omvärldsanalys, ger en möjlighet att göra rätt prioriteringar av de
olika insatser och åtgärder som behöver vidtas för god kompetensförsörjning.
Inom ramen för projektet "Ett gott liv var dag" har en mall för kompetensförsörjningsplan tagits fram och därefter har några yrkesspecifika kompetensförsörjningsplaner arbetats fram. En lärdom av projektet är att det är av stor vikt att berörda verksamheter involveras i arbetet och att verksamhetsspecifika kompetensförsörjningsplaner arbetas fram. För bristyrken bör yrkesspecifika planer tas fram och ingå som en
del i den förvaltningsspecifika planen.
Förslagsvis ges samtliga förvaltningar i uppdrag att arbeta fram kompetensförsörjningsplaner under första kvartalet 2017. Planen upprättas förslagsvis för en treårsperiod men utvärderas årligen. Planen och utvärderingen ska behandlas i respektive
nämnd innan de skickas till Stadsledningskansliet.
Webbstöd
Ett webbaserat stöd inför framtagandet av förvaltningsspecifika planer finns tillgängligt på intranätet inom kort.
Lönebildning och lönestrategi – en av puzzelbitarna i Borås Stads kompetensförsörjningsarbete
Då kommunerna står inför en stor utmaning att kunna rekrytera och behålla personal,
är stadens lönestrategi och dess lönebildning en viktig fråga. När brist på arbetskraft
förekommer på arbetsmarknaden kan kompetensbristen leda till löneglidning, d.v.s.
nyanställda medarbetare rekryteras med en hög ingångslön pga. konkurrens om arbetskraft i förhållande till andra arbetsgivare. Detta kräver en analys av lönestrukturen
och en långsiktig lönestrategi om hur Borås Stads lönepolitik ska följas.
En viktig del i lönepolitiken är stadens arbete med jämställda löner, därför görs en
årlig lönekartläggning och analys för av lönestrukturen, detta är ett av flera sätt att
kvalitetsäkra en väl fungerande lönebildning.
Hur Borås Stad som arbetsgivare ska arbeta för att behålla och utveckla befintliga
medarbetare är en viktig del i arbetet med plan för kompetensförsörjning och ska ge
svar på frågor som
t ex; Hur ska en god arbetsmiljö utvecklas och bli ännu bättre? och Vilka karriärvägar
har vi för medarbetare med en vilja att utvecklas i organisationen?
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Kommunstyrelsens föreslås besluta
-

Samtliga förvaltningar får i uppdrag att arbeta fram kompetensförsörjningsplaner för perioden 2017-2019 under första halvåret 2017. Planen ska behandlas i respektive nämnd
innan de skickas till Kommunstyrelsen.

-

Samtliga förvaltningar får i uppdrag att tydliggöra yrkesspecifika karriärvägar i samband
med att kompetensförsörjningsplanen arbetas fram.

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Per Olsson
Personalchef

I1

BESLUTSFÖRSLAG

Avtal med IF Elfsborg om marknadsföringssamarbete
för 2017
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen träffar avtal med IF Elfsborg om marknadsföringssamarbete för 2017 enligt förslag.

2017-01-30
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0776 105
Handläggare: Marie Ingvarsson, tfn 0768-88 71 18
Datum/avdelningschef: 2017-01-30/MI

Programområde: 1

Avtal om marknadsföringssamarbete
Detta avtal har träffats mellan IF Elfsborg, nedan kallad klubben, och Borås Stad Kommunstyrelsen, nedan kallad kommunen, i gemensamt syfte att marknadsföra Borås.
1. Avtalet avser säsongen 2017 och gäller 1 mars till 31 december 2017.
2. Klubben spelar under säsongen i Allsvenskan. Avtalet gäller det svenska seriespelet och spel i Svenska
cupen. Spel i europeisk liga eller cup är inte inkluderat.
Klubbens åtagande
3. Klubben använder en matchtröja med ordet Borås tydligt på framsidan – placering och storlek efter
överenskommelse mellan parterna.
4. Kommunen får vid klubbens hemmamatcher exponera ett budskap på led-skyltarna vid planens långsida.
5. Kommunen kan använda spelare ur laget i aktiviteter eller fotografering för att marknadsföra Borås,
och vid aktiviteter exempelvis i kommunens ungdomsverksamhet. Detta kan ske vid upp till tre tillfällen under kontraktstiden. Parterna överenskommer för varje tillfälle hur många och vilka spelare
som deltar. Klubben ska sträva att möta kommunens eventuella önskemål om namngivna spelare.
6. Kommunen får tjugo biljetter till varje klubbens hemmamatcher i Allsvenskan att lotta ut bland Borås
Stads anställda.
Kommunens åtagande
7. Kommunen betalar till klubben 550 000 kr. Pengarna betalas mot faktura från klubben.
Övrigt
8. Avtalet förutsätter att klubben tar avstånd från droger och dopning. Om klubben brister i detta upphör avtalet omedelbart att gälla, halva summan i p 7 förfaller till återbetalning, och klubben ansvarar
för att avlägsna exponering enligt p 3. Kommunen har rätt att avgöra om klubben brustit i detta avseende.
9. Eventuella produktionskostnader för kommunens exponering på matchtröjor och i digitala medier
anses ingå i klubbens normala omkostnader och betalas av klubben.
10. Eventuell reklamskatt betalas av kommunen.
11. Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt.
Borås den 13/2-2017

Sten Strinäs
IF Elfsborg

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

I2

BESLUTSFÖRSLAG

Avtal med Norrby IF om marknadsföringssamarbete för
2017
Norrby IF spelar under säsongen 2017 i Superettan. Uppmärksamheten från publik och media kring
föreningen förväntas öka då laget under säsongen bl. a. möter lag som Helsingborgs IF, Örgryte IS,
GAIS och Östers IF.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen träffar avtal med Norrby IF om marknadsföringssamarbete för 2017 enligt förslag.

2017-01-30
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0776 105
Handläggare: Marie Ingvarsson, tfn 0768-88 71 18
Datum/avdelningschef: 2017-01-30/MI

Programområde: 1

Avtal om marknadsföringssamarbete
Detta avtal har träffats mellan Norrby IF, nedan kallad klubben, och Borås Stad Kommunstyrelsen, nedan
kallad kommunen, i gemensamt syfte att marknadsföra Borås.
1. Avtalet avser säsongen 2017 och gäller 1 mars till 31 december 2017.
2. Klubben spelar under säsongen i Superettan. Avtalet gäller det svenska seriespelet och spel i Svenska
cupen.
Klubbens åtagande
3. Klubben använder en matchtröja med ordet Borås tydligt på framsidan – placering och storlek efter
överenskommelse mellan parterna.
4. Kommunen får vid klubbens hemmamatcher exponera ett budskap på led-skyltarna vid planens långsida.
5. Kommunen kan använda spelare ur laget i aktiviteter eller fotografering för att marknadsföra Borås,
och vid aktiviteter exempelvis i kommunens ungdomsverksamhet. Detta kan ske vid upp till tre tillfällen under kontraktstiden. Parterna överenskommer för varje tillfälle hur många och vilka spelare
som deltar. Klubben ska sträva att möta kommunens eventuella önskemål om namngivna spelare.
6. Kommunen får tjugo biljetter till varje klubbens hemmamatcher i Superettan att lotta ut bland Borås
Stads anställda.
Kommunens åtagande
7. Kommunen betalar till klubben 200 000 kr. Pengarna betalas mot faktura från klubben.
Övrigt
8. Avtalet förutsätter att klubben tar avstånd från droger och dopning. Om klubben brister i detta upphör avtalet omedelbart att gälla, halva summan i p 7 förfaller till återbetalning, och klubben ansvarar
för att avlägsna exponering enligt p 3. Kommunen har rätt att avgöra om klubben brustit i detta avseende.
9. Eventuella produktionskostnader för kommunens exponering på matchtröjor och i digitala medier
anses ingå i klubbens normala omkostnader och betalas av klubben.
10. Eventuell reklamskatt betalas av kommunen.
11. Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt.
Borås den 13/2-2017

Fredrik Hjelm
Norrby IF

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

KU 1 a) anmälningsärende
(Bilagorna finns på webben under rubriken anmälningsärenden)
(Förslag: a till handlingarna)

KU 2

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Leif Häggblom (SD): Inför korta
lektionspauser
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen avslås.

170206
Datum

Malin Carlsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0445 609
Programområde: 3
Handläggare: Eva Andreasson, tfn 033-35-32-20
Datum/avdelningschef: 2017-02-06/Ingegerd Eriksson

Sida
1(2)
2017-02-13

Dnr 2016/KS0445

Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Eva Andreasson
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Leif Häggblom (SD): Inför
korta lektionspauser
Leif Häggblom(SD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2016-05-26 inlämnat
rubricerad motion.
I motionen föreslås:
Vi tycker helt enkelt att korta lektionspauser (s.k powerbreaks) ska prövas.
Därför vill vi:
- Att i första hand pröva dessa korta pauser på några av kommunens skolor under en
testperiod upp till 3 månader.
Utvärdera sedan denna testperiod, och om utfallet blir positivt applicera fas två.

- Att i andra hand (fas två)införa dessa korta pauser i alla kommuners skolor. Och att
föreslå kommunens friskolor att implementera denna metod.
Motionen har varit remitterad till Stadsdelsnämnderna, Utbildningsnämnden samt till
Ungdomsrådet
Sammanställning av inkomna remissvar, se bil.
Ärendet

Stadsdelsnämnderna och Utbildningsnämnden avstyrker förslaget. Borås Stads
Ungdomsråd ställer sig bakom förslaget.
I remissvaren anges att korta pauser med olika aktiviteter och rörelse kan öka koncentrationsförmågan och att eleverna blir piggare. Nämnderna bedömer dock att det
inte ska införas någon särskild metod för detta. Lärarna ska själva ha möjlighet att
anpassa lektionerna efter elevernas och gruppens behov.
Stadsdelsnämnden Norr bedömer dock att rektorer och lärare bör få information om
Hälsoverkstadens kartotek för pausrörelser
Ungdomsrådet lyfter i sitt remissvar, några funderingar kring införandet av metoden.
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Kommunstyrelsens övervägande

Kommunstyrelsen delar nämndernas bedömning att det är lärare och rektorer som
ska bedöma hur lektionerna ska organiseras och att det ska sker utifrån elevernas och
klassernas behov. Därmed är det också rektor och lärare som avgör vilka eventuella
metoder de vill använda sig av.
Kommunstyrelsen är positiv till att rektorer och lärare, får information om
Hälsoverkstadens kartotek för pausrörelser och om andra metoder för att öka
elevernas lust och möjlighet att röra sig mera under skoldagen.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen avslås
KOMMUNSTYRELSEN

Malin Carlsson
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Enhetschef

Motion: Inför korta lektionspauser
Att sitta still och lyssna är inte alltid så lätt, och ska man dessutom försöka bibehålla
koncentrationen så behöver hjärnan syre och kroppen är i behov av rörelser.
Skolan är idag en plats där kanske koncentrationen är som störst, men trots detta prioriteras inte
idrott och fysisk motion mer än fåtal tillfällen per vecka.
Kanske svaret ﬁnns i skolans/kommunens ekonomi och tidsplan, där marginalerna är små.
Hur skulle däremot skolan/kommunen resonera om det fanns ett sätt som:

- På ett tidseffektivt sätt bidrar till mer fysik, utan att kosta något? Och som ger piggare elever
som lär sig mera!
Ni har säkert alla suttit på ﬂertalet långa möten och bara längtat till en paus. Det har säkert hänt att
ni nickat till och kanske t.o.m sovit.
Men ibland ﬁnns det kloka talare, lärare eller kollegor på mötet som uppmuntrat till att ni ska utföra
nån slags rörelse för att på så sätt syresätta hjärnan samt få upp blodcirkulationen.
Att få korta pauser är för alla ett måste, och att det kan åtgärdas med så små medel borde vara en
grund att pröva detta i våra skolor.
Hälsoverkstaden har utvecklat ett pausrörelsekartotek där förslag på rörelser/aktiviteter ﬁnns att
tillgå.
Ni kan här läsa vad folkhälsan skriver om motion för barn: https://shar.es/1jafYa
Genväg till hälsoverkstadens kartotek för pausrörelser:
http://www.folkhalsan.ﬁ/Global/VarVerksamhet/UngOchSkola/SkolanOchHalsan/Halsoverkstaden/
Pausrörelsekort2.pdf

Vi tycker helt enkelt att korta lektionspauser (s.k powerbreaks) ska prövas.
Därför vill vi:

- Att i första hand pröva dessa korta pauser på några av kommunens skolor under en testperiod
upp till 3 månader.
Utvärdera sedan denna testperiod, och om utfallet blir positivt applicera fas två.

- Att i andra hand (fas två)införa dessa korta pauser i alla kommuners skolor. Och att föreslå
kommunens friskolor att implementera denna metod.

Leif Häggblom Sverigedemokraterna

REMISSAMMANSTÄLLNING
2017-02-03

Sida
1(2)

Dnr 2016/KS0445

Stadskansliet
Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Eva Andreasson

Motion: Inför korta lektionspauser
Inkomna yttranden i sammanfattning
Stadsdelsnämnden Norr

Stadsdelsnämnden Norr avstyrker remissen.
Nämndens yttrande i sammanfattning

Stadsdelsnämnden Norr anser, liksom motionären, att korta pauser med olika
aktiviteter kan öka koncentrationsförmågan och att eleverna blir piggare.
Stadsdelsnämnden Norr anser dock inte att det ska finnas ett generellt pausprogram
eller en särskild metod som ska införas på Borås Stads skolor. Lärarna på Borås Stads
skolor ska ha möjlighet att anpassa pausaktiviteter utifrån de grupper och de enskilda
elever de har i sin undervisning. Nämnden bedömer dock att rektorer och lärare bör
få information om Hälsoverkstadens kartotek för pausrörelser.
Stadsdelsnämnden Väster

Stadsdelsnämnden Väster avstyrker motionen
Sammanfattning
Statsdelsförvaltningen Väster bedömer att det inte finns ett behov av att införa korta
pauser som en metod på Borås Stads skolor då det är betydelsefullt att varje lärare har
friheten och flexibiliteten att själv anpassa lektionerna efter elevernas och gruppens
behov Förvaltningen bedömer också att det idag finns en stor förståelse och kunskap
kring elevernas behov av rörelse och variation i undervisningen. Stadsdelförvaltningen
Väster föreslår utifrån detta att motionen avstyrks.
Stadsdelsnämnden Öster

Stadsdelsnämnden Öster avstyrker motionen.
Nämndens yttrande

Stadsdelsnämnden Öster anser i likhet med motionären att pauser med rörelse kan
vara ett sätt att underlätta elevernas möjlighet till koncentration och att det medför
piggare elever. Stadsdelsnämnden anser dock att det är upp till varje lärare, skola och
rektor att fatta beslut om när och hur korta lektionspauser bör genomföras.
Dagens undervisning bygger på individualisering, där läraren ska anpassa undervisningssituationen för varje enskild elev. Stadsdelsnämnden Öster anser därför att det är
fel att genomföra generella regler. Det bör vara upp till den enskilde läraren att avgöra
när och hur korta lektionspauser ska användas och detta ska ske utifrån den enskilde
elevens individuella behov.

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

2

Stadsdelens lärare är medvetna om betydelsen av rörelse och använder redan idag
korta lektionspauser som ett aktivt verktyg för att eleverna ska nå ett bättre studieresultat. Detta hanteras utifrån den enskilda situationen mellan lärare och elev, alternativt lärare och klass. Stadsdelsnämnden Öster avstyrker därmed motionen.
Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden avstyrker förslaget.
Nämndens yttrande i sammanfattning

Utbildningsnämnden har tagit del av motionen om att införa korta lektionspauser i
skolan för att göra rörelseövningar.
Utbildningsnämnden uppfattning är inom nämndens verksamheter tillämpas en variation i såväl arbetssätt som arbetsformer vilket leder till att eleverna naturligt rör sig
under lektionspassen och att undvika stillasittande.
Ungdomsrådet

Borås Stads Ungdomsråd ställer sig bakom förslaget.
Ungdomsrådet tycker att förslaget är positivt och håller med om att korta pauser
skulle öka energin i klassrummen. Ungdomsrådet lyfter dock några funderingar kring
införandet av metoden. Frågor kring lektionstid uppstår, kommer lektionerna behöva
förlängas för att hinna med pauser? Hur kommer det tas emot i skolorna? Ungdomsrådet tycker att det är bra att metoden först prövas på några skolor och utvärderas

KU 3

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Björn Qvarnström (SD) och Patric
Silfverklinga (SD); Mobil- och surfplatteförbud i
grundskolan
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen avslås.

170206
Datum

Malin Carlsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0208 609
Programområde: 3
Handläggare: Eva Andreasson, tfn 033-35 32 20
Datum/avdelningschef: 2017-02-06/Ingegerd Eriksson
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Dnr 2016/KS0208

Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Eva Andreasson
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Björn Qvarnström (SD) och
Patric Silfverklinga (SD): Mobil- och surfplatteförbud i grundskolan
Björn Qvarnström (SD) och Patric Silfverklinga (SD) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde 2016-02-25 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås:
Att: man i Borås stads grundskolor inför mobil- och surfplatteförbud på prov under 1
termin för att sedan utvärdera förbudet. Självklart undantag för när dessa används i
utbildningen på prov med analys och en redovisning för Kommunfullmäktige
Att: man tillskriver Borås stads friskolor en rekommendation att införa mobil och
surfplatteförbud på prov under 1 termin för att sedan utvärdera förbudet. Självklart
undantag för när dessa används i utbildningen på prov med analys och redovisning
för Borås Stad.
Motionen har varit remitterad till Stadsdelsnämnderna samt till Ungdomsrådet
Sammanställning av inkomna remissvar, se bil.
Ärendet

Stadsdelsnämnderna avstyrker motionen. Majoriteten av ledamöterna i ungdomsrådet
ställer sig bakom förslaget.
Stadsdelsnämnderna har i sina remissvar hänvisat till Skolverkets vägledning angående
trygghet och studiero, där det bland annat anges att regler bör skapas på skolan
tillsammans av elever, lärare och rektorer. Nämnderna anger även att möjligheten att
införa förbud på enskilda skolor redan finns då Skollagen ger skolor rätt att vidta
disciplinära åtgärder om eleverna inte får trygghet och studiero.
Ungdomsrådet har i sitt remissvar lyft både positiva och negativa aspekter och
konsekvenser av ett mobil – och surfplatteförbud.
Kommunstyrelsens övervägande

Kommunstyrelsen konstaterar att det, enligt Skollagen 5 kap, 5 § och Skolverkets
juridiska vägledning, är rektors ansvar att besluta om ordningsregler för sin skolenhet.
Ordningsreglerna ska utarbetas under medverkan av eleverna och följas upp på varje
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skolenhet. Det innebär att Kommunfullmäktige inte kan besluta om att skolorna ska
införa ett förbud i enlighet med intentionerna i motionen. Med hänvisning till Skollagens bestämmelser är det inte heller aktuellt att tillskriva de fristående skolorna.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen avslås.
KOMMUNSTYRELSEN

Malin Carlsson
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Enhetschef

MOTION OM
MOBIL- & SURFPLATTE FÖRBUD I GRUNDSKOLAN
I dagens moderna samhälle är mobiltelefoner och surfplattor en naturlig del av vardagen.
En Internetuppkoppling nästan var vi än befinner oss hjälper oss med allt ifrån stort till
smått, från att boka färdtjänst och kontrollera busstidtabellen till uppdatera vår status på
olika sociala medier.
Dock finns det en baksida med denna konstanta uppkoppling som är allra tydligast bland
våra ungdomar. Under rast, lunch eller kortare pauser i skolan där man tidigare passade
på att röra på sig i allt från lek till promenad väljer allt fler att i större utsträckning fortsätta
vara stillasittande och istället spendera sin paus med att ”surfa” med mobil eller platta.
Detta har visat sig ha mycket negativ inverkan på eleverna som till följd av stillasittandet
blir tröttare vilket i sin tur leder till försämrad inlärningsförmåga samt försämrade
studieresultat för eleverna.
I en brittisk studie publicerad av Centre for Economic Performance(1) har ett mobilförbud
en märkbart positiv inverkan på studieresultatet. Provresultaten för 16-åringar som gick i
brittiska skolor som förbjudit mobiltelefoner gick upp med 6,4 procentenheter(2) och enligt
studien var det de elever med lägst betyg som höjde sig mest av ett mobilförbud.
Bräckeskolan i Västra Götaland har sedan fredagen den 9e november 2015 infört mobil
och surfplatteförbud på prov under skoltid(3) och har redan märkt av positiva resultat. Med
hänvisning till ovanstående föreslår Sverigedemokraterna:
Att: man i Borås stads grundskolor inför mobil- och surfplatteförbud på prov under 1 termin
för att sedan utvärdera förbudet. Självklart undantag för när dessa används i utbildningen
på prov med analys och en redovisning för Kommunfullmäktige
Att: man tillskriver Borås stads friskolor en rekommendation att införa mobil och
surfplatteförbud på prov under 1 termin för att sedan utvärdera förbudet. Självklart
undantag för när dessa används i utbildningen på prov med analys och redovisning för
Borås Stad.
Sverigedemokraterna i Borås
Björn Qvarnström
Patric Silfverklinga
1. http://cep.lse.ac.uk/pubs/download/dp1350.pdf
2. http://www.theguardian.com/education/2015/may/16/schools-mobile-phones-academicresults
3. https://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2870302-barnen-slutade-leka-rektor-informobilforbud
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Dnr 2016/KS0208

Stadskansliet
Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Eva Andreasson

Motion om mobil- och surfplatteförbud i
grundskolan
Inkomna yttranden i sammanfattning
Stadsdelsnämnden Norr

Stadsdelsnämnden Norr avstyrker remissen: ”Motion om mobil-och surfplatteförbud
i grundskolan”.
Nämndens yttrande i sammanfattning

Stadsdelsnämnden Norr anser att det finns kopplingar mellan ökad aktivitet och
rörelse och höjda studieresultat. Stadsdelsnämnden Norr anser dock inte att det finns
behov av att skapa ett generellt förbud då detta inte gynnar elevers utveckling till
socialt ansvarstagande medborgare.
Att införa mobilförbud för skolan kommer knappast att lösa skolproblemen.
Det de föreslagan mobilrestriktionerna skulle kunna leda till att det byggs ytterligare
murar mellan elever och lärare, när det behövs byggas broar. Utvecklingen går framåt
i samhället och våra barn och unga har en helt annan tillgång till teknik än vad som
tidigare varit möjligt. Med detta som bakgrund är det mer motiverat att våra unga ska
få möjlighet och utrymme att lära sig hantera och använda tekniken på ett motiverat
sätt i undervisningen.
I Skolverkets juridiska vägledning angående trygghet och studiero står följande:
”Grunden för en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero är att alla inklusive elever känner ett
gemensamt ansvar för arbetsmiljön. Regler bör således skapas på skolan tillsammans av elever,
lärare och rektorer. Rektor har en skyldighet att ta fram egna ordningsregler på skolan som
exempelvis kan innehålla förbud mot att använda mobiltelefoner under lektionstid”.
Eleverna ska ha möjlighet att delta i utformingen av sin lärandemiljö, till exempel
genom att medverka i utarbetandet av ordningsregler. Rektor och lärare får ta ifrån en
elev ett föremål om det används så att det stör undervisningen. Ett generellt beslut
om förbud av mobil och surfplattor fråntar skolorna att skapa en gemensam
värdegrund.
Stadsdelsnämnden Norr anser att ett generellt förbud går mot den juridiska
vägledning som Skolverket tagit fram angående trygghet och studiero.
Möjligheten att införa förbud på enskilda skolor finns redan och Skollagen ger skolor
rätt att vidta disciplinära åtgärder om eleverna inte får trygghet och studiero.
Stadsdelsnämnden Väster

Stadsdelsnämnden Väster avstyrker motionen Mobil- och surfplatteförbud i
grundskolan.
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Sammanfattning
Stadsdelförvaltningen Väster bedömer att ett förbud mot användning av mobiler och
surfplattor på skoltid, när de inte används i undervisningssituationen, kan vara
positivt. Men för att den här typen av regler ska ge positiv effekt bör de arbetas fram
och beslutas i samråd med elever och personal. De behöver också utformas utifrån de
specifika förhållandena och behoven som finns på respektive skola.
Stadsdelförvaltningen Väster föreslår därför att motionen avstyrks.
Stadsdelsnämnden Öster

Stadsdelsnämnden Öster föreslår att motionen om mobil- och surfplatteförbud i
grundskolan avstyrks.
Nämndens yttrande
Stadsdelsnämnden Öster anser att det är önskvärt att elever motionerar mer och ser
att det finns kopplingar mellan aktivitet och rörelse, och höjda studieresultat. Stadsdelsnämnden Öster ser däremot inget behov av att skapa ett generellt förbud då detta
inte gynnar elevers utveckling till socialt ansvarstagande medborgare.
Då Stadsdelnämnden Öster anser att mobil- och surfplatteförbud inte bör genomföras för de kommunala skolorna, anser nämnden inte heller att Borås Stad bör tillskriva
friskolorna med en rekommendation om mobil- och surfplatteförbud till Borås Stads.
Ungdomsrådet

Borås Stads Ungdomsråd har tagit upp motionen om att införa mobil och surfplatteförbud i grundskolan. Majoriteten av ledamöterna i ungdomsrådet ställer sig bakom
förslaget.
Ungdomsrådet anser att frågan är intressant och många tankar väcks vid diskussionen, ledamöterna lyfter både positiva och negativa aspekter och funderar på konsekvenserna av ett förbud. Funderingar som lyfts fram är:
-

Det fungerar olika i olika klasser och skolor beroende på hur man arbetar där,
det bör vara något som varje klass bestämmer.
Några av ledamöterna håller med om att mobilanvändningen stör koncentrationsförmågan, man lyfter också att det är ett samhällsproblem som inte bara
förekommer på skolan.
Det lyfts fram att ett mobil och surfplatteförbud skulle leda till att man umgås
mer i klasserna.
Några av ledamöterna har erfarenhet av att ha gått i skola med mobilförbud
och tycker det har fungerat bra.
Många funderingar lyfts kring hur ett förbud ska fungera i praktiken särskilt
då surfplattor används i undervisningen och Borås skolor gör stora satsningar
på it i undervisning.
Ledamöterna tycker det är mer motiverat med ett förbud i de yngre klasserna.
Det lyfts fram att användning av mobil och surfplatta bör vara ett eget ansvar
som eleverna tar.
Några ledamöter tror att det skulle leda till bättre skolresultat.

Majoriteten av ledamöterna tycker att det är positivt att man testar ett mobil- och
surfplatteförbud i grundskolan.

KU 4

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Annette Carlson (M), Morgan
Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C), och Falco
Güldenpfennig (KD): Minska matsvinnet i äldreomsorgen!
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalls.

170207
Datum

Malin Carlsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Kommunalråd

Samverkan
Ja X Nej
Kommentar:
Diarienummer: 2013/KS0412 739
Programområde: 3
Handläggare: Carin Liesen Lindqvist, tfn 033-35 30 72
Datum/avdelningschef: 2017-02-06/Ingegerd Eriksson

Sida
1(2)
2017-02-13

Dnr 2013/KS0412

Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Carin Liesen Lindqvist
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C),
och Falco Güldenpfennig (KD): Minska matsvinnet i äldreomsorgen!
Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C), och Falco
Güldenpfennig (KD har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-05-23 inlämnat
rubricerad motion.
I motionen föreslås att Borås Stad ska ta fram en plan för att minska matsvinnet i
äldreomsorgen.
Borås Stad bedriver idag ett framgångsrikt arbete att minska matsvinnet i våra skolor.
Det är glädjande att Borås Stads skolor har ett lyckosamt arbete med kökspersonal,
elever och lärare. Men det är inte bara skolorna som producerar mer mat än vad som
äts upp. Flera andra kommunala verksamheter slänger också mycket mat, däribland
äldreomsorgen. Matsvinn är ett stort och onödigt slöseri. Det är ett slöseri med våra
gemensamma ekonomiska resurser. Beräkningar från Miljökontoret visar att Borås
Stads skolor slänger mat för 1 miljon kronor under ett läsår. Mat som slängs innebär
också en onödig belastning på vår miljö.
För att minska Borås Stads matsvinn vill allianspartier se ett målinriktat arbete för en
minskning även i äldreomsorgen. Undersökningar visar att lyckade resultat kräver att
man tar ett helhetsgrepp och låter måltiden stå i fokus för all verksamhetsplanering.
Ett sådant förhållningssätt leder dessutom till andra positiva följder kring måltiden
inom äldreomsorgen. Tänkbara åtgärder är mätning av den mat som slängs, målsättningar för att minska den mängd mat som hamnar i soporna, samt utbildning i råvaruhantering. För att måltiden ska stå i fokus kan utbildning krävas inte bara för kökspersonal, utan även för omsorgspersonal, schemaläggare mfl.
Kommunstyrelsens övervägande
Kommunstyrelsen anser precis som motionärerna att det är viktigt att Borås Stad
bedriver ett målinriktat arbete för att minska matsvinnet. En plan för minskat matsvinn är framtagen av Stadsdelsnämnden Väster och följs från och med hösten 2016.
Målet är att minska matsvinnet i stadens offentliga kök inom förskola, skola och
äldreomsorg. Varje enhet ska aktivt arbeta med att minska sitt totala svinn samt göra
förbättringar från år till år. Planen är tydlig utifrån mål, aktiviteter, ansvar och uppföljning. Kommunstyrelsen tar från 2017 över ansvaret för strategiska och kommunö-
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vergripande frågor inom kost-, lokalvård- och vaktmästeri. Kommunstyrelsen kommer att följa upp Handlingsplan för minskat matsvinn i Borås Stads kök inom förskola, skola och äldreomsorg.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen bifalls.
KOMMUNSTYRELSEN

Malin Carlsson
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Enhetschef

Bilaga: Handlingsplan för minskat matsvinn i Borås Stads kök inom förskola, skola
och äldreomsorg.

2016-09-01

Handlingsplan för minskat matsvinn i Borås Stads kök
inom förskola, skola och äldreomsorg.
Bakgrund
Varje år slängs 120 000 ton mat i svenska restauranger och storkök. När vi slänger mat har jordens resurser som energi, vatten och mark används helt i onödan.
Om Sveriges matavfall kan minska med 20 procent beräknas den samhällsekonomiska nyttan bli
mellan 3,2 – 5,7 miljarder kronor per år, motsvarande cirka 70 miljoner måltider.
Det är alltså en ekonomisk fråga, minskat matsvinn innebär stora kostnadsbesparingar, pengar
som man kan använda till att köpa bättre råvaror för att höja kvalitén och öka de ekologiska inköpen.
Det uppstår olika sorters matsvinn i restaurangerna:
Tallrikssvinn
Tallrikssvinn är den mat som läggs på tallriken, men inte äts upp, utan kastas. Orsaken till detta
kan bero på omständigheter som stress, attityd hos våra gäster och miljön i matsalen. Under åren
2012-2014 genomfördes ”Är du Matsmart?”, en tävling mellan grundskolorna som syftar till att
minska mängden tallrikssvinn. Resultatet från detta projekt visar att vägning av tallrikssvinn utan
gästernas vetskap var snittet 28 g svinn/portion och under uppmärksammade vägning av tallrikssvinn var snittet på 15 g svinn/portion.
Serveringssvinn
Serveringssvinn är matsvinnet som uppstår i samband med serveringen och kan bero på många
olika orsaker. På grund av livsmedelslagstiftning får mat som varit ute i servering inte tas om
hand utan måste kastas. För att minska mängden som hamnar i soptunnan är planering och val av
kantinstorlekar några av de saker som spelar stor roll.
Borås Stad var med i projektet ”Minska överproduktionen i Storkök” , som drevs av SP Food
and Science, där man bland annat tittade på serveringssvinnet. I rapporten från detta projekt
framkom att det är många faktorer som påverkar och att man behöver samarbeta med kärnverksamheten för att förbättra schemaläggning samt öka förståelsen. Egna rutiner i köket är en viktig
faktor som är av stor betydelse för att kunna minska serveringssvinnet. Man bör inte enbart mäta
minsking i procent utan även mäta i enheten kg serveringssvinn per dag.
Produktionssvinn
Produktionssvinn är det matsvinn som uppstår i köket under produktionen.
Lagringsvinn är medräknat i produktionssvinn i denna handlingsplan och avser livsmedel som
kasserats pga. att det inte längre anses fullgott vilket bl.a. kan bero på felaktig förvaring, brusten
kylkedja eller att sista förbrukningsdag har passerats.
Rätt temperatur vid förvaring är avgörande för hållbarheten. Passerat bäst-före-datum innebär
inte automatiskt att maten är dåligt och behöver slängas under förutsättning att den är fullgod.
Bra ordning och planering i köket är andra faktorer som är viktiga för att minska produktionssvinnet.

Mål
Målet är att minska matsvinnet i våra offentliga kök inom förskola, skola och äldreomsorg.
För att kunna nå detta mål behövs ökad medvetenheten hos personalen kring vilka faktorer som
är bidragande orsaker till matsvinnet. Köken har olika utgångslägen och förutsättningar vilket gör
att det behöver sättas individuella mål per enhet och inte enbart övergripande generella mål.
Varje enhet ska aktivt arbeta för att minska sitt totala svinn samt göra förbättringar år för år.
Åtgärd och Ansvar
Vad
Vad ska göras?

Utbildning/information för
personalen i köken kring
matsvinn.
Ta fram en nulägesrapport
genom en första mätning.
Genomföra årliga aktiviterer
på temat matsvinn tillsammans med kärnverksamheten.
Skapa bättre rutiner tillsammans med kärnverksamheten kring schemaläggning av
mattider, flöden samt rapportering av frånvaro.
Se över och förbättra arbetsrutinerna i kök och servering.
Förbättra arbete och rutiner
med recept och matsedelsplanering.
Sätta individuella mål för
varje enhet i verksamhetsplanen.
Mätningar två gånger per år
för att följa utvecklingen på
respektive enhet.

När

Vem

Uppföljning

När ska det ske/vara
klart?

Vem ansvarar?

När och hur ska uppföljning ske?

VT 2017

Verksamhetschef Kost
Verksamhetsutvecklare

HT 2017

VT 2017

Verksamhetsutvecklare
Enhetschef

VT 2017

Löpande 1 ggr/år

Verksamhetschef Kost
Verksamhetsutvecklare

Årsredovisning

VT 2017

Enhetschef Kost
Ansvarig kock
Rektor/Förskolechef

Årsredovisning

Löpande

Enhetschef för kost
Kökspersonalen

Löpande av Enhetschef

Löpande 2 ggr/år

Verksamhetsutvecklare
Matsedelgrupp med
köksrepresentanter

1 ggr/år

Enhetschef för kost
Kökspersonalen

Årsredovisning

Löpande vår- och
hösttermin

Enhetschef för kost
Kökspersonalen

Årsredovisning

Bilagor till denna handlingsplan:
Bilaga 1, Arbetsrutiner för köken
Bilaga 2, Mätning av matsvinn

Motion

2013-05-23

Minska matsvinnet i äldreomsorgen!
Borås Stad bedriver idag ett framgångsrikt arbete för att minska matsvinnet i våra skolor.
Bland annat har skolorna fått tävla i att minska tallrikssvinnet. Utbildning av kökspersonal
sker också.
Det är glädjande att Borås Stads skolor har ett lyckosamt arbete med kökspersonal, elever och
lärare. Men det är inte bara skolorna som producerar mer mat än vad som äts upp. Flera andra
kommunala verksamheter slänger också mycket mat, däribland äldreomsorgen.
Matsvinn är ett stort och onödigt slöseri. Det är ett slöseri med våra gemensamma ekonomiska
resurser. Beräkningar från Miljökontoret visar att Borås Stads skolor slänger mat för 1 miljon
kronor under ett läsår. Mat som slängs innebär också en onödig belastning på vår miljö.
Matproduktionen påverkar miljön i flera led. För att producera livsmedel som ska bli skolmat
krävs åkermark, energi, vatten och ofta kemikalier. Råvaror ska transporteras från bondgård
till förädling, sen till butik och sist till den plats där maten lagas. Produktionen har skett helt i
onödan när maten slängs. Slutligen upplever de flesta av oss att det finns ett etiskt
ansvarstagande i att inte slänga mat.
För att minska Borås Stads matsvinn vill vi allianspartier se ett målinriktat arbete för en
minskning även i äldreomsorgen. Undersökningar visar att lyckade resultat kräver att man tar
ett helhetsgrepp och låter måltiden stå i fokus för all verksamhetsplanering. Ett sådant
förhållningssätt leder dessutom till andra positiva följder kring måltiden inom äldreomsorgen.
Tänkbara åtgärder är mätning av den mat som slängs, målsättningar för att minska den mängd
mat som hamnar i soporna, samt utbildning i råvaruhantering. För att måltiden ska stå i fokus
kan utbildning krävas inte bara för kökspersonal, utan även för omsorgspersonal,
schemaläggare mfl.
Med anledning av ovanstående föreslår vi Kommunfullmäktige besluta att:
- Ta fram en plan för hur Borås Stad ska minska matsvinnet i äldreomsorgen.
Annette Carlson (M)
Morgan Hjalmarsson (FP)
Kerstin Hermansson (C)
Falco Güldenpfennig (KD)
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BESLUTSFÖRSLAG

Försäljning av del av Viared 14:19, kv. Haglet, Viared
Västra, tomt 8, 9 och 10
Ett köpeavtal har upprättats med Borås Bil Viared AB om försäljning av 46 000 kvm av fastigheten
Viared 14:19 på Viared Västra. Köpeskillingen utgör 21 850 000 kronor.
Marken säljs grovplanerad. Överlåtelsen villkoras av att köparen senast 2018-03-30 påbörjar byggnation
på området. Köparens avsikt med köpet är att etablera en lastvagns- och bilserviceanläggning.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
I enlighet med upprättat köpeavtal sälja 46 000 kvm av fastigheten Viared 14:19 för 21 850 000 kronor till
Borås Bil Viared AB.
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Dnr 2017/KS0159 253

Avd: Mark- och exploatering
Handläggare: Johannes Olsson
Kommunfullmäktige

Försäljning av del av Viared 14:19, kv. Haglet,
Viared Västra, tomt 8, 9 och 10
Ett köpeavtal har upprättats med Borås Bil Viared AB om försäljning av 46 000 kvm
av fastigheten Viared 14:19 på Viared Västra. Köpeskillingen utgör 21 850 000 kronor.
Marken säljs grovplanerad. Överlåtelsen villkoras av att köparen senast 2018-03-30
påbörjar byggnation på området. Köparens avsikt med köpet är att etablera en lastvagns- och bilserviceanläggning.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
I enlighet med upprättat köpeavtal sälja 46 000 kvm av fastigheten Viared 14:19 för
21 850 000 kronor till Borås Bil Viared AB.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Elisabeth Eickhoff
Markchef
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BESLUTSFÖRSLAG

Beviljande av borgen till Borås Arena AB för en fotbollshall vid Ryda sportfält.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Borås Arena AB beviljas en utökad borgen med 30,0 mnkr. Det totala borgensåtagandet gentemot Borås
Arena AB uppgår då till 131,5 mnkr inräknat den tidigare outnyttjade borgen på 10 mnkr som nu
aktiveras.
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Dnr 2016/KS0443

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Roger Cardell
Kommunfullmäktige

Beviljande av borgen till Borås Arena AB för
en fotbollshall vid Ryda sportfält
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunstyrelsen att tillstyrka ett utökat borgensåtagande till Borås Arena AB med 30 milj kr till totalt 40 mnkr för uppförande av
en ny permanent inomhushall vid Ryda sportfält. Bakgrunden är att i samband med
att Sjuhäradshallen byggdes om till Gymnastikens Hus och idrottshall för personer
med funktionsnedsättningar så beslutade Kommunfullmäktige 2014-02-20 om ett
utökat borgensåtagande på 22 milj kr, som dels skulle täcka ombyggnaden av Sjuhäradshallen och dels en överbyggnad över Borås Arena 2 som är konstgräsplanen på
grusområdet väster om Borås Arena. Av de 22 milj kr så återstår 10 milj kr som en
outnyttjad borgen för överbyggnaden. De övriga 12 milj kr har bekostat ombyggnaden av Sjuhäradshallen.
Den ursprungliga tanken var en Air Dome (upp- och nedmonterbart tält) över fotbollsplanen. Borås Arena AB och IF Elfsborg har nu reviderat sina planer och avser
istället att uppföra en permanent inomhushall till en investeringsutgift om ca 40 milj
kr. Borås Arena AB och Elfsborg bedömer att detta är det mest fördelaktiga alternativet. Anledningen är en längre avskrivningstid för en permanent hall jämfört med tältet
och att drifts- och uppvärmningskostnaderna bedöms som likvärdiga.
Planerna på att placera hallen vid Borås Arena 2 har i det förberedande planarbetet
mottagits med stor tvekan av ett flertal förvaltningar och verksamheter i Borås Stad
och av den anledningen kom Ryda sportfält upp som ett bättre alternativ. IF Elfsborg
och Borås Arena AB har processat förändringen och ser fördelar med att hallen i stället placeras på Ryda sportfält. Placeringen vid Ryda har flera fördelar, området kan
”leva upp” under hela året, jämfört med 4-5 månader idag. Hallen kan komma att
komplettera andra aktiviteter som sker på platsen. Tillskottet av en fullstor inomhushall ger Borås fotbollsföreningar stora möjligheter att bedriva en ändamålsenlig och
meningsfull träning året om. Hallen kommer att få en hög nyttjandegrad under perioden september – april. I hallen finns också möjlighet till andra aktiviteter än fotboll.
Enligt uppgift från Samhällsbyggnadsförvaltningen tillåts att marken på Ryda sportfält
får bebyggas med idrottsverksamhet. Det skulle då vara möjligt att bygga fotbollshallen på en av gräsplanerna utan att göra någon planändring. Endast bygglov krävs då.
Kommunstyrelsen har ingen annan uppfattning än Borås Arena AB´s och Elfsborgs
bedömning att en permanent hall ger ett större mervärde och till en marginellt högre
årlig kostnad än ett tält. Principen för driften och den ekonomiska hanteringen av
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hallen följer den som gäller för huvudarenan Borås Arena. Borås stad genom sin Fritids- och folkhälsonämnd kommer att förfoga över utnyttjandet och bokningen av
anläggningen enligt den upparbetade modell som är etablerad. Fritids- och folkhälsonämnden bedömer att den årliga kostnaden i huvudavtalet kommer att öka med ca
500 tkr i och med tillskottet av denna hall.
I dagsläget har Borås Arena AB en beviljad och utnyttjad kommunal borgen på sammanlagt 91,5 mnkr före denna ansökan. Borås Arena AB erlägger ingen borgensavgift
för de lån som bolaget upptar vilket är brukligt gentemot föreningslivet. Tidsrymden
för hur länge den kommunala borgen gäller följer löptiden för de lån som borgensbeviljandet avser.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Borås Arena AB beviljas en utökad borgen med 30,0 mnkr. Det totala borgensåtagandet
gentemot Borås Arena AB uppgår då till 131,5 mnkr inräknat den tidigare outnyttjade
borgen på 10 mnkr som nu aktiveras.

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olson
Kommunalråd

Magnus Widén
Ekonomichef
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum
2017-01-23

§6
2017/FF0004 821
Ansökan om utökad borgen för fotbollshall vid Ryda sportfält
I samband med att Sjuhäradshallen konverterades till Gymnastikens Hus och en Idrottshall för
människor med funktionsnedsättning så beslutade Kommunfullmäktige, 2014-01-27 dnr
2013/KS0638, om ett borgensåtagande på 22 milj kr, som dels skulle täcka ombyggnaden av
Sjuhäradshallen och dels investeringen av ett nytt tält över Borås Arena 2. Tältet på Borås Arena 2
skulle fungera som ett alternativ för vinterträning inomhus i gamla Sjuhäradshallen. Av de 22 milj
kr så återstår 10 milj kr som en outnyttjad borgen för hall över Borås Arena 2. De övriga 12 milj
kr har bekostat ombyggnaden av Sjuhäradshallen.
Den ursprungliga tanken var en Air Dome (upp- och nedmonterbart tält) över ytan. Borås Arena
AB och IF Elfsborg har reviderat sina planer på en tältbyggnad och vill istället bygga en
permanent inomhushall till en kostnad av 35 milj kr. Driftkostnaden för den permanenta hallen
skiljer sig inte markant från driftkostnaden för en tälthall. Anledningen är en längre
avskrivningstid på en permanent hall och att drifts- och uppvärmningskostnaderna bedöms som
likvärdiga.
Principen för driften av Borås Arena 2 är densamma som för huvudarenan.
I förslaget till ny hall finns också en läktare med en publikkapacitet på ca 1 200 pers.
Sedan tidigare har Fritids- och folkhälsonämnden sagt ja till ett utökat borgensåtagande, 2016-0516 § 58, på 25 milj kronor för ändamålet men då var placeringen vid Borås Arena 2. Placeringen
av fotbollshallen vid Ryda sportfält innebär troligtvis högre kostnader för markberedningen
jämfört med att hallen skulle placeras över Borås Arena 2. Av den anledningen söker nu Borås
Arena AB ytterligare 5 milj kr i ett utökat borgensåtagande.
Att placera hallen vid Borås Arena 2 har mottagits med stor tvekan av ett flertal förvaltningar och
av den anledningen kom Ryda sportfält upp som ett bättre alternativ.
IF Elfsborg och Borås Arena AB har processat förändringen inom föreningen och ser fördelar
med att hallen placeras på Ryda.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunstyrelsen att tillstyrka ett ökat borgensåtagande
till Borås Arena AB på 30 miljoner kronor för uppförande av en ny permanent inomhushall vid
Ryda sportfält. Beslutet förutsätter erforderliga myndighetsbeslut.

Forts.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum
2017-01-23

Forts. § 6
Vid protokollet
Johanna Jönsson
Nämndsekreterare

Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Justeras 2017-01-26
Ida Legnemark (V)
Ordförande

Jan Nilsson (SD)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2017-01-27.
Rätt utdraget intygar:

Johanna Jönsson
Nämndsekreterare

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum

Tommy Jingfors, 033 – 35 73 66

2017-01-17

Diarienummer

1 (2)

2017/FF0004 821

Ansökan om utökad borgen för fotbollshall vid Ryda
sportfält
Förslag till beslut
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunstyrelsen att tillstyrka ett ökat
borgensåtagande till Borås Arena AB på 30 miljoner kronor för uppförande av en ny
permanent inomhushall vid Ryda sportfält. Beslutet förutsätter erforderliga
myndighetsbeslut.
Sammanfattning
Sedan tidigare har Fritids- och folkhälsonämnden sagt ja till ett utökat
borgensåtagande, 2016-05-16 § 58, på 25 milj kronor för ändamålet men då var
placeringen vid Borås Arena 2. Placeringen av fotbollshallen vid Ryda sportfält innebär
troligtvis högre kostnader för markberedningen jämfört med att hallen skulle placeras
över Borås Arena 2. Av den anledningen söker nu Borås Arena AB ytterligare 5 milj kr
i ett utökat borgensåtagande.
Att placera hallen vid Borås Arena 2 har mottagits med stor tvekan av ett flertal
förvaltningar och av den anledningen kom Ryda sportfält upp som ett bättre alternativ.
IF Elfsborg och Borås Arena AB har processat förändringen inom föreningen och ser
fördelar med att hallen placeras på Ryda.
Bakgrund
I samband med att Sjuhäradshallen konverterades till Gymnastikens Hus och en
Idrottshall för människor med funktionsnedsättning så beslutade Kommunfullmäktige,
2014-01-27 dnr 2013/KS0638, om ett borgensåtagande på 22 milj kr, som dels skulle
täcka ombyggnaden av Sjuhäradshallen och dels investeringen av ett nytt tält över
Borås Arena 2. Tältet på Borås Arena 2 skulle fungera som ett alternativ för
vinterträning inomhus i gamla Sjuhäradshallen. Av de 22 milj kr så återstår 10 milj kr
som en outnyttjad borgen för hall över Borås Arena 2. De övriga 12 milj kr har
bekostat ombyggnaden av Sjuhäradshallen.

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum

Tommy Jingfors, 033 – 35 73 66

2017-01-17

Diarienummer

2017/FF0004 821

Den ursprungliga tanken var en Air Dome (upp- och nedmonterbart tält) över ytan.
Borås Arena AB och IF Elfsborg har reviderat sina planer på en tältbyggnad och vill
istället bygga en permanent inomhushall till en kostnad av 35 milj kr. Driftkostnaden
för den permanenta hallen skiljer sig inte markant från driftkostnaden för en tälthall.
Anledningen är en längre avskrivningstid på en permanent hall och att drifts- och
uppvärmningskostnaderna bedöms som likvärdiga.
Principen för driften av Borås Arena 2 är densamma som för huvudarenan.
I förslaget till ny hall finns också en läktare med en publikkapacitet på ca 1 200 pers.
Förvaltningens övervägande
Tillskottet av en fullstor inomhushall ger Borås fotbollsföreningar stora möjligheter att
bedriva en ändamålsenlig och meningsfull träning året om. Hallen kommer att få en
hög nyttjandegrad under perioden september – april. I hallen finns också möjlighet till
andra aktiviteter än fotboll.
Placeringen vid Ryda har flera fördelar, området kan ”leva upp” under hela året,
jämfört med 4-5 månader idag. Hallen kan komma att komplettera andra aktiviteter
som sker på platsen.
Samverkan
Samverkan om placeringen av en hall vid Ryda kommer att ske med alla de föreningar
som finns i området idag.
Bilagor
1) IF Elfsborg och Borås Arenas skrivelse.
2) Fritids- och folkhälsonämndens protokoll 2016-05-16 § 58
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Sammanträdesdatum
2016-05-16

§ 58
2016/FF0062 821
Beviljande av borgen till Borås Arena AB för en fotbollshall över Borås Arena 2
Borås Arena AB vill fullfölja planerna på en övertäckning över Borås Arena 2. Kostnaden är
beräknad till 35 milj kr.
I samband med att Sjuhäradshallen konverterades till Gymnastikens Hus och en Idrottshall för
människor med funktionsnedsättning så beslutade Kommunfullmäktige, 2014-02-20 § 23, om ett
borgensåtagande på 22 milj kr, som dels skulle täcka ombyggnaden av Sjuhäradshallen och dels
investeringen av ett nytt tält över Borås Arena 2. Tältet på Borås Arena 2 skulle fungera som ett
alternativ för vinterträning inomhus i gamla Sjuhäradshallen. Av de 22 milj kr så återstår 10 milj kr
som en outnyttjad borgen för hall över Borås Arena 2. De övriga 12 milj kr har bekostat
ombyggnaden av Sjuhäradshallen.
Den ursprungliga tanken var en Air Dome (upp- och nedmonterbart tält) över ytan. Borås Arena
AB och IF Elfsborg har reviderat sina planer på en tältbyggnad och vill istället bygga en
permanent inomhushall till en kostnad av 35 milj kr. Driftkostnaden för den permanenta hallen
skiljer sig inte markant från driftkostnaden för en tälthall. Anledningen är en längre
avskrivningstid på en permanent hall och att drifts- och uppvärmningskostnaderna bedöms som
likvärdiga.
Principen för driften av Borås Arena 2 är densamma som för huvudarenan. I förslaget till ny hall
finns också en läktare med en publikkapacitet på ca 1 200 pers.
Tillskottet av en fullstor inomhushall ger Borås fotbollsföreningar stora möjligheter att bedriva en
ändamålsenlig och meningsfull träning året om. Hallen kommer att få en hög nyttjandegrad under
perioden september – april. I hallen finns också möjlighet till andra aktiviteter än fotboll.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunstyrelsen att tillstyrka ett ökat borgensåtagande
till Borås Arena AB på 25 milj kr för uppförande av en ny permanent inomhushall över Borås
Arena 2. Beslutet förutsätter erforderliga myndighetsbeslut.
Vid protokollet
Johanna Jönsson
Nämndsekreterare

Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Justeras 2016-05-23
Ida Legnemark (V)
Ordförande

Ulla-Britt Möller (S)
Forts.

2 (2)
PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum
2016-05-16

Forts. § 58
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2016-05-24.
Rätt utdraget intygar:

Johanna Jönsson
Nämndsekreterare

E2

BESLUTSFÖRSLAG

Ansökan om medel till European Athletics U20 Championships 2019.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen tillstyrker ansökan från Fritids- och folkhälsonämnden i samarbete med BoråsBorås TME
AB om värdskap för Junior EM i friidrott på Ryavallen 2019. Erforderliga medel för arrangemanget avser
Kommunstyrelsen att ta upp i Budgetförslaget till 2019 års budget.
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Handläggare: Roger Cardell, tfn 35 70 40
Datum/avdelningschef: 2017-01-17/Magnus Widén
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Dnr 2016/KS0830
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Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Roger Cardell

Fritids- och folkhälsonämnden

Ansökan om medel till European Athletics U20
Championships 2019.
Fritids- och folkhälsonämnden ansöker i samarbete med BoråsBorås TME AB om
värdskapet för Junior EM i friidrott 2019 på Ryavallen och föreslår Kommunstyrelsen
att tillstyrka ansökan och avsätta erforderliga medel i budget för 2019.
Svenska Friidrottsförbundet söker medarrangör, stad och förening i Sverige för ansökan om European Athletics Junior Championships 2019 (Junior EM i friidrott 2019).
Junior EM i friidrott är ett mästerskap för ungdomar mellan 16-19 år (U20). Tävlingen har arrangerats i Sverige tidigare, senast i Eskilstuna 2015. Borås har goda förutsättningarna att kunna stå värd för ett stort internationellt evenemang. Med en nyrenoverad friidrottsarena som är anpassad för internationella tävlingar och en erfaren
organisation samt en engagerad och kunnig lokal förening har Borås Stad stora möjligheter att få vara med att arrangera Junior EM.
Junior EM innefattar 22 events på dam- och herrsidan; Running, Walking, Jumps,
Throws, Hepathlon/Decathlon. Junior EM i friidrott är en jämnställd tävling fullt ut
mellan dam och herr. Tävlingarna kommer vid ett positivt besked att arrangeras av
det Europeiska friidrottsförbundet, Svenska Friidrottsförbundet och IK Ymer i samarbete med Fritid- och folkhälsoförvaltningen och BoråsBorås TME AB. IK Ymer
har i sin styrelse tagit beslut på att ansöka om Junior EM i friidrott 2019. Ett beslut
om Borås Stad får vara med att arrangera kan förväntas under april 2017.
Kommunstyrelsen ser positivt på att staden är med och arangerar ännu ett stort idrottsevenemang. Detta är en strategi för Borås Stad och ger flera positiva mervärden
och stärker stadens positiva image. För kommunens del vilket inkluderar Fritids- och
folkhälsonämnden och Borås TME AB kan arrangörskostnaderna i dagsläget beräknas till ca 5,0 mnkr och får arbetas in i Budget 2019.
Kommunstyrelsen har på dagens sammanträde beslutat att tillstyrka ansökan från
Fritids- och folkhälsonämnden i samarbete med BoråsBorås TME AB om värdskap
för Junior EM i friidrott på Ryavallen 2019. Erforderliga medel för arrangemanget
avser Kommunstyrelsen att ta upp i Budgetförslaget till 2019 års budget.
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Malin Carlsson
Kommunalråd
Magnus Widén
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum
2016-12-13

§ 159
2016/FF0190 861
Ansökan om medel till European Athletics U20 Championsships 2019
Svenska Friidrottsförbundet söker nu medarrangör, stad och förening i Sverige för ansökan om:
European Athletics Junior Championships 2019
(Junior EM i friidrott 2019)
Junior EM i friidrott är ett EM (Europamästerskap) för ungdomar mellan 16-19 år (U20).
Tävlingen har arrangerats i Sverige tidigare, senast i Eskilstuna 2015. Göteborg stod värd för
Junior EM i friidrott U23 1999. Borås har nu förutsättningarna för att kunna stå värd för ett stort
internationellt evenemang. Med en nyrenoverad friidrottsarena som är anpassad för internationella
tävlingar och en erfaren organisation samt en engagerad och kunnig lokal förening har vi alla
möjligheter att buda hem Junior EM till Borås. Potentiellt kan evenemanget bli vad friidrotts VM
1995 blev för Göteborg – ett framgångsrecept, en enorm erfarenhet och framförallt inkörsport till
ytterligare stora internationella evenemang i Borås.
Junior EM innefattar 22 events på dam- och herrsidan; Running, Walking, Jumps, Throws,
Hepathlon/Decathlon.
Junior EM i friidrott är en jämnställd tävling fullt ut mellan dam och herr. I Eskilstuna blev
evenemanget också prisat som det mest miljövänliga friidrottsevenemanget i Europa och därefter
världen.
European Athletics Junior Championship arrangeras av det Europeiska friidrottsförbundet
European Athletics (EA), Svenska Friidrottsförbundet och IK Ymer i samarbete med Fritid- och
folkhälsoförvaltningen Borås Stad och BoråsBorås TME AB.
IK Ymer har i sin styrelse tagit beslut på att ansöka om Junior EM i friidrott 2019 (U20).
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden ansöker i samarbete med BoråsBorås TME AB om värdskapet för
Junior EM i friidrott 2019 på Ryavallen och föreslår Kommunstyrelsen att tillstyrka ansökan och
avsätta erforderliga medel i budget för 2019.
Vid protokollet
Johanna Jönsson
Nämndsekreterare

Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Justeras 2016-12-20
Ida Legnemark (V)
Ordförande

Erik Johnson (MP)
Forts.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum
2016-12-13

Forts. § 159
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2016-12-22.
Rätt utdraget intygar:

Johanna Jönsson
Nämndsekreterare
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Ansökan om medel till European Athletics U20
Championsships 2019
Förslag till beslut
Fritids- och folkhälsonämnden ansöker i samarbete med BoråsBorås TME AB om
värdskapet för Junior EM i friidrott 2019 på Ryavallen och föreslår Kommunstyrelsen
att tillstyrka ansökan och avsätta erforderliga medel i budget för 2019.
Sammanfattning
Svenska friidrottsförbundet söker nu medarrangör, stad och förening i Sverige för
ansökan om:
European Athletics Junior Championships 2019
(Junior EM i friidrott 2019)
Junior EM i friidrott är ett EM (Europamästerskap) för ungdomar mellan 16-19 år
(U20). Tävlingen har arrangerats i Sverige tidigare, senast i Eskilstuna 2015. Göteborg
stod värd för Junior EM i friidrott U23 1999. Borås har nu förutsättningarna för att
kunna stå värd för ett stort internationellt evenemang. Med en nyrenoverad
friidrottsarena som är anpassad för internationella tävlingar och en erfaren
organisation samt en engagerad och kunnig lokal förening har vi alla möjligheter att
buda hem Junior EM till Borås. Potentiellt kan evenemanget bli vad friidrotts VM 1995
blev för Göteborg – ett framgångsrecept, en enorm erfarenhet och framförallt
inkörsport till ytterligare stora internationella evenemang i Borås.
Junior EM innefattar 22 events på dam- och herrsidan; Running, Walking, Jumps,
Throws, Hepathlon/Decathlon.
Junior EM i friidrott är en jämnställd tävling fullt ut mellan dam och herr. I Eskilstuna
blev evenemanget också prisat som det mest miljövänliga friidrottsevenemanget i
Europa och därefter världen.
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European Athletics Junior Championship arrangeras av det Europeiska
friidrottsförbundet European Athletics (EA), Svenska Friidrottsförbundet och IK
Ymer i samarbete med Fritid- och folkhälsoförvaltningen Borås Stad och BoråsBorås
TME AB.
IK Ymer har i sin styrelse tagit beslut på att ansöka om Junior EM i friidrott 2019
(U20).

Bakgrund
Nyckeltal evenemang
* Sker alltid i juli månad (v 28-29)
* Fyradagarstävling (tävlande kommer ca 3 dagar innan tävlingen startar)
* Övernattningar 6,5 nätter
* 1 000 deltagare
* 600 ledare
* Medföljande familj är vanligt och utgör den största delen av publiken
* Över 45 länder representerade
* 100% turistandel deltagare, ledare, medföljande
* Antal besök Junior EM i friidrott i Eskilstuna var 7 300
* 100% av deltagarna boende på hotell
* 70 medierepresentanter (Europa)
Syfte och effekter av evenemanget
* Goda turistekonomiska effekter (TEM)
* Internationell medieuppmärksamhet och TV-sändningar
* Högt marknadsvärde (rykte) för Borås
* Fullbelagda hotell under en veckas tid
* Ger en erfarenhet av att arrangera stora internationella evenemang i syfte att kunna
locka ännu fler till Borås
* Stärker friidrotten i Borås och Sverige, framförallt bland den yngre delen av
befolkningen
* Möjlighet att värva fler unga utövare av friidrott i Borås
* Utnyttja och visa upp nyrenoverad arena – Ryavallen/Ryahallen
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* Vi har inga nuvarande planerade stora evenemang inför 2019. Vi skall vara en
evenemangsstad. Junior EM i friidrott är ett internationellt evenemang som
storleksmässigt och innehållsmässigt passar Borås väl utifrån de förutsättningar vi
kan erbjuda.
* Sommartorsdagarna® utgör under den aktuella tiden ett stort mervärde och tillgång
för deltagarna som vi kan utnyttja.
* Junior EM i friidrott är sedan tidigare ett miljövänligt evenemang, Eskilstuna vann
europeiskt samt internationellt miljöpris för sitt evenemang, ett värde vi kan ta till
vara på i Borås.
* Med en utvecklad volontärsbank kan vi möjliggöra tillfälle för integrationsarbete med
exempelvis flerspråkiga värdar.
* Jämfört med exempelvis SM-veckan är arbetsinsatsen betydligt mindre för Fritid- och
folkhälsoförvaltningen samt BoråsBorås TME AB. Detta skall ställas i relation till det
ekonomiska bidrag kommunen ger.
* Fler stora internationella och nationella friidrottsevenemang till Borås med en
Inledande målsättning på:
Grand Prix Gala 2018, därefter löpande årligen (Stockholm, Göteborg, Karlstad,
Malmö, Växjö) Friidrotts SM 2018.
* IK Ymer ges möjlighet till ett ekonomiskt tillskott.
Tidsplan bid-processen
13 dec
15 jan
Jan/feb
feb-mars
21-23 april
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Fritid- och folkhälsonämnden sammanträder
Application Deadline
Beslut kommunstyrelsen
Evaluations
Council Presentation & Decision

Ekonomi Event Impact Calculator
Branschen har länge eftersökt ett verktyg för att mäta värden för evenemang. Centrum
för idrottsevenemang (Riksidrottsförbundet) och Göteborg & CO har nu i ett
samarbete tagit fram en eventkalkylator som på ett enkelt sätt kan redogöra, inte bara
för hårdfakta utan också de sociala värden evenemang ger. Verktyget kommer att
presenteras i januari och dess syfte är att branschen nationellt skall använda detta
verktyg för att mäta värdet på evenemang på likvärdigt sätt. Borås har dock redan fått
utbildning och möjlighet att använda detta verktyg.
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Besöksnäring i stort är en bransch som inte kan exporteras. Besöksnäringen och dess
potential ligger i värdet och utbudet i sin stad, plats, besöksmål, evenemang etc. Den
arbetskraft som den skapar kan heller inte förläggas på annan plats. Den genererar
arbetstillfällen för många och erbjuder möjligheter för enklare arbete.
Värdet för Junior EM i friidrott (U20)
Turistekonomiska effekter, 50 miljoner
I det turistekonomiska värdet beräknas antalet besökare, turister, övernattningar,
boendeform, biljettpris, sponsring externt och internt (stadens insats), arbetsinsats,
ideellt arbete samt mediavärde. Det ekonomiska värdet ställts också i paritet till stadens
storlek i form antalet innevånare.
Betalt arbete
För att värdera ett evenemang behöver staden också värdera den arbetsinsats som
krävs för att kunna stå värd för evenemanget. Arbetet med att värdera vår arbetsinsats
och den tid som läggs ned har utvecklats under 2016 på BoråsBorås TME AB och kan
under 2017 börja utvärderas. Beräkningen för arbetsinsatser gällande Junior EM i
friidrott beräknas till:
4-5 personer BoråsBorås TME, 2-3 personer Fritids- och folkhälsoförvaltningen samt
2-3 vaktmästare på Arenan
Ideellt arbete, 2 miljoner
Möjligheterna att utveckla det ideella arbetet för evenemang är stor. Integration är
kanske ett av det mest intressanta områdena. Att kunna aktivera volontärer och andra
intresserade är en annan. Värdet av det ideella arbetet för Junior EM beräknas till 2
miljoner.
Mediavärde, 23 miljoner
Eskilstuna mätte ett mediavärde på 23 miljoner för samma evenemang 2015. (källa:
Retriever). Medieuppmärksamheten är internationell och hela 70 medierepresentanter
från hela Europa finns på plats.
Socialt värde, 16 miljoner
De mjuka värdena för evenemang går att både mäta och värdesätta. Det mäts genom
att i förväg anta och i efterhand faktiskt undersöka värdet av:
Brukarvärdet – hur många kronor en besökare anser att evenemanget vad värt
”biljettmässigt”.
Hur många procent av kommuninvånare som antas besöka evenemanget.
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Optionsvärdet, Kulturvärdet och Imagesskapande mäts i ett värde mellan 1-8
Det sociala värdet för Junior EM beräknas till 16 miljoner.
Budget
Budget inkomster
Internationella förbundet European Athletics (EA)
Borås Stad
Sponsring
Biljetter
Övriga inkomster (kiosk, mat, kläder)
Bidrag EA, produkter, service, tidtagning och resultatrapportering, online service
Budget utgifter
Tävling
Ackreditering och säkerhet
Logistik och tranport
Boende
Marknadsföring
TV produktion
Digital presentation (storbildskärm)
Teknik
Sjukvård och dopning
Värdskap
Cermoniplanering
Administration, löner, lokaler
Övrig beredskap
Budget
Eskilstunas kostnader slutade på ca 7 000 000 kr exklusive arena och personal. I Borås
kan vi kan göra detta betydligt billigare.
I förhandlingar med förbundet har vi kommit överens om att träningsarenan blir
Ryhallen och Svenljunga IP. Därmed behöver inte värdstaden anlägga en tillfällig
löparbana med fullgod kurva. Detta drar ned kostnaderna med ca 1 miljon kronor.
Total budget Borås Stad 5 000 000 kr

5 (6)

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum

Tommy Jingfors, 033 – 35 73 66

2016-12-05

Fördelat på:
Fritid- och folkhälsonämnden Borås Stad 3 185 000 kr
Tävlingsarena och tävlingsförutsättningar
BoråsBorås TME AB 1 815 000 kr
Marknadsföring och värdskap
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BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (L) och
Bengt Wahlgren (L): Lyft fram hus med historia
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalles

2017-01-18
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0651 042
Handläggare: Christina Anemo, 033-35 53 05
Datum/avdelningschef: 2016-12-12/Magnus Widén

Programområde: 2

Sida
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2017-02-13

Dnr 2016/KS0651

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Christina Anemo
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (L)
och Bengt Wahlgren (L): Lyft fram hus med
historia
Morgan Hjalmarsson (L) och Bengt Wahlgren (L) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde 2016-09-28 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att särskilt intressanta byggnader lyfts fram genom att byggnadernas historia och arkitektoniska värden framhålls för boråsarna, för turisterna och för
andra besökare.
För att uppnå detta på ett enkelt sätt föreslår motionärerna att lämpligt utformade
skyltar med relativt kort text och en QR-kod för digital information sätts upp på de
hus som blir aktuella. Vidare föreslår motionärerna att finansieringen av detta projekt,
som kan beräknas kosta ca 50000 kr per år under en treårsperiod, kan ske genom att
man tar i anspråk motsvarande medel ur Samhällsbyggnads-nämndens överskott.
Motionen har varit remitterad till Samhällsbyggnadsnämnden och Kulturnämnden.
Båda nämnderna tillstyrker motionen.
Kulturnämnden är positiv till förslaget med tillägget att den uppskattade kostnaden på
50 000 kr per år under en tre-årsperiod bör kompletteras med en årlig driftkostnad.
Erfarenheten säger att denna typ av informationsskyltar med jämna och ojämna mellanrum måste bytas ut eller rengöras på grund av klimatpåverkan eller annan åverkan.
Det bör också övervägas om QR-kod är den bästa kompletterande informationen.
Kanske en nedladdningsbar app är bättre. Förutom historiska intressanta byggnader,
som kan återfinnas i hela Borås Stad, föreslår Kulturnämnden att även byggnader eller
miljöer av yngre datum kan bli aktuella för skyltning, det kan till exempel gälla nytillkomna arkitektoniskt intressanta objekt.
Samhällsbyggnadsnämnden anser att det är positivt att öka kunskapen om och intresset för bebyggelsen i Borås Stad. Genom att bibringa boråsare, turister och andra besökare kunskaper om den byggda miljön, dess historia och utveckling finns tillfälle att
skapa ett engagemang för stadsbyggnadsfrågor. Detta engagemang ökar möjligheterna
att skapa attraktiva områden där människor vill verka och bo. Detta arbete bör framgångsrikt kunna genomföras i samarbete med Kulturnämnden.
Kommunstyrelsen anser att idén om att lyfta fram hus med historia är bra och
föreslår därför att Samhällsbyggnadsnämnden och Kulturnämnden samarbetar kring
genomförandet av motionärernas förslag. När det gäller val av teknisk lösning och
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vilka byggnader som ska lyftas fram har inte Kommunstyrelsen någon uppfattning
utan det arbetet är lämpligt att Samhällsbyggnadsnämnden och Kulturnämnden utför.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen bifalles
KOMMUNSTYRELSEN

Ton Andersson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef

Borås 2016-09-26

Motion ”Lyft fram hus med historia”

Borås har till stora delar en intressant stadsbebyggelse, där enskilda byggnader kan lyftas
fram och bl.a. deras historia och arkitektoniska värden kan framhållas för boråsarna, för
turisterna och för andra besökare.
För att uppnå detta på ett enkelt sätt föreslår vi att lämpligt utformade skyltar med relativt kort
text och en QR-kod för digital information sätts upp på de hus som blir aktuella.
Stadsantikvarien bör få i uppdrag att göra urval och författa texter.
Finansieringen av detta projekt, som kan beräknas kosta ca 50000 kr per år under en
treårsperiod, kan ske genom att man tar i anspråk motsvarande medel ur Samhällsbyggnadsnämndens överskott.

Morgan Hjalmarsson
Liberalerna

Bengt Wahlgren
Liberalerna

YTTRANDE
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Kommunstyrelsen

Yttrande över motionen ”Lyft fram hus med
historia”
Kommunstyrelsens diarienummer: 2016/KS0651.

Beslut
Kulturnämnden tillstyrker motionen ”Lyft fram hus med historia” med beaktande av
vissa synpunkter.

Kulturnämndens yttrande i sin helhet
Morgan Hjalmarsson och Bengt Wahlgren, båda Liberalerna, har i motion till
Kommunfullmäktige föreslagit att informationsskyltar sätts upp på särskilt utvalda
hus som ett sätt att lyfta fram Borås historiska och arkitektoniska bebyggelsehistoria.
Kulturnämnden är positiv till förslaget med tillägget att den uppskattade kostnaden på
50 000 kr per år under en tre-årsperiod bör kompletteras med en årlig driftkostnad.
Erfarenheten säger att denna typ av informationsskyltar med jämna och ojämna
mellanrum måste bytas ut eller rengöras på grund av klimatpåverkan eller annan
åverkan. Det bör också övervägas om QR-kod är den bästa kompletterande
informationen. Kanske en nedladdningsbar app är bättre.
Förutom historiska intressanta byggnader, som kan återfinnas i hela Borås Stad,
föreslår Kulturnämnden att även byggnader eller miljöer av yngre datum kan bli
aktuella för skyltning, det kan till exempel gälla nytillkomna arkitektoniskt intressanta
objekt. I allt övrigt tillstyrks motionen.
KULTURNÄMNDEN

Sara Andersson
Ordförande
Eva-Lotta Franzén
Kulturchef
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Samhällsbyggnadsnämnden

REMISSVAR
2016-11-15

Diarienummer
2016/SBF0060

Kommunstyrelsen

Remiss: Motion ”Lyft fram hus med historia”
Kommunstyrelsens diarienummer: 2016/KS0651

Nämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker motionen.

Nämndens yttrande
Samhällsbyggnadsnämnden har mottagit en motion av Morgan Hjalmarsson (L) och
Bengt Wahlgren (L) på remiss. Motionen föreslår att lämpligt utformade skyltar med
relativt kort text och en QR-kod för digital information sätts upp på hus med historiskt eller arkitektoniskt värde. Syftet är att lyfta fram enskilda byggnader för boråsarna, för turisterna och för andra besökare.
Samhällsbyggnadsnämnden anser att det är positivt att öka kunskapen om och intresset för bebyggelsen i Borås Stad. Genom att bibringa boråsare, turister och andra besökare kunskaper om den byggda miljön, dess historia och utveckling finns tillfälle att
skapa ett engagemang för stadsbyggnadsfrågor. Detta engagemang ökar möjligheterna
att skapa attraktiva områden där människor vill verka och bo. Detta arbete bör
framgångsrikt kunna genomföras i samarbete med Kulturnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar därför att tillstyrka motionen med förslag om att
uppdraget genomförs i samarbete med Kulturnämnden.
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Kjell Classon
Ordförande
Rita Johansson
Förvaltningschef
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Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm angående
Föreningen Islamiska Skolan i Göteborg m.fl.
Borås Stad har den 12 januari 2017 skickat in bifogat yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Att i efterhand godkänna översänt yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm.

170202
Datum

Malin Carlsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0197 611
Handläggare: Dan Persson, tfn 033 35 58 52
Datum/avdelningschef: 2017-02-01/Magnus Widén

Programområde: 3

,.,

,,~

FÖRVALTNINGSRÄTTEN
I STOCKHOLM

UNDERRÄTTELSE

Aktbilaga 10

2016-12-21

~

Mål nr.
24009-16

Avdelning 3 3

Anges vid kontakt med domstolen

Borås Stad
501 80 Borås

I
Borås Stad./. Föreningen Islam~ska Skolan i Göteborg m. fl.
angående tillämpning av skollagen

Ni f'ar tillfälle att yttra er över innehållet i bifogade handlingar, aktbilaga 7, 9.
Om ni yttrar er ska yttrandet vara skriftligt och ha kommit in till domstolen senast den 4
januari 2017. Ange domstolens målnummer som finns längst upp till höger.

Använd helst bara ett sätt att svara (via antingen vanlig post, e-post eller fax). Adresser
finns nedan.
Om ni har några frågor kan ni kontakta domstolen.

;J(_

(/

Jenny Ekström
Telefon 08-561 68002

Diarilinr

Diarieplanbateckn

BORAS STAD

2016 -12- z7
Korr1munstyrelsen
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Dok.Id 804941
Postadress
115 76 Stockholm

Besöksadress
Tegeluddsvägen 1

Telefon
08-561 680 00

Telefax
08-561 680 01

E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
www.domstol.se/forvaltningsratt

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:30

~v

FÖRVALTNTNGSRA·:"~.I~·~·.
r
l L,)\
J STOCKHCLrA

Förvaltningsrätten i Stockholm
Avdelning 33
115 76 Stockholm
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Yttrande i mål nr 24009-16,1 Borås kommun./. Skolinspektionen
i

Förvaltningsrätten har förelagt Skolinspektionen att yttra sig över aktbilaga
1 i rubricerat mål.
Borås kommun anför i sitt överklagande att Skolinspektionen gjort en
felaktig bedömning av de invändningar som kommunen framfört mot den
sökta etableringen i kommunen. En etablering av Römosseskolan Borås
skulle medföra ert ökad segregation i skolan med långsiktiga negativa
pedagogiska och ekonomiska följder. Enligt kommunen är en sådan
etablering inte förenlig med det integrationsarbete som bedrivs i
kommunen. En risk för ökad segregation kan enligt kommunen beaktas
som en sådan bestående och påtaglig hegativ följd som avses i 2 kap. 5 §
skollagen, eftersom ordalydelsen ger ett sådant utrymme.
Skolinspektionen vill med anledning av kommunens överklagande
framföra följande.
Skolinspektionen bedömer huruvida det blir påtagliga negativa följder på
lång sikt för eleven eller för den del av skolväsendet som anordnas av det
allmänna utifrån bestämmelserna i 2 kap. 5 §skollagen. Av förarbetena till
skollagen (pröp. 2009/10:165 s. 643) frahlgår bl.a. att kraven enligt denna
bestämmelse får bedömas på sqmma s~tt som vid rnotsvarahde bedörnnihg
enligt den gamla skollagen (1985:1100). I förarbetena till 1985 års skollag .
ro.i.ges att med påtagliga negativa följder avses bland annat att kommunen
skulle tvingas lägga ned en befintlig skola och detta skulle medföra att
avståndet till närmaste skola avsevärt skulle öka föt vissa elever i
kommunen (prop. 1995/96:200 s. 54). Enligt de senare förarbetena ska, vad
gäller rekvisiten "på lång sikt" och "för eleverna" även följande beaktas.
Tyngdpunkten vid prövningen ska ligga på en helhetsbedömning av
samtliga omständigheter söm kan inverka på den aktuella
friskoleverksarnhetens betydelse för skolväsendet Det är även viktigt att
prövningen görs ur ett elevperspektiv;: dvs~ elevers möjlighet att välja skola
ochha tillgång till ett brett utbud av utbildningar, För att effekter ska anses
vara "påtagligt negativa" ska de kunna antas bestå på längre sikt Fem år
har ansetts vara en överskådlig period i sammanhanget (prop~ 2009/10:157 s.
21).
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De invändningar mot en etablering som kommunen framfört, dels i
yttrandet till ansöJ..<an, dels i överklag~det handlar till större del om att en
etablering av Römosseskolan Borås skulle innebära ökad segregation i Borås
kommun. I beslutet från den 11 oktober 2016 konstaterade Skolinspektionen
att dessa invändningar inte är ~v sådan art att ansökan ska avslås.
Kommunen har inte påvisat, varken i överklagandet eller i yttrandet, att
eventuella påtagligt negativa följder skulle kvarstå på sikt eller att någon av
kommunens 37 grundskolor skulle behöva stängas ned och att resvägen för
vissa elever i kommunen skulle bli avsevärt längre i ochmed etableringen.
Elevunderlaget i kommunen beräknas dessutom att öka med omkring 575
elever i aktuella åldrar fram till 2021.
När det gäller eventuella segregerande effekter av en fuskoleetablering är
det enligt Skolinspektionen inte en sådan påtagligt negativ följd som uttalas
i förarbetena till skollagen. Kamni.arrätten i Stockholm uttalar i sin dom från
den 18 december 2015 (mål m 3421-15) att ordalydelsen i 2 kap. 5 §
skollagen ger utrymme för att segregation kan beaktas som ert sådan.
bestående och påtaglig negativ följd som kan: uppstå till följd av en
etablering. Kammarrätten framför d9ck att det av förarbetena inte tydligt
går att utläsa en avsikt att en ansökan 0111. etablering av skolhuvudman ska
kunna avslås utifrån risk för ökad segregation. Vidare framför
Kammarrätten att möjligheten att välja skola och tillgå1'1g till ett brett utbud
av utbildningar i förarbetena frarnhålli som en viktig kvalitetsaspekt i
skolväsendet För att en ansökap. om huvudmannaskap ska kunna vägras
krävs enligt Kammarrätten att ko:rrtmunen pekar på konkreta
omständigheter som sannolikt medför en sådan ur elevperspektiv negativ
följd av etableringen i det enskilda fallet. Enbart en befarad risk för ökad
segregation från kommunens sida kan enligt Kammarrä~en inte föranleda
att ansökan avslås i det enskilda fallet.
Borås· ko:rrtmun .har enligt Skolinspektionens bedömning inte anfört sådana
konkreta omständigheter som avses ovan. Vad kommunen anfört i
överklagandet ger sammantaget inte anledning till någon annan bedömning
än den Skolinspektionen redan: gjort i sitt beslut. Överklagandet bör därför
avslås.
På Skolinspektionens vägnar

i,.,

Christina Riddermari Karlsson
Jurist
Ub:~dare/föredragartde
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Borås Stad ./. Föreningen Islamiska Skolan i Göteborg

I
l
!

I

Som ombud för Föreningen Islamiska Skolan i Göteborg (härefter benämnd "Föreningen"),
vilken förelagts att yttra sig över aktbilaga 1 i rubricerat mål, får jag härmed anföra följande.

l

j

I

II

1

INSTÄLLNING TILL KOMMUNENS YRKANDE

1.1

Föreningen bestrider Borås Stads (härefter benämnd "Kommunen") yrkande och
yrkar att Förvaltningsdomstolen ska fastställa det överklagade beslutet.

2

GRUNDER

2.1

Godkännande att bedriva fristående ~kolverksamhet ska lämnas enligt 2 kap 5 §
skollagen om den enskilde har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för
utbildningen och utbildningen 'inte inriebär påtagliga negativa följder på lång sikt för
eleverna eller för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna i den
kommun där utbildningen ska bedrivas.

2.2

Att Föreningen har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen
har redan fastslagits av såväl domstolen som Skolinspektionen. Vad Kommunen har
att yttra sig över i förevarande mål är endast huruvida utbildningen innebär
påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna eller för den del av skolväsendet
som anordnas av det allmänna i den kommun där utbildningen ska bedrivas.

2.3

Kommunens inställning till fristående skolor med etnisk eller religiös profil i
allmänhet och dessas eventuella påverkan på segregationen i samhället i stort är
alltså inte relevant i målet.

2.4

En eventuell risk för segregation, vare sig det rör segregation i en specifik skola eller
segregation i samhället i stort, inte en sådan negativ följd som enligt 2 kap 5 §

i~
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skollagen kan vara ett hinder för att godkännande att bedriva fristående
skolverksamhet ska lämnas.

i"'
f

2.5

Föreningen bestrider vidare att en etaplering av en ny skola med islamisk profil och
m.ed Föreningen som huvudman skulle medföra en ökad risk för segregation i
Kommunen.

2.6

Föreningen bedriver idag skol,verksamhet i stadsdelen Angered i Göteborgs Stad,
närmare bestämt i Gårdsten (åk 3-9) och Rannebergen (åk F-2).

2.7

Av utdrag från Skolverkets databas Siris, bilaga 1, framgår att vid en jämförelse
mellan Römosseskolan och kommunal huvudman när det gäller behörighet till
gymnasieskola ser vi att Römosseskolans elever ligger bra till med sina 84,2 % som
är behöriga till yrkesprogram respektive ekonomiskt, humanistiskt och
samhällsvetenskapligt program, jämfört med 76,9 % respektive 74,4 % för elever i
kommunala skolor. Vi ser också att 81,6 % av Römosseskolans elever går ut nian
med behörighet till naturvetenskapligt och tekniskt program medan endast 72 % av
eleverna i kommunala skolor gör så.

2.8

Även i Göteborgs Stad finns problem med segregation och Angered är en av de mest
utsatta stadsdelarna när det gäller socioekonomiska problem och utanförskap. När
det gäller frågor om segregation är det därför mest relevant att jämföra
Römosseskolan med andra skolor i samma stadsdel, t.ex. Gårdsstensskolan, bilaga
2, och Utmarksskolan, bilaga 3.

2.9

Vid Gårdsstensskolan, som ligger ca 700 meter från Römosseskolan, är 52,9 % av
eleverna behöriga till yrkesprogram O<fh 51 % till ekonomiskt, humanistiskt och
samhällsvetenskapligt program. Endast 47,1 % av Gårdsstensskolans elever går ut
nian med behörighet till naturvetenskapligt och tekniskt program. För
Utmarksskolans elever är motsvarande siffror 45,9% (yrkesprogram), 43 15 %
(ekonomiskt, humanistiskt och samhällsvetenskapligt program) och 40 %
(naturvetenskapligt program). Tittar man på resultaten på ämnesprov i årskurs 9 ser
vi att Römosseskolans elever har betydligt bättre resultat i svenska, matematik och
engelska än eleverna i grannskolorna.

2.10

Trots att Römosseskolan har samma utmaningar som grannskolorna när det gäller
elevernas språkkunskaper och bakgrund kan vi alltså bl.a. se att över 80 % av
Römosseskolans elever går ut nian med behörighet till naturvetenskapligt och
tekniskt program medan under hälften av eleverna vid de kommunala grannskolorna
har den behörigheten, samt att Römosseskolans elever har dessutom betydligt
bättre kunskaper, inte minst i svenska språket, än eleverna i grannskolorna. Dessa
framgångar är resultatet av Römosseskolans hårda arbete med att ge samtliga
elever en bra utbildning och samtidigt erbjuda en miljö som förstärker elevernas
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identitet för att ge dem möjlighet att etablera sig i det svenska samhället och bidra
till dess utveckling.

j

2.11

Mot bakgrund av Römosseskolans goqa resultat vid skolorna i Göteborg finns det all
anledning att anta att även eleverna vid den planerade Römosseskolan i Borås
kommer att kunna erbjudas såväl en god grundskoleutbildning som goda
förutsättningar att bli antagn~ till och lyckas med högre utbildning senare i livet. I de
flesta fall kan detta komma att innebära betydligt bättre möjligheter att etablera sig
i det svenska samhället än V2'd de skulle ha fått vid en kommunal skola i ett
bostadsområde där socioekonomiskt underläge och utanförskap är ett etablerat
problem.

2.12

Kommunen nämner även i sitt överklagande hur viktigt det är med möten mellan
människor med olika bakgrund. Kanske utgår Kommunen ifrån att eftersom skolan
har en islamisk profil så kommer alla eleverna att ha liknande bakgrund. En
jämförelse med Römosseskolan i Göteborg, som Föreningen också är huvudman för,
visar dock att det inte är troligt att så kommer att bli fallet. Vid Römosseskolan i
Göteborg finns nämligen elever med bakgrund från 20 olika länder och tre
världsdelar och sexton olika modersmål, se bilaga 4. Det har alltså blivit en
mötesplats för elever med vitt skilda bakgrunder. Att eleverna delar samma
världsreligion är knappast något som är negativt i sig.

2.13

Sammantaget har Föreningens etablering av en ny skola i Kommunen goda
förutsättningar att förbättra möjligheterna att nå Kommunens målsättning om att
öka andelen elever som når gymnasiebehörighet och att minska segregationen i
Kommunen.
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Göteborg den 16 december 2016

ftv.[)~
Ida Dahlberg

~

Advokat
E-post: ida.dahlborg@wistrand.se
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Rapportbeskrivning, dofinitianur etc.
Samtliga uppgifter avser elever med betyg enlig1 de! måi- och Kunskapsreialerade betygssystemet. Uppgifterna avser betyg före provning. I
totalen för antal elever ingår åven elever som har andra bedömningssystom, elever som har avslutat årskurs 9 i internationella skolor.
Obseivera atc om antalet EJ behoriga ar 1·4, så vfsas andelen behöriga scm ... 100.
Om tesultatet år färre an 10 elever, dubbelprickas den och två prickar{.,) visas isttillet för utfall. Om uppgift saknas visas en prick{.} istället

I

'~

1

ffä

utra.U

F<ic !-as.aret :2!Jt "51'16 ;:ir !$.ilmm:~t1e.tij)!jr11ng1>11 uppdala<J fot om e1ev-0t sorn hat o~ucl' bel~gruru::l ~ oAAh.idarOJdU" resp.aktiv& lnkfl.."'d•rado t $$tr!tliQ$1
elever, raspaKtive rar fficKor och pojkar, Ere..·er som har okand bakgruna s.aKnar uppgin Qm personnummer, tex om de annu inta Dltv1t
falKbokiOrda
... Antal eiever

Antal elever sam har avslutat 8rskurs 9. dvs elever med slutbetyg såväl från det mål och Kur.skapsrelaterade
oetygssystema1 som andra bedornningssyst.am. Eiever som saknar godkånl beryg i alla ämnen. dvs elever som saknar
sluloetyg ingår
Elever som saknar personnummer. dvs har ok.and bakgrund. ingår inte i redovisningen a•1 antal elevettasårel 2015116.

"' Andel(%) elever

För att en elev sf..a vara behörig till gymnas;eskolans nationella program krilvs iägst betyget godkånå i ämnena

beh6riga Ull

svenska/svenska som. andraspråk. engeiska och matemaf1k

Den sorn väljer att sö!<a ti!l etl ytkesp10gram måste ha godkända betyg ! y1terli9are fem ämnen. det v;ll säga totalt åtta.
För att söka tlff ett hogslwleforbsredar.de program kr.avs gcckär.da b&tyg i nio iimnen

föl. sammanlagt tolv.

föf behörighet llil ekonomi·. hurnanisliskt:!· och semh.Eilhwelens~•apsprogrammen ska fyra av de niO övtiga gookanda
ärnmrna var.it geografi. historia, samhällskuns~ap acn re!igionsiiunskap.
FOr beh6nghet lill naturveh:inskaps·

och tekniKprograrnmeri. .aska tre av de. r..io övnga godkånda å:rnnena var2 biologi. fysik och kemi
För behörighet till estetiskt prcgram år dat nio valfria åmnen
Andelen beräknas av de som fått eller skulle ha fått belyg enligl det måloch i\Unskgpsretaterade bstygssystemel \eiever som sa1<nar ~odJ.c.ant belyg 1.aHa amnen ingår).
•Andel(%) elever
ej behöriga

EJ behörig at; sCka lil! något natlonelll program. Oe1
yrkesprcgram.

ar beraknat genom

100 procent minus andel behänga UU

Alt vara behörig !in Estetiskt program innebår au majoriteten av dem ave11 år behöriga tlll båda oUer något av de andia 2
högskoleförbered:ande kalegoriern2 av prcgrnm, De! är endasl 0.5 procentenheter på riJ.:snivå som enbart ar behör~ga till Estetiskt program
och då aven YrKesprogrdmmet.
Eftersom behorighet till Estetiskt program ;iinebar 3+9 god~åndä arnnen så ;nk.luderas ävon aa SO- respektive NO-ämnen som kalegoriserar
behörighet till ekonomi#. humanist!skav ocr1 samhä!lsvetensl<apsptogtarnman respaktive: natur'Vetenskaps. och lekniKprcgramrnen.

Som e!l sammanfattand.a mått p;ä gymnas.ebehbrighel sammaniaget, oavsett program och nivå, är de! behOrlghei lill yrkesprogrammet som
ska användas.

~

•

Naturve11tn· Andul ('%)
skep!i9I o~ ehwer "i
tokr.1~1.1
t::.hörigo
p11191t1m

program

!

:1

E.kcno111i..,
IH.im;zm.1.Ji11q
cch .i.arnnan~-

v111tonslc:11p.S-·

Ptti!)r<irii

Göteborg, sarnll. e!ever. samtliga hu'ludman
Grileborg, samli. oic-vor, komrnunal riuvt1dmao
GOtebcrg. sa.'Tlti. ele\ler, er.skild ht;Yl:dman

--

Hngskoi6IDrn1Hodanda jlrngra'tn -

17,9
23.1
6,7

ta'

~,1'1

SHUS

Skolverket
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Rapportbeskrivning och definitioner etc.

Obsomr3 all om resull<lluppgifton taocra• på färre än 10 ~l•<er. dwbbeiprickes dan, Då vi$aS l'lå prickar{,,) ist.illel lörutfalt. Om antalet fiickorell<!rpojkar ar f~rra ån 10
dubbeiprickas bada anlalsuppgiflerna, Observera all cm anlalel elever med provbelyg F l!r farro än 5, så wsas andelen med A-E sam -100. Om data saknas visas en prick(.)
iställot lor ulfalt
... Andei (%) elever sorn deltagit

Procentuell ar.del

elever som deltagit pä respektive delprov Tillsammans med provbetygel presen1eras andelen som deltagil i

samtliga delp<ov inom respektive ämnesprov
•Antal elever med provbetyg A-F

...

And~/{%)

med provbelyg A-E

Antal elever $Ol'r\ erhål!il prov-/dolprovsoetyg A·F inom respektiva ämne.sprov. Elever utan provresul!:at ingår inte.
Procentuell arcel elever som erhållit god1<.an1 prov../de!provsbelyg A-E, av de som erhållit prov/delprovsbelyg A-F.

" Genomsni!tiig

provb~tygspoäng

Den genomsniUiiga provbetygspoär;gcn visar etl gar.omsniu a.v elevernas pm11betyg omräkr.at till poäng.
Den genomsnittliga provbetygspoär.gen beräkn~s rör elev4!r .som erhållit.provbetyg A~F i respektive
provldeiprov, 8etygsloget F ger Opoäng, E ger 10 poäng. \:J ger 12,5. C ger 15. 8 ger 17.5 och A ger 20
poäng. Den högsta moj!iga provbelygspaången ar 2C poaoo och det lägst;; är 0 poäng.
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2015116

pojkar
Alla samtidigt

Visar uppgirter för: skolenheten G!irdstrm_~~9jn.fi.±.!!

~~.m~~~
E;..;..::..1cYaoli:.llnd ts;1i<ijrlmd

- - - - - IJOJUSl'fOOkand tHlkQfllnd - - -

Ar.d;il{%)!!!ver.oenongatd!

Andel t%l 0Jo\lerbohö11ga t:ll

Hagska!c~1:rticrct1an~e prc1;r11m

An1,,;

'fn.•-.-

~!~'IGf

prt!~nirn

ElhtliO.t
pro;uim
'

H)k 9

Eiumomi-,

Vn<.-as-

HDgnr1!11lt\rtum1dandl'J rmoram Esllftll5J.! Ekonom.. ,
NaWIWl•n· Anåel {%}

fl'"\lTllm

prn!/l"'f•TI

llumo"b.11~k•

P;opligt o".h

~lt'""f~J

~'h: Hmt!B!l"Y

tu.nrskt
pro;ram

buho1•:;ia

'lflOr.5kiJl:I!•

4 819
3 204

84.7
80.5

1615

93.J

51

52,'1

hs
79,5

92.5
51.0

82,6
78,2
91.5
51,0

80,0
75.5
89.4
47.1

1513
19,5
6,7
47,1

82.1
76,9
93,3

52.9

Iill..rilruli.'

:ntl..liiruinhl
Till kommunnivå

Rapportboskrivnlng 1 definitioner olc.
S.amthga uppgift.er avser ele11er med betyg anhgt d~t mål- och kvns.Kapsralate.rade betyg5syslemet Uppgiftema avser be!yg fö:re- provolng. I
to!.alen för antal -elever ingår il'\' en elever som har ancra: bedomnings;system, elever som ho,. :.iv~Juta-t ärs.ii:urs 9 i i~tomatiom~lla skolor.
Obsorvora au om antalet E.I behöriga ar 1-41 s'a visas ar.dele.n behO!iga som -100.

O:m nm..ift~htl iår ~Wre än 10 o~'(~(, d.y~bi;~pri:.::ku dG-n Qeh l'lå ~f~i:<km (.. } :.;istls ~s~~l1et fer r.M'o!!!JI. Om uppgift saknas ... is.as en pric::k (-} isllilllet
for utfall,

Pör läsårat 2015116 år sarnmanstållmngen uppdelad for om elever som har okänd bakgrund ar ex.kluderade respektNe inkluderade i sam1figa
elever, re.speklive för flickor och poikar. Elever som har okand b2kgrund saknar uppgifl om personnummer, teJt om de annu inte blivit
folkbokforda.

.. Anlal elever

Antal elever som har avslutat årskurs 9, dvs ele.... er med slutbetyg såval från del mål oc!i kuri5kspsrelaterade
belygssystemel som andra bedömningssystem. Elever som saknar godkänt betyg i alla ämnen. dvs elever som saknar
slulbetyg ingår.
Elever som saknar personnummer, dvs har okänd bakgrund, ingår inte i redovisningen av antal elever läsåret 2015116.

,. A'1de! (%) elever
behöriga till

För' att en ele'l ska vara ben6rig t;ll gymnasiask.olcn1s nationella program krävs lägst betyget godkänd i ämnena
svenska/svenska som andraspråk, enge!ska oct1 matematik
Den som va!jer all söka till ett yrkesprcgram måste ha gcdkanda betyg i y11erli~are fem ämnen. det vill säga totalt åtta.

För all söka till el1 hög,kolefört>aredande prog(am kråvs godkanda betyg i nio amnen till. sammanlagt lolv.
För betlöfighet ldl ekonorm-, humanistiska~ och samhällsvetenskapsprogrammen ska fyr'a.av de nio Ovrfga godkända

ämnana vara geog(afi, h1.stona, sernhäl!skunak.ap och r'eligionskunsl\ap
För bahdr!ghet till naturvatenskapsoc.i"\ teknikprogrammen ska tre av de nio övriga goc:ikända amnena vara biotogi. fysik cch k.erm.

För behårfghet till estetiskt program ar det nio vaifne amnen .
•Andelen beraknas av de som fått eller ,skul!e ha fått betyg enligl de! mål-

cch J<.unskapsrelaierade betygssystemet (e!e<1er sam saknar Sodkånt betyg 1 pila ämnen. ingår}.

I

Ej behOrig att söka till något nationell; program. Det är beraknat genom 100 p;ocenl minus ar.del bei16riga till

I

" .4ldel (%}elever
ej behöriga

!

AU vara behötig Ull Estetiskt pro9rarn innebär att majonletsn av asm aven ar behöriga till bilda eller något av de andra 2
högskoleforberedande kategorierna :av program Det är endast 0.5 procen,enheter på riksnivå som enbart år' behöriga till Estetiskt program
och då aven Yrkasprogrammet.

i

I'

yrkespr'Og(am.

'

Eftersom b~holighal till Este1lslt,t program innebar 3+9 godkanda ämnen så lnK!uderas aven de SO· respektive NO-ärnnen som kategoriserar
behörighet till okoncmi-. humanistiska- cch sarnhällsve!enskapsprogrammen respel\tlve natutv~tenskaps~ och teknikprogrammen.

Som ett sammaniaflande måtl på gymnasiebehårighet sammanlaget, cavseU program och nivå, är det behörighet 1ill yrkesprogrammet som
ska användas.

1

l

I
~..,,

-

l:1.u~.;i1ti!l-ri$il.<)

'J'"-11flllRtUCtl tlie'lllfll"j

(!cl'I samnlll1- t•llnt•kt

"'u•nskapsr.1aqram

pmgr•m

Göteborg, samtl. elever, samtliga huvudmän
Göteborg. samtl. els.,1er, kommunal huvudrn;;:tn
Göleborg, samtl. elever. enskild hu·1udrmm
Gårds.ten~skolan 4-9, samtL elever

--

.;ttafti1'1'J

-

~itmirveten-

81.2
75,9
92.5
51,0

ao.o
74.7

behM1ga

pr.ograrn

77,5
72,0

17.9

91,4

89,3

23.1
G,7

si.o

47,1

47.1

t'

~v

~~RIS
~l'I ~
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Skofverket

Grundskolan ·Resultat på ämnesprov i svenska, matematik och engelska,
årskurs 9
Läsåret 2015116

Vald org•nisation: ~rg_(l.~r.11~.tmu.&l\Qiil~

Kommunala skolor

Vald huvudman:

~~~
>imv
01Jl1HtlV

A:i!:1•l (%/ •l,.\l•t 'cm de?tagit
F'o;;:;o;o,

Tl)cta!t

Po1f.a!

~t;d<ti~'o'lffff'.Ulip1uvlletyyA.f!
r'J1~:t

Fli;::ita! .;

Svenska

I P:i;kal

Andtl l*i mac prcvbety~ A-E
Toldi!

F'fn:.ka!

0enotn51']:1tiiv pnwbetyg~pc3!l!J

F>:i;lo:!U

fc~I!

ff11.?,or

?ojl\i!~

6.6

I

Sammc;nvägt provbetyg
Tala {delprov A)

Läsa (delprov 8)
Skriva (deiprov C)

Sv1Jnska som andraspråk

Sammainvagt provb&!yg

8•1.0

94.7

77.4

42

18

24

61.9

66.7

58,3

7,4

8.5

Tala (delprov A)

90,0

100,0

83,9

45

19

26

73,'3

-100

69,2

9,4

10,3

s,a

Laso (delp1ov 8)

88.0

100,0

ao.a

44

19

25

54.5

57.9

52,0

6.4

7.2

5,7

Skriva {O"e!prov C}

84,0

94,7

77,4

42

18

24

47,6

55.6

41.7

6,1

7,6

s.o

80,8

95,0

71.9

42

19

23

73,8

73.i

73,9

8,4

S,8

8,0

Matematik
Provbelyg
Engelska

lI

Samrnanvägt provbetyg

78,8

90,0

71,9

41

18

23

85,4

-100

-100

11,5

12,6

10,5

Tala (aetprov Al

80,8

90,D

75,0

t.2

18

24

-1co

-100

-100

13,1

1'3,3

12,9

Lasa och lyssna (delprov B)

86.5

100.0

78.1

45

20

25

73.3

75.0

72,0

10,2

10,a

9.8

Skriva {delprov C)

82.7

100,0

71,9

t.3

20

23

79,1

70.0

-100

10.9

10.8

11,0

Rappo1tbeskrivnlng och definitioner etc.

a.u cm resuitatuppgiftcn baseras p?.-färre än 10 a!6rJt;tr, dubbclpfiekas de1' 02. visas två pid{af {.,J isUiUut ltir urfa!I, Om anlalot föt:kOf eUer pojkar il:r färr~ ån 10
dubbe!prlcl\as båda anlalsuppgitterna. Observera att om antalet elever med provbetyg F är färro ån 5, sil visas :andelen med A~E som -100. Om data saknas visas en prick(.}
is1åi!et for utfall.
Ob$5(Y~å

f

I
i

I
I
I

I
Il

l

II
I

l

l
t.4\l

•

.. Andai {%) elever som deltagit

Procentuell andel elever som deJtagil på respektive delpro'I. Tillsammans med provbetygel presenteras andelen som deltagit i
samtliga delprov inom respektive ämnesprov

.. Antal elever med provl:ielyg A·F

An!al elever som erhåil!t prov.f.de!provsbGtyg A·F inom respektive ämnesprov. Elever utan provresultal ingår inte.

.. Andel (%) med provbetyg A·E

Procentuell ar.de! sle ... er som ertlånil godkänt prov./delprovsbetyg A·E, av de som erhållit prov~
Jdelprovsbelyg A-F .

.. Genoinsmtlfig provbstygspoang

Den 9enomsniltliga provbetygspoängon visar ell genom.snitt av ele1,·emas provbetyg omräknat till poang.
Den genomsrnttliga provbetygspoär.gen beräknas för ele~r som erhållit pro'.'betyg A·F i respektive
prov/delprov. Be:ygsteget F ger 0 poäng. E ger iO poäng,'1:l ger 12,5, C ger 15. 8ger17,5 cch A ger 20
poäng Den hOgsta möjliga pro•Jbelygspo~ngen är 20 poäng och dei lagsla ar O poäng.
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lnklusne alldnll ba~91und - - - -

l:.;(kt;:!M!Okandb1><;hln<:1
~JlO'!i

~,lllfll,.

Ar.1111
elovar

'rt1'}'11!7\

131<, 9

(%i flvv11r beM11ga Ml

An<:1P.l (%J BffiYt1r bel't!irroa I.Il

Hogs.kolelorc-erednr.de prog:mr.
E':jto\l'.!11.t
E.itonQml·,
f.l1t'JNotanfl''-'ll"'"'
··

cch.um11.i!!1-

!>lu1pfo.it .oi;;h
t.i:.11i..lct

vu!itnlkaps-

hu1m1n1stlJ.k.i1

Prt11Jr.:m1

Ana111~1

11!.avotcj

Y11\i::i;.r::rogram

Pl'tl!Jr.:tm

tl•tl~·

4 819

84,7

:i 204
1615
65

80,5
93,3

<5.9

\~3,8
79,5

'92,5
44,7

82,6
76,2
91,5
43,5

80,0

75,5
89,4
40,0

15.3
19.5
6.7
54,1

62,1

76,9
93.3
45,9

jJ!lJ:i!;mitl

IillJiin.ml.I'.

nn kommunnivå

I

Rapportbeskrivning, definitioner etc,
Sarrllllga uppgifter avser elever med betyg enligt dal mål- oc:h kunskapsreialerade betygssystemet. Uppgiftenia av.:5er betyg före provning,
tolalen f6r antal elever ingår även elever som har andra bedCmnihgssyste1n, elever som har avslutat årskurs 9 i intemationella .sk.olor,
Obser.•era all om antalet EJ tehöriga ar 1-4. så visas andelen oohönga som .. 100.
Om resultatet är fårre ån 10 ele•Jer, dubbelprickas den oc.t; tv.å i:mckar (.. ) Yisas ;st811el for utfall. Om uppgift saknas itisas en prick O islållel

l

för utfall.

FOr läsärel 2015110 är sanunanställningen uppdelad för om elever som haro~and bakgrJnd är exkluderade re::;pek!ive inkluderade i samtliga
elever, rsspoktivo fOr flickor och pojkar. Elever som har okår.d bakgrund saknar uppglft om personnummer, t.ax cm de annu inte blivit

folkbokrörda,

l

• Antal elever

Antai elever som har avslutat årskurs 9. dvs elever med slutbetyg såväl från det mål och kunskapsrolaterado
betygs.systeme1 som andra bodömningssystem E!evsr sorn saknar godkiinl betyg i alla amnen, dvs elever som saknar
slutbetyg ingår.
Elever som saknar pe(sonnummer. dvs har ok3nd bakgr..md, ingar inle i redovisningen av antal elever lasåret 2015116.

• Andel {%j elever
behänga lill

Får att en e!ev ska vara behörig till gymnasieskolans nationella program krävs Jagst betyget godkånd i ämnena
svenska/svenska scm andraspråk. engelska oci1 malemcitJk.
Den som vaJjer all söka \i!l etl yrkesprogram måste ha godkända betyg i ytterligare fem ämner;. det Yilf säga totalt åtta,

För att söka lill ett högskoleförberedands program kråvs godkända betyg i nio ämnan till, samm51nfagl to!v.
För behörighet till ekonomi·.

humanistiska~

och samhäl!sve1enskapsprogrammen ska fyra av de nio ovnga godk<:inda

amnena vara gecgrali, !1istoria, samhäl!skur,skap cch religionskunskilp
For behör:gt1el lill r.atuivelenskapsoch teknik.programmen ska lre av de nio övnga godkända ämnena vara biologi. fysik och kemi,

Föc beh.är;ghel till estetiskt program år del nio valfna amnen,
Andelen beräknas a.., de som fått ellec skulle ha tå:tt betyg enligt det mat...
och kunskapsrelaterade betygssystemet (elever som saknat; godkan1 betyg i alla amnsn ingår}.
" Andel (%) elever
ej behöriga

I

Ej behäng at1 soka till något nationellt program. Det år beräkna! genom 100 prccon: minus andel behöriga till

yrkesprograrn.

'

Alt ""ra behörig lill Estetiskt progrnm innebär all majocitelen av dem aven ar behdnga ull 1.Jådä eller något av de an-jra 2
hö9skolefOrberedando kategoriema av program, 09t är q,nc!espt 0.5 prQcentenl)Sler på riks:nivå som enbart är behör:ga lHl E~tetiskt program

1

i

och då -även Yrkesprogrammet.

j

Eftefsom behörighet till Estetiskt program innebär 3+9 godkända ämnen sä inkluderas även de SO- respektive NO-ämnen som kategoriserar

behörighel till ekonomi·.

tiumani$lis~a-

och svmhi:!Usvotanskapsprogrammen respektive natutvelenskaps- och teknikprogrammen.

Som ett sammanfaltande måu på gymnasiebehOrighet s~mmantaget. oavsett program och nivå. är det behörighet till yrkesprogrammet som
ska användas.

~""

'

f!<onami-,
J\;.1\UN<lllOn• AnOill(-ni
hunuinilstaQ skapligt ach olQVar 121
11:::hsalf'.h&ils· \ekl\1tkt
t111\01i;n

vettin•k.ap""
program

pro;run

Göteborg. sarnU. elever, samtliga huvudman
Göteborg, sa.mu. elever, kommunal huvudman
Göteborg, samU. elever, enskild huvudman
Utmarksskolsn. samt!. elever

--

HögskrilGIOrbDtcdanrte .orogtam -

~'l1•MiU

81,2
75,9
92,5
44,7

80,0

74,7
91,4
43,5

Druoram

77.5
72,0
89,3
40.0

H,9
23,1
6,i
54,1
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Grundskolan - Resultat på ämnesprov i svenska, matematik och engelska,
årskurs 9
Läsåret 2015/16 Vald organisation: ~mborg Ut1m1(f>s~kolon
Vald huvudman; Samtliga huvudmän

~~•Jmll•~
Prov

A.~U1J:1%il!le'!"!1/S.GJ?1ållltagll

O&!prov

ioliUt

:1i;}lor

?:tf><V/

--·-·-··"~

··-· ~. ~----·

-··-····-·····-

Ati:a;;;e:~ern-&dJ:;1~;:;1e!)'VA..F

T-c!;:i:\

F'L.::..or·

Svenska

I Pc,J<111
.

.:Ontio<t~J~llprovtiot11JA·E
iata~

Genom.1:i1n!iumo\ltlet;'Uspoa11D

Fll;i\ot

?°OJkOI

rc~ii

F~cio.or

?'0M1

I

Sammanvägt provbelyg

97.0

94,4

100,0

32

17

15

61.3

70.6

-100

11,3

10,4

12.3

Tala (delprov A)

97,0

94,4

100,0

32

17

15

-100

-100

-100

13.5

13.5

13.5

Låsa (deiprov 6)
Skriva (dolprov C)

97.0

94,4

100,0

32

17 '

15

a·1.3

70,6

•100

11,3

10,1

12,7

100,0

100 0

100,Q

33

18

15

69,7

61,1

-100

9,9

9,2

10,8

4.9

4.6

5,2

6,0

6,6

9.5

Svenska som andraspråk

Sammanvigt provbetyg

93,1

100,0

85,7

27

14

13

40,7

fala (delprov Al

95.6

100,0

93.3

2B

14

14

50,7

läsa (delprov B)

93.1

100,0

86.7

27

14

13

3.8

2,9

4,8

Skriva (delprov C)

93,1

100,0

86,7

27

14

13

4,4

4,3

4,4

64.0

59.5

€8.2

55

25

30

8,3

6,7

9.7

-100

Matematik
Provbeiyg

67,3

56.0

76.7

Engelska
Sammanväg1 pro\'betyg

62.8

66.7

59.1

54

28

26

65.2

75,0

·100

13,5

11.6

15,6

Tala 1delprov A)

52.8

66,7

59.1

54

28

26

87,0

76,6

·100

14,1

12,3

16.0

Lasa och lyssna (delprov Bl

67,4

71.4

63.'3

58

30

28

77.6

70,0

•100

12.1

10,7

13,6

Skri'ta (delprov C)

67.4

73.6

61.4

56

31

27

81,0

71.D

-100

12,6

10,4

15,1

----··---·=-::;;::.=·:;."::.:::::

Rapportbeskrtvnlng och definllioner etc.
Observera att cm resultatuppgiften baseras på farre an 10 elevsr. dubbe!prickas den Då visas två prlckar {.. J istället for utfall Om antalet flickor eller pojkar ar farre än 10
dubbelprickas båda antalsuppgHlerr.a. Observera att om antalet elever mttd provbetyg Far farre an 5. så visas andelen med A·E som -100, Om dala saknas visas en prick{.)
istället !Or utfall.
"'Andel(%} elever som deltagit

~Antal

elever med provbotyg

A~F

·Ar.del(%) med provbelyg A·E.

... Ger..omsnitllig provbatygspoang

Procentuell andel elever som deltagit på resp.aktive de!prov. Tillsammans rned provbetygel presenteras andelen som deltagit i
samtliga delprov inom respek1ive amnosprov.
Antal eiever som erhållit pn:iv·/delpro11sbet;•9 A·F inom respektive amnesprovy Elever ulan provresullat ingår inte,

Procentuell andel elever som erhålht godkänt prov../delprovsbetyg A·E, a,• de scm erhånil prov·
/delprovsbelyg A·F.
·
Den genomsnittliga provbetygspoangen visar eu genomsnitt av slavernas provbalyg områkr:at till poång .
ror a!e~r som erhilll:t provbetyg A-F i respektive

Den g.enomsnitthga provbetygspcängen b~råknas
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På Römosseskolan finner vi idag flera olika språk:

1. Svenska

2. Somaliska
3. Albanska
4. Arabiska

5. Bosniska
6. Kurdiska
7. Pashto
8. Urdu
9. Swahili
10. Yoruba

11. Ororna
12. Malajiska
13. Laotiska,
14. Ryska
15. Serbiska
16. Thai
Och ännu fler nationaliteter:

1. Eritrea

I

2.
3.
4.
5.
6.

t

7. Somalia
8. Palestina

Etiopien
Marocko
Libyen
Jordanien
Gambia

9. lraq
10. Tunisien
11. Egypten
12. lraq
13. Kurdistan
14. Thailand

I

15. Malaysia

I

16. Jemen
17 .. Bosnien
18. Albanien
19. Serbien
20. Turkiet
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Ändring i form av tillägg till detaljplan för
del av Torpa-Hestra 4:1 m.fl., kv. Berwald 89
Samråd

BN2015-1706

Planbeskrivning
Ändring i form av tillägg till detaljplan för del av Torpa-Hestra 4:1 m.fl., kv. Berwald 89, Borås Stad, upprättad den 15 december 2016.

1. Inledning

2. Planbestämmelser

Planens syfte

En ändring av fastighetsindelningesbestämmelserna har
gjorts, där e100 har ersatts med e400. Denna ändring innebär
ett tillskott på 8 nya bostäder. Bestämmelserna P1 och e2
har ersatts med P4 och e5 för att kunna tillåta bostadsrätter.
Bestämmelser som inte ska gälla längre är överkryssade.
Ett område har markerats med u1 och försetts med prickskraffering, vilket innebär att marken ska vara tillgänglig för
allmänna underjordiska ledningar. Ledningsrätten ska vara
minst 4 m bred och placeras över den befintliga ledningen,
enl. Borås Energi och Miljös instruktioner. I övrigt inga
bestämmelser om byggnadernas utformning har ändrats.

Planen syftar till att ändra bestämmelserna i de befintliga
byggrätten inom kvarteret Berwald 89 för att möjliggöra
uppförande av bostadsrätter. Vidare föreslås en förtätning
genom att tillåta ytterligare åtta bostadsenheter inom byggrätten.

Planområde

Fastigheten ligger i Hestra området utmed Flöjtgatan/
Valthornsgatan. Man kommer dit från Symfonigatan via
Orkestervägen och Flöjtgatan. Fastigheten är privatägd
och omfattar ca 6600 m 2 . I norr längs tomtgräns ligger en
vattenledning under prickmark med ledningsrätt. I södra
delen finns en vattenledning och en fjärrvärmeledning utan
ledningsrätt vilket behöver regleras och märkas ut som
u-område.

Gällande detaljplan

I gällande detaljplan, P987, som vann laga kraft 2000-12-11,
finns en bestämmelse som reglerar antalet tomter som byggrätterna får delas in i. Denna bestämmelse hindrar byggande
av fler bostäder än angivet antal.

Kommunala beslut

Kommunstyrelsen gav genom delegationsbeslut 2015/
KS0665 214 daterat 2015-12-08 Samhällsbyggnadsnämnden i
uppdrag att ändra detaljplanen för Hestra Parkstad, Berwald
89.

Administrativa bestämmelser

Genomförandetiden för tillägget till plankartan är 5 år.

3. Konsekvenser
Behovsbedömning

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan
har gjorts. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte behövs. Planändringen
bedöms inte få några särskilda konsekvenser eller påverka
gällande miljökvalitetsnormer.

Hållbar utveckling

Planen bidrar till skapande av fler bostäder i ett attraktivt
område och leder därmed till en förtätning av bebyggelsen,
vilket är positivt för Borås Stads mål att bygga för en hållbar
utveckling.

4. Administrativa frågor
Handläggning

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

Översiktskarta
2

Om alla sakägare har godkänt planförslaget under samrådet
kommer planförfarandet att ändras till begränsat planförfarande och därmed gå direkt till Samhällsbyggnadsnämnden
för antagande.
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

e46

e412
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P4

P4 e44
e5
u1

P4 e42
e5

Plankarta
PLANBESTÄMMELSER

Organisatoriska frågor

Samråd sker i januari 2017, planen beräknas kunna antas i
april 2017.

Planavgift

I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift inte
tas ut.

DETALJPLAN

Medverkande tjänstemän

Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbyggnadsförvaltning.
Planavdelningen

Michaela Kleman		
plan- och bygglovschef 		

Zilka Cosic
planarkitekt
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webbplats boras.se/detaljplan
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Samhällsbyggnadsnämnden

Samrådsyttrande över detaljplan för Viskafors,
del av Rydboholm 1:342, Pumpkällevägen
Förslaget möjliggör en förtätning med blandade funktioner centralt i Viskafors. Det
bedöms stärka ortens centrumfunktioner samtidigt som nya lägenheter i flerbostadshus tillskapas. Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget med uppmaningen att markanvisningsavtal bör tecknas med tänkt exploatör innan granskningsskedet.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering
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Detaljplan för Viskafors, del av Rydboholm 1:342
vårdcentral och bostäder vid Pumpkällevägen.

Samråd

BN 2016-1640

Sammanfattning
Planförslaget innebär att bostäder, skola, vård- samt kommersiella verksamheter kan byggas centralt i Viskafors. Planområdet har tidigare varit i anspråktaget för tillfällig förskola och
ligger i anslutning till befintlig infrastruktur. Planområdet
angränsar mot kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och en
bestämmelser gällande taklutning har därför införts.
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Planbeskrivning
Detaljplan för Viskafors, del av Rydboholm 1:342, Vårdcentral och bostäder vid Pumpkällevägen, Borås Stad, 				
upprättad den 13 oktober 2016.

1. Inledning
Planens syfte

Planens syfte är att möjliggöra bostäder, skola samt vård- och
kommersiella verksamheter centralt i Viskafors.

Ny bebyggelse

Detaljplanen möjliggör för användningarna bostäder, skola,
centrumfunktioner samt vård. Byggnaderna får ha en totalhöjd på 11 meter, vilket innebär tre våningar.
Detaljplanen medger en byggnadsarea på 1 600 kvadratmeter.

Planområde

Området ligger vid korsningen Pumpkällevägen och
Fritslastigen. Mitt emot planområdet ligger Viskaforshallen.
Planområdets storlek är omkring 3300 kvadratmeter. Marken
ägs av Borås stad.

Gällande detaljplan

Gällande detaljplan för området, akt.nr P940, anger användning S, skola. Marken inom planområdet är så kallad prickmark, mark som inte får bebyggas och är i planen illustrerad
som parkering.

Kommunala beslut

Kommunstyrelsen beslutade 2014-04-22 §201 att ge
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten
att upprätta en detaljplan för ett större område i Viskafors,
mellan idrottshallen i väster och Pumpkällehagen i öster.

Stadsbild och gestaltning

Planområdet ligger mot ett naturområde och har fram tills
nyligen brukats för tillfällig förskola. Delar av ytan används
som parkering för skolan och övriga delar består av en
relativt nyanlagd gräsmatta. Med genomförande av planförslaget tas en outnyttjad yta i anspråk, den tillkommande
bebyggelsen avgränsar mot naturområdet och gaturummet
vid Pumpkällevägen och förlängningen av Fristlastigen slut.

Historik och kulturmiljöer

Viskafors är utpekat i Borås stads kulturmiljöprogram som
en bevarandevärd bruksort. Herrgården och gamla skolan är
båda objekt som pekas ut särskilt.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2014-05-15 att ge
Samhällsbyggandsförvaltningen i uppdrag att upprätta en
detaljplan för det större området i Viskafors.
För att effektivisera planarbetet och snabbt kunna få fram
byggbar mark för vårdverksamhet bröts aktuellt planområde
ut och hanteras nu som ett eget ärende. Samhällsbyggnadsnämnden informerades om ärendehanteringen 2016-08-25.
Delegationsbeslut (§Pl 2016-000017) togs 2016-10-31
gällande att sända ut planen på samråd.

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur

Söder om planområdet och Pumpkällevägen ligger Viskaforshallen. Nordväst om planområdet finns Viskafors skola.
Fristlastigen utgör infarten till skolan från söder. På andra
sidan om skolinfarten ligger den gamla Herrgården. Samtliga
byggnader har en relativt låg skala, men har i övrigt helt olika
karaktär. Viskaforshallen är en idrottshall i ljus plåt. Herrgården med anor från 1700-talet är en träbyggnad med ljusgul
lockpanel och skolan är byggd i rött tegel i kombination med
träpanel.
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Mitt emot planområdet ligger Herrgården.
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Givet att bebyggelsen i området är brokig är det inte
motiverat att reglera utformningen ur kulturmiljösynpunkt.
Utformning av tillkommande bebyggelse ska dock alltid utgå
från de förutsättningar som finns på en plats, såsom befintlig
bebyggelse och naturförutsättningar. Taklutning har därför
reglerats, då takutformningen har bedömt som viktig för att
framtida bebyggelse ska kunna samspela med befintlig.

Bostäder

Planförslaget innebär att bostäder kan uppföras inom
planområdet.

Arbetsplatser

Planförslaget medger vård, centrumfunktioner samt skola.
Användningen vård syftar till verksamheter såsom vårdcentral, tandvård och apotek.
Centrumfunktioner menas alla sådana verksamheter som bör
ligga centralt eller på annat sätt vara lätta att nå för många
människor, såsom exempelvis butiker, service, kontor, och
restauranger.
Både centrumfunktioner, vårdverksamhet samt skola skapar
arbete inom planområdet.

Offentlig service

Planen medger skola, vilket innebär att både skol- och
förskoleverkamhet kan uppföra inom området.
Vårdcentral och tandvård kommer att kunna ersätta befintlig
vårdcentral vid Hagkällevägen. Planområdet ligger i nära
anslutning till kommunala anläggningar som befintlig skola,
förskola, bibliotek och idrottsanläggningar.

Kommersiell service

I anslutning till vårdcentralen kan det skapas lokaler för tex
apotek, kafé eller annan centrumrelaterad verksamhet. Viskafors centrum med tillgång till kommersiell service så som
matbutik, frisör och dylikt, ligger mindre än 200 meter från
planområdet. Planens genomförande skulle kunna innebära
att Viskafors centrum förstärks med ytteligare verksamheter.

Tillgänglighet för personer med
funktionsnedsättning

Tillgängligheten till planområdet är god då planområdet i
huvudsak är plant. Alla nya byggnader ska vara tillgängliga,
dels mellan parkeringsplats och entré samt inne i byggnaderna. Planförslaget möjliggör en vinterträdgård, också
denna ska vara tillgänglig.

Volymförslag sett från sydväst.
DETALJPLAN
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Nybyggnation ska uppföras i enlighet med Borås Stads
program för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för
personer med funktionsnedsättning, fastställd i februari 2009
av Kommunfullmäktige.

3. Gator och trafik
Gatunät

Planområdet ansluter till Pumpkällevägen. Vid nybyggnation
enligt planförslaget beräknas trafikmängden öka något till
området.

Gång- och cykeltrafik

Fristlastigen som ligger i anslutning till planområdet används
för gång- och cykeltrafik. Stigen utgör ett viktigt stråk för
barn som rör sig till och från skolan. Från Fritslastigen är det
möjligt att gå till Viskafors centrum, genom det befintliga
bostadsområdet Herrgården.

Cykelparkering

I gällande parkeringsnorm finns inget p-tal för cykelparkeringar.
Samhällsbyggnad har dock i uppdrag att se över gällande
parkeringsnorm. I Samhällsbyggnadförvaltningen förslag
föreslås även p-tal för cykelparkeringar, samt möjlighet till
reducering av antalet bilparkeringar. Detta förutsatt att fastigheten har goda förutsättningar för cykling och att åtgärder
för att stimulera cykling kan redovisas. Då det är gångavstånd
till Viskafors centrum och längre än fem kilometer till Borås
centrum, är det inte rimligt att tillämpa reduceringsmöjlighet för cykelparkeringar inom planområdet. Planförslaget
innebär därför att minst 32 cykelparkeringar behöver finnas
för att fylla behovet motsvarande bostäder och vårdverksamhet enligt det nya förslaget till p-norm.
Det är lämpligt att det både erbjuds möjlighet att parkera
cyklar inomhus, för till exempel boende samt i direkt anslutning till entrén, för elever till skolan alternativt besökare till
vårdinrättning-/kommersiell verksamhet.

Kollektivtrafik

Planområdet ligger cirka 1,3 kilometer från Viskafors station.
Närmsta busshållplats är Viskafors skola, vilken är belägen
cirka 270 meter nordväst om planområdet. Från Viskafors
skola går bussar till Borås med halvtimmestrafik under
högtrafik och timstrafik vid lågtrafik.

Bilparkering

Gällande parkeringsnorm är från år 1998. Denna anger att
det för bostäder i flerbostadshus utanför stadskärnan ska
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byggas 12 bilparkeringar per 1000 kvadratmeter BTA. För
vård finns inget p-tal specificerat. Enligt normen ska 60 % av
skolans personal ha parkeringsplats.
I det utkast till ny parkeringsnorm som tagits fram, men ännu
inte godkänts, anges istället 11 p-platser per 1000 kvadratmeter BTA bostäder. För vård anges att p-tal beräknas utifrån
att 60 % av antalet anställda och 20 % av det maximala
antalet besökare ska erbjudas parkering för bil. För skola och
förskola anges en rad olika p-talskrav, beroende på elevernas
ålder och utbildningsnivå.
I utkastet finns även ett förslag på principer för möjlig
reducering av antalet erbjudna p-platser för bil, till exempel
genom att istället erbjuda bilpool eller samutnyttjande av
platser.
Viskaforshem erbjuder sedan länge bilpool till sina hyresgäster. I förslaget till ny parkeringsnorm ger bilpool en möjlighet
att reducera parkeringsantalet med 20 %. Det finns även
parkeringsytor för skolan i direkt anslutning till planområdet
och dessa kan vara möjliga att samutnyttja. Samutnyttjande
mellan dagverksamheter, såsom skolan, och bostäder ger i
förslaget ytterligare reduceringsmöjlighet på 20 %. Enligt
remissförslaget behövs således totalt nio parkeringsplatser för
bostäderna, om byggrätten utnyttjas så som Viskaforshem
planerar.
För planerad vårdcentral/tandvård beräknas parkeringsbehovet från antalet anställda och maximalt antal besökare.
Antalet anställda är enligt uppgift åtta stycken och antalet
patienter har antagits till maximalt 30 personer samtidigt,
vilket ger ett parkeringsbehov på 11 bilplatser. Också i detta
fall finns möjlighet att samutnyttja, främst parkeringsplatserna för Viskaforshallen, som är en utpräglad kvällsaktivitet.
Samutnyttjande mellan dag och kvällsaktiviteter föreslås
ge en reducering på 50 %. Således behövs totalt sex bilparkeringar för att fylla behovet för vårdverksamheten enligt
remissförslaget. Samma antagande kan göras för skolverksamhet.
Viskaforshem planerar att bygga tio lägenheter, om cirka 75
kvadratmeter styck. Planförslaget anger en större byggrätt
och antalet parkeringsplatser behöver säkerställas för planens
maximala byggrätt. Utrymme finns att inom planområdet
rymma fler parkeringar än de 25 som illustrerats. Eftersom
det inte ligger i vare sig exploatörens eller kommunens
intresse att det byggs alltför många parkeringsplatser, så
förväntas inte ett större antal än vad som behövs byggas ut.

Angöring och utfarter

Angöring ska ske mot Pumpkällevägen. Vårdcentral och vissa
typer av centrumfunktioner kan generera viss trafik. Det är
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av vikt att trafiken kan angöra nära entrépunkter, samt att det
finns utrymme för eventuell färdtjänst och sjuktransporter/
ambulans. Sjuk- och ambulanstransporter är dock en relativt
liten del av flödet till primärvården.
Det är lämpligt att den passage som finns mellan Fritslastigen och dess förlängning mot skolan ses över i samband med
byggnation. Detta för att öka trafiksäkerheten för de barn
som rör sig till och från skola, bibliotek och idrottshall.

Riksintressen

Inga riksintressen berörs.

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

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

Dagvatten

För fastigheter som har hårdgjord yta större än 2500 m² skall
fördröjningsåtgärder vidtas. Då ska fördröjningsmagasin
anläggas med en effektiv volym av 3 m³ per 100 m² hårdgjord
yta.

El och tele

Området är anslutet till el och teleledningar. Framtida
byggnation kan anslutas till befintliga ledningar. Närmaste
anslutningspunkt finns i korsningen Pumpkällevägen/
Fritslastigen, sydväst om planområdet. Inom planområdet
har Vattenfall ett elskåp. Skåpet kan behöva flyttas i samband
med byggnation.
Inom området ligger ett befintligt u-område för underjordiska ledningar. För fortsatt användning säkerställs området
i aktuellt planförslag genom prickmark och u-område på
plankartan.

Avfall

För att få en bra arbetsmiljö, samt säkerhet och tillgänglighet
vid avfallshämtning ska anvisningarna i Avfall Sveriges
Handbok för avfallsutrymmen samt Boverkets vägledningshandbok Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk
följas.
Närmaste återvinningsstation ligger vid Herrgårdsområdet,
cirka 300 meter sydväst om planområdet.

Volym av framtida bebyggelse sett från söder.
DETALJPLAN
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5. Mark
Natur och vegetation

Planområdet består av gräs- och parkeringsytor. I öster ligger
en höjd som bildar gräns mot ett befintligt naturområde.
Naturområdet är kuperat och består av gles blandskog/buskvegatation och gräs. Ytterligare öster ut finns ett skogsparti
med huvudsakligen granskog. Inom planområdet finns inga
kända naturvärden.

Lek och rekreation

Geoteknik och Radon

En geoteknisk utredning kommer att genomföras inför
granskningskedet. Då platsen, om än tillfälligt, varit bebyggd
tidigare är det rimligt att anta att marken har tillfredställande
bärighet. Enligt översiktlig inventering utgör marken normalriskområde vad avser radon.

Förorenad mark

Det finns ingen misstanke om förorenad mark inom planområdet.

Närmaste lekplats ligger vid Hagkällevägen respektive
Åsakroken. Avståndet är i båda fallen dryg 600 meter från
planområdet. Även skolgården kan kvällstid användas för
lek. Öster om planområdet ligger ett skogsområde som kan
nyttjas för promenader och dylikt. Gångbanor finns utbyggda
genom skogen till Pumpkällehagen.

6. Vatten

Skyddad natur

Miljökvalitetsnormer

Planområdet rymmer ingen skyddad natur.

Fornlämningar och kulturminnen

I anslutning till området finns enligt Riksantikvarieämbetet
fornlämningar i form av en ryggåsstuga, samt en milstolpe.
Ryggåsstuga är emellertid flyttad till annan plats, nedströms
Viskan, efter att stugan blivit ett tillhåll och vandaliserats.

Översvämningsrisk

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

Det bedöms inte finnas risk för överskridande av någon av
miljökvalitesnormerna inom planområdet, inte heller som
följd av planens genomförande. Trafikmängden är begränsad
och förväntas inte öka på ett sådant sätt att risk för överskridande av MKN för buller eller luftkvalitet. Den påverkan
som kan ske på vatten är i detta fall påverkan av dagvatten.
Föroreningsgraden i dagvatten från den sorts verksamhet

Planområdet ses i förgrunden. Höjd som bildar gräns mot ett befintligt naturområde ses i bakgrunden.
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som föreslås är mycket begränsad, de fördröjningsåtgärder
som föreslås utföras innan dagvatten släpps till det allmäna
ledningsnätet har dessutom delvis en renande effekt. Alltså
bedöms planförslaget inte heller påverka MKN för vatten
negativt.

Grundvattnets kvalitet

Grundvattnet på platsen påverkas inte negativt på grund av
föreslagen planåtgärd.

Ytvattnets kvalitet

Detaljplaneområdets avrinning sker mot Viskan som är en
ytvattenförekomst med miljökvalitetsnormer. Vattendraget
uppnår ej god kemisk ytvattenstatus, då man bedömer att
cirka 10 % av utsläppen från textilindustrin finns kvar i
sedimenten i sträckan Borås-Rydboholm. Vattendraget
uppnår måttlig ekologisk status.
Vattenkvaliteten i vattendraget bedöms inte påverkas
av dagvatten från den fastighet detaljplanen omfattar.
Dagvatten förutsätts fördröjas lokalt och föreslagen användning förväntas inte innebära förorenat dagvatten som
påverkar ytvatten i det vattendrag som är recipient.

Planområdets läge, med korta avstånd till målpunkter
som arbete (eller kommunikationer till arbete), offentlig
och kommersiell service, ger förutsättningar för ett enkelt
vardagsliv för både kvinnor och män. Närheten till skola,
rekreation/lekmöjligheter och gång- och cykelinfrastruktur
gör att förutsättningarna för barn att själva ta sig till och
från aktiviteter och vänner är goda. Med detta ökar barnens
självständighet och livsutrymme.

Mötesplatser

Med planförslaget ges möjlighet att skapa ny offentlig och
kommersiell service i anslutning till befintlig service, och ett
gaturum som idag är ganska diffust får en tydligare avgränsning. I det skissförslag som redovisats finns förslag på en
vinterträdgård för boende och besökare. Förslaget innebär
att mindre verksamheter kan etablera sig på platsen.

8. Störningar på platsen
Inom området finns inga större störningskällor, så som till
exempel högtrafikerade vägar. Planen kan ge upphov till viss
trafikökning. Tillkommande störningar är dock inte så stora
att det behövs skyddsbestämmelser.

7. Sociala perspektiv
I Viskafors, liksom i så många andra orter, finns brist på
tillgängliga bostäder för äldre. Övervikten av småhus är stor
inom orten. Med planförslaget ges möjlighet att tillskapa
lägenheter, centralt i Viskafors.

Trygghet

Ett genomförande av planförslaget innebär att en yta som i
dagsläget är outnyttjad får en använding. Det innebär också
att gaturummet längs Pumpkällevägen blir tydligare.
Planförslaget innebär att bostäder och service blandas. Det
ger förutsättningar för att det ska finnas människor i området
över hela dygnet. Boende innebär också en form av passiv
närvaro, då det finns fönster ut mot gata som kan lysa upp
och skapa en upplevelse av trygghet, att människor finns nära
även om de inte vistas i det offentliga rummet.

Identitet

Viskafors har karaktär av brukssamhälle. Centrum består
av det väl sammanhållna Herrgårdsområdet, med bostäder,
torg och kommersiell service, samt ett område med offentlig
servcie som skola, förskola, bibliotek m.m. Tillägget av vård
och bostäder stämmer väl överens med områdets karaktär.
Mitt emot planområdet ligger Herrgården som är av en
annan karaktär än resterande bebyggelse. Som sådan berikar
Herrgården området och ger en tydlig historisk koppling.
Gatuvy från Fritslastigen med Herrgården till höger och volym för framtida
bebyggelse till vänster.
DETALJPLAN

9

Risk

Planområdet har långt till riskkällor såsom väg, järnväg eller
andra farliga verksamheter. Området ligger 2,5 kilometer
från väg 41, vilken klassas som farligt gods-led. Ytterligare
utredningar bedöms inte som nödvändiga.
Den angränsande kullen består inte av berg i dagen, utan är
en bevuxen kulle. Det bedöms därför inte finnas risk för ras/
blocknedfall.

Räddningstjänstens bedömning

Brandvatten finns att tillgå inom rimligt avstånd. Brandpost
med tillräcklig kapacitet finns på Pumpkällevägen.

Buller och vibrationer

Inom området planläggs inga bostäder som kan bli störda av
buller, då platsen är beläget långt från befintliga bullerkällor.
Den verksamhet som tillåts ger inte upphov till något buller
som kan störa omkringliggande bostäder och verksamheter.

Luftkvalitet

Risken för för höga halter av luftföroringar bedöms som
obefintlig. Normerna överskrids inte på platsen och de
kommer heller inte att överskridas på grund av den nya
bebyggelse som tillåts i detaljplanen.

Det finns även bestämmelser om att delar av marken inte får
bebyggas, eftersom det idag finns ledningar i marken. Den
mark som ska vara tillgänglig för underjordiska ledningar
har försetts med prickar, eftersom det här inte är lämpligt att
uppföra byggander.

10. Övergripande beslut
Vision 2025

I Borås Stads vision Borås 2025 beskrivs utvecklingen i sju
övergripande målområden. Bland annan anges hur goda
resvanor med alternativa och attraktiva kommunikationer vid
både korta och långa resor, minskar belastningen på miljön.
Vidare lyfter visionen vikten av att människor möts i såväl
små som stora sammanhang.
Planområdet är beläget i ett område med mycket bostäder
och med närhet till både kollektivtrafik och service. Genom
att skapa möjlighet för verksamhetsytor och ytterligare
bostäder, ökar underlaget för kollektiva färdmedel. På så
vis kan detaljplanen bidra till ett mer hållbart resande. Då
planförslaget möjliggör både vård- och kommersiella verksamheter kan nya mötesplatser tillskapas i området.

9. Planbestämmelser
Allmänna platser

Bestämmelsen LOKALGATA visar att Pumpkällevägen
säkerställs som allmän tillfartsväg till planområdet. Med
allmän plats avses ett område som i en detaljplan är avsett för
ett gemensamt behov. Pumpkällevägen kan således inte spärras av eller privatiseras. Detta till skillnad från Fristastigen
som i praktiken skulle kunna bli en privat väg.

Kvartersmark

Bestämmelsen B står för bostäder och C står för centrum. D
står för vård och S står för skola.
Byggnaderna inom planområdet får inte bli högre än 11
meter. Den maximala höjden inkluderar exempelvis skorstenar och hisschakt. Små bokstäver reglerar egenskaper hos det
byggda, som t.ex. b reglerar i detta fall en minsta bjälklagshöjd på 4 meter. Byggnads bottenvåning kommer alltså att ha
en högre takhöjd än övriga våningar, detta för att säkerställa
att verksamheter såsom vårdcentral eller handel kan etablera
sig i byggnaden. Detaljplanen medger en byggnadsarea på
1 600 kvadratmeter.
Likt Herrgården tvärs över Fristlastigen ska framtida bebyggelse utformas med sadeltak.
Beskuren plankarta.
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Översiktlig planering

Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhällsbyggnadsmål och spelregler för hållbar utveckling. Några av de
spelregler som är särskilt relevanta för den här detaljplanen
är:
»»

»»

Attraktiva bostäder i olika storlekar och upplåtelseformer för alla medborgare.
Prioritera ombyggnad och förtätning av bebyggelsen
utan att den sociala och yttre miljön försämras.

Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte behövs.

12. Administrativa frågor
Genomförandetid

Genomförandetiden slutar 5 år efter att planen har vunnit
laga kraft.

Handläggning

Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.
»»

»»

»»

»»

Lokalisering av ny bebyggelse ska stärka områdets
möjligheter till handel och service.
Lokalisera och utforma bebyggelse och friytor för ökad
trygghet och tillgänglighet, god hälsa samt minskad risk
för olyckor och brott.

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

är förenlig med översiktsplanen,

»»

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

»»

inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Verka för samlokalisering av bostäder och verksamheter som inte stör varandra.
För att gynna kvarboende och mångfald ska det finnas
bra bostäder med en blandning av upplåtelseformer,
ålder och storlek i närområdet.

Miljömål

Utgångspunkt för utformningen av detaljplanen är det
nationella och lokala miljömålet om en god bebyggd miljö.
Borås Stad arbetar för en hållbar utveckling och viktiga mål
är bland annat att verka för en ökad andel förnybara energikällor samt att skapa bättre förutsättningar för resenärer att
välja hållbara färdsätt.
Planförslaget medger förtätning i befintlig struktur med
möjlighet att skapa ett större utbud av bostäder och arbetsplatser, samt ett bättre underlag för kollektivtrafik.

Grönområdesplan

Planavgift

I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift
inte tas ut.

Medverkande tjänstepersoner

Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbyggnadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med
representanter från kommunala förvaltningar.
Planhandläggare har varit Ramböll genom Mikaela Ranweg.
Kontaktperson från Borås stad är Kristina Axelsson.
Planavdelningen

Michaela Kleman		
plan- och bygglovchef		

Mikaela Ranweg
plankonsult, Ramböll

Grönområdet som ansluter mot planområdet är i grönområdesplanen klassad som stadsdelspark klass III. Grönområdet
berörs endast marginellt av ett planens genomförande.

11. Konsekvenser
Behovsbedömning

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan
har gjorts. Omgivningsförutsättningarna och den påverkan
detaljplanen innebär för miljön, hälsan och hushållningen
redovisas i denna planbeskrivning. Då området är tidigare
ianspråktaget bedöms påverkan bli liten.

DETALJPLAN
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Genomförandebeskrivning
Detaljplan för Viskafors, Rydboholm 1:342, Vårdcentral och bostäder vid Pumpkällevägen, Borås Stad, 				
upprättad den 13 oktober 2016.

1. Inledning

Huvudmannaskap

En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de
organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska
åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. Avsikten med
beskrivningen är att den ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.
Syftet med detaljplanen är att centralt i Viskafors möjliggöra
byggnation av bostäder, skola samt lokaler för vård och
kommersiell verksamhet.

2. Organisatoriska frågor
Det planlagda området omfattas av detaljplan P940, vars
genomförandetid har gått ut. Den del av detaljplan P940
som omfattas av planområdet upphör att gälla till följd av att
detaljplanen vinner laga kraft.

Tidplaner

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Följande
tidplan är aktuell:
»»
»»
»»
»»

Samråd		
Granskning
Antagande		
Laga kraft		

4:e kvartalet 2016
1:a kvartalet 2017
1:a kvartalet 2017
2:a kvartalet 2017

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet. Detaljplanen antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 (fem) år från det datum då
detaljplanen vinner laga kraft. Under genomförandetiden
får detaljplanen inte ändras eller upphävas om berörda
fastighetsägare motsätter sig det. Undantag från detta är
om nya förhållanden av stor allmän vikt som inte kunde
förutses vid planläggningen har uppkommit och om bestämmelser gällande fastighetsindelning eller bestämmelser om
rättighetsområden införs. Efter genomförandetiden fortsätter
detaljplanen gälla och ge byggrätt som tidigare men kan då
upphävas eller ändras utan att de rättigheter som uppkommit
med planen behöver beaktas.

DETALJPLAN

Allmän plats inom planområdet har enskilt huvudmannaskap. Huvudman för allmän plats är Viskafors Vägförening.
Detta innebär att Borås Stad inte är ansvarig för utbyggnad
eller drift och underhåll av mark planlagd som allmän plats.

Ansvarsfördelning

Kommande exploatör ansvarar för samtliga byggnads- och
anläggningsarbeten inom detaljplanen. Utredningar, nödvändiga tillstånd och utbyggnad av tekniska anläggningar som är
nödvändiga för planens genomförande ansvarar kommande
exploatör för.
Ansvaret för eventuell flytt av elskåp beläget inom planområdet regleras mellan Vattenfall AB och kommande exploatör.

Avtal

Innan detaljplanen antas ska avtal, gällande avstyckning och
köp mark, tecknas mellan Borås Stad och kommande exploatör. Avtal angående allmän platsmark inom planområdet ska
även tecknas där ansvar och kostnader gällande eventuell
utbyggnad av Pumpkällevägen samt ombyggnad av passagen
mellan Pumpkällevägen och Fritslastigen regleras.
De avtal som behövs för att säkerställa rätten till ledningar
belägna inom område markerat med u i detaljplanen ansvarar
respektive ledningsägare för.

3. Fastighetsrättsliga frågor
Föreslagen fastighetsbildning och beskrivna fastighetskonsekvenser är utformade i enlighet med detaljplanen och
uttrycker enbart hur kommunen anser att frågorna bör lösas.
Lantmäterimyndigheten prövar eventuella åtgärder enligt
reglerna i gällande lag.

Fastighetsägare

Detaljplanen omfattar del av fastigheten Borås Rydboholm
1:342, vilken ägs av Borås Stad.

Fastighetsbildning och servitut

Den mark som i planen utgörs av kvartersmark avses styckas
av från Rydboholm 1:342 för att utgöra en egen fastighet.
Fritslastigen ska ej tas med i avstyckningen.
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Planbestämmelser om markreservat medför inte rätt att
nyttja marken för avsett ändamål. Ledningar belägna inom
markreservat u bör därför tryggas genom upprättande av
servitut mellan ledningshavare och fastighetsägare. Rätten
till området kan även säkerställas genom ledningsrätt.

Fastighetskonsekvenser

När detaljplanen har genomförts kommer en ny fastighet
ha bildats genom avstyckning från Borås Rydboholm 1:342.
Den nybildade fastigheten kan komma att belastas av servitut
eller ledningsrätt för att säkerställa ledningshavares rätt till
att bibehålla allmänna underjordiska ledningar inom område
markerat med u.

4. Tekniska frågor
Vatten och avlopp, dagvatten
samt fjärrvärme

Nuvarande ledningar för vatten och avlopp kan nyttjas.
Planområdet är inte försörjt av fjärrvärme.

Vad gäller upprättande av servitut för markreservat och
eventuell ansökan om förrättning enligt ledningsrättslagen är
detta något som respektive ledningsägare bekostar.
Detaljplanen medför intäkter för Borås Stad i samband med
försäljning av kvartersmark. Några kostnader för Borås Stad
till följd av planen förväntas inte att uppstå.

Plankostnader

I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift
inte tas ut vid prövning av lovärenden som överensstämmer
med detaljplanen.

STADSKANSLIET
Mark och exploatering

Hanna Rickdorff Lahrin
mark- och exploateringsingenjör

El, tele och fiber

Planområdet kan anslutas till befintliga ledningar för el och
tele.

Trafik

På grund av den förväntade ökningen av trafik till följd av
möjlig exploatering planläggs den del av Pumpkällevägen
som löper längs med planområdet som allmän platsmark. I
tidigare plan utgjordes denna yta av kvartersmark.
Om exploateringen genomförs kan passagen mellan Fritslastigen och Pumpkällevägen vara i behov av ombyggnation
och hastighetssänkande åtgärder, detta till följd av förväntad
ökad trafikbelastning.

5. Ekonomiska frågor
Ekonomiska konsekvenser

Kommande exploatör står för samtliga kostnader inom den
kvartersmark som detaljplanen omfattar samt för kostnader
inom allmän platsmark, såväl inom planområdet som i
anslutning till det, som uppstår till följd av exploatering
av området. Exempelvis kan kostnad för ombyggnation av
passagen mellan Fritslastigen och Pumpkällevägen uppstå.
De tillstånd som måste sökas för att genomföra detaljplanen
bekostas av kommande exploatör. Även kostnader för
fastighetsbildning åligger exploatören.
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Varför detaljplan?
Detaljplanen reglerar hur, var och vad man får bygga och vad
man kan använda sin fastighet till. Planen ger fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.
Detaljplaner upprättar vi oftast i kommunens tätbebyggda
delar och de kan omfatta alltifrån en mindre del av tätorten,
ner till ett kvarter eller en enstaka fastighet. Under arbetet
gör kommunen en avvägning mellan allmänna och enskilda
intressen. Detaljplanen ligger till grund för framtida beslut
om bygglov så att den som bygger får ett säkert och bra
underlag för att bygga. Detaljplanen ger en garanterad
byggrätt åt fastighetsägaren under planens genomförandetid
som är mellan 5 och 15 år.
När detaljplaner upprättas är det viktigt att alla berörda ges
möjlighet till delaktighet och inflytande.

1. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när, var och hur en detaljplan ska upprättas men initiativet kan komma från privata intressenter.
Enligt Plan- och bygglagen som styr planeringen i Sverige,
ska markens lämplighet för bebyggelse och dess utformning
prövas genom detaljplan. Detaljplan ska därför göras för ny
sammanhållen bebyggelse eller för ny enstaka byggnad vars
användning får betydande inverkan på omgivningen. En
detaljplan kan även behöva upprättas för befintlig bebyggelse
då någon vill ändra användningen eller om bebyggelsen har
så höga kulturhistoriska värden att den ska bevaras.

2. Innehållet i en detaljplan
Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser
som är juridiskt bindande. Till planen hör även en illustrationskarta, en planbeskrivning och en genomförandebeskrivning. Planbeskrivningen och illustrationskartan ska
underlätta förståelsen av planförslaget och tydligt redovisa
förutsättningar och syfte med planen. De gäller inte som
juridiskt bindande dokument utan avsikten är att de ska vara
vägledande vid tolkningen av planen. Genomförandebeskrivningen redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen
ska kunna genomföras. Den har inte någon egen juridisk
verkan. En detaljplan genomgår flera olika skeden innan
den vinner laga kraft och blir ett juridiskt dokument. Mellan
de olika skedena sammanställs och besvaras de synpunkter
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som inkommit från privatpersoner och remissinstanser.
Dokumenten där synpunkterna sammanställs kallas samrådsredogörelse eller utlåtande. Dessa är viktiga beslutsunderlag
för Samhällsbyggnadsnämndens politiker. Inkomna synpunkter leder många gånger till att planförslaget revideras och
arbetas om och planen kan därför skilja sig åt mellan de olika
skedena.

3. Detaljplanens skeden
Uppdrag

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

Samråd

Kommunen tar fram ett planförslag som skickas ut på
samråd till alla som berörs av förslaget och till våra remissinstanser. Förslaget finns även tillgängligt på vår hemsida
www.boras.se/detaljplan samt i Stadshuset. Ibland ställs
planförslaget även ut i stadsdelarna på respektive biblioteket
eller stadsdelskontor.
Det är i detta skede som det är lättast att få gehör och kunna
påverka planens innehåll och utformning. Ju längre fram
i planarbetet vi kommer, desto fler förutsättningar blir av
naturliga skäl mer låsta. Vi önskar därför kunna nå fram till
slutsatser och överenskommelser om utformningen som leder
till samförstånd redan under samrådet.
Synpunkterna lämnas skriftligt till Samhällsbyggnadsnämnden. Både positiva och negativa synpunkter kan vara viktiga
för planens utformning. Skulle ni senare vilja överklaga
Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni ha lämnat skriftliga invändningar. Efter samrådstiden sammanställer vi alla
synpunkter och kommenterar dem i en samrådsredogörelse.

Granskning

Planförslaget bearbetas efter samrådet och Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut om att det färdiga planförslaget
ska ställas ut för granskning. Om ni fortfarande har
synpunkter och invändningar mot planen ska ni skriftligen
lämna dessa till Samhällsbyggnadsnämnden. Skulle ni senare
vilja överklaga Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni
ha lämnat skriftliga invändningar senast under gransknings-
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Så kan du påverka detaljplanens innehåll
Du får ta del av ett
programförslag som du
kan lämna synpunkter
på. Synpunkter lämnas
till Samhällsbyggnadsnämnden.

Programsamråd
Efter programsamrådet
sker en bearbetning av
programförslaget med
anledning av inkomna
synpunkter. Det färdiga
programmet godkänns av
Samhällsbyggnadsnämnden eller av Kommunfullmäktige.

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

Du får ta del av den
färdiga detaljplanen. Detta
är sista tillfället att lämna
synpunkter. För att få rätt
att överklaga planen
måste du lämna synpunkterna skriftligt. Synpunkterna lämnas till Samhällsbyggnadsnämnden.

Plansamråd
Efter samrådet sker en
bearbetning av planförslaget med anledning av
inkomna synpunkter.

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

Granskning
Efter granskningen sker
eventuellt mindre redigeringar innan den färdiga
detaljplanen tas upp i
Samhällsbyggnadsnämnden för godkännande,
därefter antar Kommunfullmäktige planen.

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

Antagande
Tre veckor efter antagandet vinner planen laga
kraft, om inte planen
överklagats.

Laga kraft
Nu kan bygglov lämnas i
enlighet med planen.

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

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

Antagande

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

Överklagande

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

DETALJPLAN

Laga kraft

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

Ni kan påverka utvecklingen!

Utnyttja din demokratiska rättighet att påverka utformningen
av detaljplanen. Antingen kontaktar du oss direkt eller så
skriver du ner dina synpunkter och skickar dem till Samhällsbyggnadsnämnden. Viktigt att tänka på är att det inte är alla
saker som går att påverka i en detaljplan. De saker som ni
kan yttra er om och som anses som synpunkter att beakta är
saker som berör sådant som planen reglerar.
Vi beaktar och värderar alla yttranden som kommer in under
planprocessen.
Alla detaljplaner på samråd och granskning finns tillgängliga
i Stadshuset, våning 6. Vill du träffa någon av våra handläggare så är det bra om ni bokar tid.
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Sammanfattning
Planens syfte är att möjliggöra förtätning och en större
blandning av verksamheter och funktioner inom området.
Planen möjliggör även upprustning och tillbyggnader på
befintliga hus såväl som miljöhus och cykelparkeringshus.
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Planbeskrivning
Detaljplan för Hässleholmen, Hässlehus 7 - 11, Våglängdsgatan, Borås Stad, upprättad den 28:e juli 2016.

1. Inledning
Planens syfte

Planens syfte är att möjliggöra förtätning och en större
blandning av verksamheter och funktioner inom området.
Planen medger också upprustning och tillbyggnader på
befintliga hus såväl som kompliment i form av kolonilotter,
hissar, småhandel, miljöhus, kontorfaciliteter, cykelparkeringshus.
Det är en flexibel plan som ger fastighetsägare och de boende
verktyg att rusta up befintlig bebyggelse och skapa bostadskompliment inom området. Ambitionen är att planområdet
blir mera tillgängligt och mångfaldigt.

Planområde

Planområdet består av fastigheterna Hässlehus 7, 8, 9, 10 och
11 belägna längs Våglängdsgatan. Marken i området ägs av
det kommunala bostadsbolaget AB Bostäder och användningen är i dag begränsad till bostäder. I planområdet ingår
även Hässle Torg med handel och centrumverksamhet.

Gällande detaljplan

Inom området finns i dag två gällande planer. Största delen
av området är reglerad av detaljplan P363 som vann laga
kraft 1970. Planen tillåter från 18 byggrätter i tre våningar för
bostadsändamål. Planen ger också möjlighet för två byggnader med handelsändamål och två byggnader för biluppsättning vid Hässle Torg. Övriga området får inte bebyggas. I
det nordsvästra hörnet gäller detaljplan P892 från 1994 som
reglerar två byggnader för kontor och bostäder.

Kommunala beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 2016-04-21 att
ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta
detaljplan och ge positiv planbesked till AB Bostäder. I
uppdraget ingick att studera hela den gällande planen därför
att denna var alltför hårt reglerad, och möjligöra nödvändiga
moderniseringar och områdesanpassningar.

2. Sociala perspektiv
Segregering betyder avskiljning. Inom stadsplanering betyder
segergering att olika socioekonomiska befolkningsgruppen
är uppdelade på olika stadsdelar och sällan interagerar med
varandra. Segregering hämmar den sociala integrationen,
demokratin och samhörigheten.

Socioekonomi och demografi

Demografisk och socioekonomiskt skiljer sig detaljplaneområdet ifrån övriga bostadsområden i Borås. Området
utgörs i huvuddel av utlandsfödda och med utlandsfödda
föräldrar. Många boende står utanför arbetsmarknaden och
medelinkomsten bland personer i jobb är det halva än Borås’
genomsnitt (Statistisk Centralbyrå 2014).

Åtgärder mot segregering

Stadsplaneringen kan medverka till att minska segregering
genom att skarpa en stad där funktioner och människor
blandas i en högre grad, bland annat genom att bygga mångfunktionella, täta bostadsområden med ett brett utbud av
hustyper (t.ex. lägenheter, villor) och upplåtelseformer med
olika hyrasnivåer.
AB Bostäder har arbetat med åtgärda såsom anläggande av
trädgårder vid lägenheternas bottenplan, en centralt placerad
lekplats och en del renoveringar har ägt rum. Här utöver
sanering av Hässletorg med nygestaltning och nya ytskikt.
Gällande detaljplan för området ger begränsade möjligheter
till många av de planerad förändringar. Områdets utomhusområden består av prickmark som inte får bebyggas. Bortsett
från Hässletorg får området i dag bara används för ändemålet
bostäder.
Med denna detaljplanen ges möjlighet för flera funktioner
inom området. Flera funktioner betyder att flera får skäl till
att vistas och besökai området och då skapas flera relationer
mellan området och det övriga Borås.

Otrygghet och åtgärder

Hässleholmen är den stadsdel i Borås som har högst upplevd
otrygghet där 12% av invånarna känner sig generellt otrygga
(Polisen 2015 *). Otryggheten påverkar det vanliga livet.
Enligt trygghetsmätningar bland de boende uppger dryggt
var fjärde att otrygghet begränsar dem att röra sig fritt och
delta i aktiviteter i området (Polisen 2015 *). Det är flest
kvinnor som ändrar beteende och otrygghet påverkar därför
jämställheten negativt.
AB Bostäder, Borås Stad och Polisen jobbar tillsammans för
att området ska kännas mera tryggt. Exempelvis arrangeras
gemensamma trygghetsvandringer tillsammans med invånarna.
* Polisen (2015): Trygghet i Borås Stad - - En kartläggning och analys av behov
och insatser, Polismyndigheten i Västra Götaland och Borås Stad.
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Permanent scen och ny kulturskola vid Hässletorg. Gestaltningsförslag från AB Bostäder

En trädgård bredvid bottenvåningen ger mera liv, ägarskap och trygghet.
DETALJPLAN
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Funktionalismens nackdel. Ensformihet, stora ytar och bilburen trafik.

Åsvägen utgör en stor stängslad barriär och inneslutar området mod nord och väst.
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3. Bebyggelse
Bebyggelse, stadsbild och gestaltning

Hässleholmen är ett miljonprogramsområde som liksom
andra sådanne områden byggdes med stora volymner av
likadana hus belägna utanför centrum. Planområdet utgörs
av 17 lamelhus orienterade längs en nord-sydlig axel med tre
våningar och tre trapphus.
I norr ligger Hässletorg med två byggnader. En byggnad i ett
plan med en matbutik och en byggnad i två våningar med
mindre äffarer och service såsom bibliotek. Bredvid finns
ett parkeringshus med två däck. Utemiljön består av stora
gräsmattor med ett fåtal inslag av planteringar och trä, och
vägar med blandtrafik.

Betong ytor med dansk sjöstena.

Gestaltning

Områdets funktionalistiska byggstil är storskalig med ensidig
och uppdelad användning, där gemensamma plats domineras
av bilar. Åsvägen, vilken är den större genomfartsleden till
området, utgör en stor stängslad barriär utan trottoarer norr
och väster om planområdet, vilken det bara går att passera
över eller under på ett fåtall ställen.
Möten och interaktion mellan människor begränsas av att
områdets uppbyggnad och oppmanar invånarna till att
använda bilen. Byggnadernas skala och likformighet gynnar
inte människors vistelse och trivsel.

Det centrala gröna strök med lekplats och biltrafik bredvid varandra.

Ny bebyggelse

För att lyfta området planerar AB Bostäder att bygga på en
våning och flytta entrén på befintlig byggnad på fastigheten
Hässlehus 9 (Våglängdsgatan 5). Därutöver vill AB Bostäder
bygga en permanent utomhusscen bredvid Hässle Torg som
ska inrymma Borås Folkhögskola och Kulturskolan i Borås.
Ett gestaltningsförslag kan ses på sida 6. Ut över detta tillåter
planen ochså förtätning samt upprustning och tillbyggnader
på befintliga hus såväl som kolonilotter, hissar, småhandel,
miljöhus, kontorfaciliteter och cykelparkeringshus.

Historik och kulturmiljöer

Övervakning i ett försök på att göra området mera tryggt.

Hässleholmen byggdes som en del av miljonprogrammet
och byggdes i etapper mellan 1966 till 1974. Det aktuelle
planområdet byggdes 1971-74 av AB Bostäder. Det var
Hässleholmens sista utbyggnadsetapp och ritades av arkitekten Göran Erro.

Bostäder och arbetsplatser

I området finns i dag drygt 700 lägenheter i planområdet.
Enskilda arbetsplatser finns vid affärerna på Hässletorg.
Denna detaljplan ger möjlighet för fler arbetsplatser inom
området och ger även möjlighet till en generell förtätning av
området.
Hässletorg set genom en barrikad av väga, stängsel och parkeringsytor.
DETALJPLAN
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Offentlig och kommersiell service

Biltrafik och bilparkering

4. Gator och trafik

Bilars tillträde skapar otrygghet

Det finns levsmedelaffärer och kommerciel service (bl.a.
levsmedel pizzeria, kiosk och frisör), offentlig service i form
av bibliotek och stadsdelskontor med café på Hässle Torg.
Strax utanför planområdet finns förskolor, skola och området
ligger även nära till Södra Älvsborg Sjukhus.

Tranport till och från planområdet kan ske med bus, cykel,
till fots eller med bil. Ganska unikt för Borås har enligt 26
% av hushållen inom planområdet i dagsläget bil (Statistisk
Centralbyrå 2015).

Kollektivtrafik

Planområdet betjänas av 3 busshållplatser där de två viktigaste är på Åsvägen vid Hässletorg och Fjärdingsskolan. Sju
busslinjer gör det lätt att ta sig till Borås centrum, dit restiden
är ca 10 minuter och bussarna går var tionde minut. De två
hållplatserna betyder att hela planområdet har mindre än
400 meter till bussen. På Våglängdsgatan finns ytterligare
en hållplats för buss 10. Linje 10 trafikerar 6 gånger per dag
måndag till fredag och 4 gånger på helgen.

Cykeltrafik och cykelparkering

Avstånd som är mindre än 5 km är bra för cykelpendling om
det finns goda cykelleder. Från planområdet finns fungerande
cykelleder till centrum, Hulta och Brämhult. Till Borås
centrum är avståndet ca 3 km och det tar ungefär 10 minuter
att cykla in till stan. Till Hultatorg på andra sida av riksväg 40
tar det 5 minuter att cykla.
Cykelparkering finns idag inte till bostäderna men planen
ger möjlighet för att bygga cykelparkeringshus. Cykelvägana
inom området kan grynas om de separeras från biltrafiken
och gående i samband med upprustning av planområdets
gemensamma ytor.
På sikt kan cykelpendlingen grynas om man rusta upp cykelleden. I dag delas cykelvägana med gående, vilket kan skapa
problem därför att cyklar kör mellan 4 och 5 gånga snabbare
än fotgängare. Även på en del av cykelvägarna förekommer
sträckor där cyklisterna delar köryta med bilarna (så kallade
”missing links”).

Gångtrafik

Det tar ca. en halv timme att gå till centrum. Lättare är det
att ta sig till ställen i vid Hulta torg (1 km), Södra Älvsborgs
Sjukhus (1,5 km), Fjärdingsskolan och Bodaskolan (0,5 km)
och till Komvux Björkäng (1 km). Åsvägen kan korsas på
tre ställen: Vid Hässletorg, vid Kapplandsgatan och vid
Fjärdingsskolan.
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Planområdet har bra bilväger ut och via Åsvägen har man lätt
tillträde till riksväg 40, till Brämhult eller norrut på Rybergsvägen. Området betjänas av två stora P-hus och av andra
mindre parkeringsplatser inom området. Parkeringsplatser
hyrs ut av AB Bostäder. Andelen av bilar ligger dock långt
under kommunens genomsnitt.

Inom planområdet har bilar tillträde till de flesta väggytor.
Bilens tillträde överallt står i kontrast till att så få hushåll
har bil. Gång- och cykeltrafik delar därför ytor med bilarna.
Detta skapar otrygghet och även farliga situationer för
gående, cyklister och barn som använder ytorna för lek.
Särskilt då kör bilarna ibland snabbt genom bostadsområdet.

Tillgänglighet och funktionsnedsättning

Planområdet är relativt plant fast med enskilda höjdskillnader. Gemensamma ytor har inte tillgänglighetsanpassats. Till
exempel delar bilar, cyklar och gående vägnät och ledstråk
saknas. Det finns enskilda ramper som dock är i behov av
upprustning. Byggnaderna har inte hiss och är inte tillgänglighetsanpassade. Planförlaget förbättrar för personer med
funktionsnedsättning genom att möjliggöra för tillbyggnad av
hiss utanpå husen.

Riksintressen

Inga riksintressen för trafik berörs.

5. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

Området är anslutet till kommunala ledningar för vatten och
avlopp.

Värme el, tele och fiber

Området är anslutet till fjärrvärme-, el- och teleledningar.

Dagvatten

För fastigheter som har hårdgjord yta större än 2500 m2 ska
fördröjningsåtgärder vidtas. Fördröjningsmagasin med en
effektiv volym av 3 m3 per 100 m2 hårdgjord yta ska anläggas. Central fördröjning av dagvatten sker inom planområdet
genom damm. Dammen fördröjer och renar dagvatten
Utformningen av dagvattendammarna kan bidra till att skap
en attraktiv utemiljö.
Den tillåtna exploateringen kommer inte att innebära ett
högre flöde av dagvatten ut från fastigheten vid kraftiga
nederbördstillfällen jämfört med innan förändringen.
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Gång och cykelvägar från området. Streckade linjer betyder att cykelvägen inte är komplett och har missing links. Till exempel att leden delas med biltrafik.

pyright Borås Stad
rtredovisningen har ingen rättsverkan

Skala 1:10000

Hållplatser och buslinjer. Den streckade linje har mindre busstrafik.

Bilvägar inom området. Bilarna har tillträde överallt.

Skala 1:10000

0

Parkeringsytor.
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Avfall

För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet vid
avfallshämtning ska anvisningarna i Avfall Sveriges Handbok
för avfallsutrymmen samt Boverkets vägledningshandbok
Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk följas. Området har idag ett Mollockssystem som behövas upprustas.

6. Mark och natur
Grönområdesplan

Borås Grönområdesplan utgör ett underlag vid planering och
byggande. I inventeringsdelen är Hässleholmsparken tillsammans med multisportsanläggningen mellan Distansgatans
bostäder utpekad till stadsdelspark och klassificerat som
ett klass 2 grönområde. Detta betyder att stadsdelparken är
mycket viktig och är oersättlig på lokal nivå. Det gröna stråk
inom planområdet som går från Hässle Torg mot mulitsportsanläggningen är även utpekat som ett klass 2 område, därför
att det är viktigt att människor ska kunna röra sig till Hässleholmsparken. Stråket har i dag ingan specifika naturvärden
och är ingen viktig del av den gröna infrastruktur. Stråket är
en gräsmatta med två mindre lokalgator där både bilar och
gående tar sig fram.
Grönområdesplanen har en inventeringsdel som fungerar
som ett handläggarstöd, men inventeringsdelen ingår i
motsatts till Grönområdesplanen inte i kommunfullmäktiges
beslut. Klassificeringen stråket genom området bedöms
inte hindra upphävningen av prickmark, men ger istället en
fingervisning om att det finns viktiga värden här att ta med i
framtida planering.
Detaljplanen medger möjlighet för byggnationer inom
stråket, samtidigt som den också ger förutsätning att utveckla
stråket och skapa bättra mötesplatser och samband. Exempelvis genom att tillåta att bygga en scen vid Hässle Torg.
Planens genomgående syfte är att ge området mera flexibilitet

och anförtro fastighetsägaren att skapa en bra och hållbar
utveckling till fördel för Hässleholmens invånare där hänsyn
tas till helheten.

Natur och vegetation

Inom planområdet finns vegetation i form av större gräsytor
och enskilda träd. I närområdet finns Hässleholmsparken och
naturområdet Kype.

Lek och rekreation

Det finns en lekplats centralt i området. Därutöver finns två
kommunala lekplatser nära planområdet.

Skyddad natur

Området är i dag bebyggt och det finns ingen skyddad natur
inom detaljplanområdet.

Fornlämningar och kulturminnen

Området är i dag bebyggd och några kända fornlämningar
finns inte inom planområdet.

Geoteknik och radon

Enligt kommunens översiktliga kartering består området
av morän. Enligt översiktlig inventering utgör marken
normalriskområde vad avser radon. Ny bostadsbebyggelse
skall genomföras radonskyddande enligt Boverkets reglar.
Området är redan bebyggd och ytterligare utredningar
bedöms inte vara nödvändiga.

7. Vatten
Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer (MKN) reglerar krav på miljökvalitet.
Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och
myndigheter planerar och planlägger. Statliga myndigheter
har beslutat om åtgärder för att följa normerna där vissa
av åtgärderna är direkt riktade till kommunerna. Det finns

Lekplats och grönstruktur
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miljökvalitetsnormer för vatten uppelat i normer för grundvatten och ytvatten. Det finns även miljökvalitetsnormer för
buller och luft.

Grundvattnets kvalitet

Grundvatten klassificeras i kvantitativ och kvalitativ status.
De områden som klassificeras är avgränsade bland annat
efter den mängd vatten som tas ut för dricksvattenförsörjning idag eller för framtida vattenförsörjning. De begrepp
som används för att beskriva grundvatten är god kvantitativ
status och god kemisk status.
Grundvattnet på platsen påverkas inte negativt på grund av
föreslagen planåtgärd.

Soptunnor under marken som mollockssystem i behov av upprustning.

Ytvattnets kvalitet

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

Ytvattnets kemiska status bestäms av hur mycket kemiska
föroreningar som finns i vattnet eller bottensedimentet. De
ämnen som ses som föroreningar är ämnen som normalt sett
inte hör hemma i våra ytvatten till exempel tungmetaller,
bekämpningsmedel och kemiska föreningar som används i
bland annat tillverkningsindustrin. Miljökvalietsnormen för
ytvatten är god eller hög ekologisk status och god kemisk
status.
Området har långt till närmaste vattendrag och planens
genomförande bedöms inte ha någon negativ påverkan på
miljökvalitetsnormerna.

8. Störningar på platsen

Återvinningscentral.

Luftkvalitet

För att undvika att människor andas in skadliga halter av
luftföroreningar har Regeringen utfärdat en förordning med
miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, luftkvalitetsförordningen (2010:477). Normerna syftar till att skydda
människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs
genom vårt medlemskap i EU.
Det finns normer för en rad ämnen till exempel kväveoxider,
svaveldioxid, bensen, kolmonoxid, ozon med flera. Luftföro-

Sortering av skräp.
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Ekvialent trafikbuller från Åsvägen. Grön 45-49 dBA, ljysgrön 50-54 dBA och gul 55-59 dBA.

tillgänglig för underjordiska ledningar). Med undantag av två
reningshalten är högst vid hårt belastade gator och vägar i
stråk som ska vara tillgängliga för underjordiska ledningar får
tätare bebyggelse, men även utsläpp från industrier, småskaligSkala 1:2000
hela planområdet bebyggas.
vedeldning och energiproduktion påverkar halterna.

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen rättsverkan

Buller och vibrationer

Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en målsättningsnorm. I förordningen skriver regeringen: det ska eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på
m änniskors hälsa. Normen följs när strävan är att undvika
skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller.
I planområdet planläggs inga bostäder som kan bli störda av
buller. Den verksamhet som tillåts ger inte upphov till något
buller som kan störa omkringliggande bostäder.
I området bedöms inte luftföroreningshalten vara hög.
Topografi och bebyggelse påverkar inte halterna negativt.
Därmed behöver åtgärder inte vidtas. Normerna överskrids
inte på platsen och de kommer heller inte att överskridas på
grund av den nya bebyggelse som tillåts i detaljplanen.

9. Planbestämmelser
Kvartersmark

Hela området är kvartersmark med olika användningsbestämmelser där de stora bokstäverna bestämmer användningen. Prickmark (område markerad med prickar) betyder att
marken inte får bebyggas och u (betyder att marken skall vara
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Inom hela området får byggnader maximalt ha 5 våningar
förutom vid Hässle Torg där 7 våningar tillåtas.

Området BKHSDER

Bokstaven B står för Bostäder och tillåter bostäder och
bostadskomplement. Bokstaven K tillåter kontor. Bokstaven
H står för handel, men ändamålet är detaljhandel på maximalt 80m2 butiksareal per butik. S står för skola eller förskola,
D står för vård exempelvis vårdcentral, E står för tekniska
anläggningar såsom återvinningscentral och R står för
besöksanläggningar exempelvis museum.
Inom användningsgränsen får byggnader maximalt ha en
exploateringsgrad på 30 % byggnadsarea per fastighetsareal
i de områden markerad e30. Dock 60 % i nordöstra hörnet
makerad e60.

Området CRSBE

C står för Centrum och tillåter all sådan verksamhet som bör
ligga centralt eller på annat sätt vara lätt att nå för många. I
ändamålet ingår t.ex. butiker och samlingslokaler. S står för
skola eller förskola. B står för Bostäder. E står för tekniska
anläggningar och R står för besöksanläggningar.
Inom användningsgränsen får byggnader maximalt ha en
exploateringsgrad på 60 % byggnadsarea per fastighetsareal i
de områden markerad e60.
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60m

10. Övergripande beslut
Vision 2025

Detaljplanen verkar för att främja det strategiska målområdet
Människor möts i Borås. Detta sker genom att skapa bättre
mötesplatser på Hässleholmen och få fler medborgare att
vistas i området.

Översiktlig planering

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

Planavgift

Planavgift debiteras vid bygglov.

Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhällsbyggnadsmål och spelregler för hållbar utveckling. Detaljplanen
främja särskilt två av spelreglerna:

Planunderlag

»»

Medverkande tjänstepersoner

»»

Prioritera ombyggnad och förtätning av bebyggelsen
utan att den sociala och yttre miljön försämras.
För att gynna kvarboende och mångfald ska det finnas
bra bostäder med en blandning av upplåtelseformer,
ålder och storlek i närområdet.

Miljömål

Inga utredningar är gjorda för detaljplanen.

Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbyggnadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med
representanter från kommunala förvaltningar och kommunala bolag.

Plan- och bygglovavdelningen

Detaljplanen verkar positivt för Borås Stad Miljömål. Dels
möjliggör planen att där kan byggas miljöhus inom området
vilket möjliggör bättre återvinning.
Detaljplanen styrker också miljömålet om offentliga mötesplatser som styrker hälsosam och attraktiv livsmiljö genom
att möjliggöra flera funktioner. Exempelvis att ge rum för
Folkhögskola.

Michaela Kleman		
Jacob Kastrup Haagensen
planchef				planarkitekt

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

Behovsbedömning

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan
har gjorts. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte behövs.

12. Administrativa frågor
Genomförandetid

Genomförandetiden slutar 5 år efter att planen vunnit laga
kraft.

Handläggning

Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden. Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande.

DETALJPLAN

13

Genomförandebeskrivning
Detaljplan för Detaljplan för del av Hässleholmen, Hässlehus 7 - 11 (Våglängdsgatan), Borås Stad, upprättad den den 28:e juli 2016.

1. Inledning
En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de
organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska
åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. Avsikten med
beskrivningen är att den ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.
Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet till förtätning.
Detaljplanens flexibilitet ger även möjlighet för fastighetsägaren att införa nya funktioner i området och förhoppningen
är att på så vis minska områdets segregering. Detaljplanen är
upprättad på initiativ av AB Bostäder i Borås, som även är
exploatör av området och nedan kallad exploatören.

melser gällande fastighetsindelning eller bestämmelser om
rättighetsområden införs. Efter genomförandetiden fortsätter
detaljplanen gälla och ge byggrätt som tidigare men kan då
upphävas eller ändras utan att de rättigheter som uppkommit
med planen behöver beaktas.

Huvudmannaskap

Detaljplaneområdet saknar allmän plats. Kommunen är
huvudman för allmän plats i intilliggande detaljplaner.

Ansvarsfördelning

Exploatören ansvarar för samtliga byggnads- och anläggningsarbeten inom detaljplanen. Även utbyggnad av tekniska
anläggningar som är nödvändiga för planens genomförande
ansvarar exploatören för.

Avtal

2. Organisatoriska frågor
Det planlagda området omfattas av stadsplanen P363 och
detaljplanen P892, vars genomförandetider har gått ut. De
delar av planerna som omfattas planområdet upphävs i
samband med att detaljplanen vinner laga kraft.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Följande
tidplan är aktuell:
Samråd		

4:e kvartalet 2016

Granskning

1:e kvartalet 2017

Antagande

2:a kvartalet 2017

Laga kraft

2:a kvartalet 2017

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet. Detaljplanen antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Genomförandetiden är 5 (fem) år från det datum då
detaljplanen vinner laga kraft. Under genomförandetiden
får detaljplanen inte ändras eller upphävas om berörda
fastighetsägare motsätter sig det. Undantag från detta är
om nya förhållanden av stor allmän vikt som inte kunde
förutses vid planläggningen har uppkommit och om bestäm-
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3. Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsägare

Tidplaner

Genomförandetid

De avtal som behövs för att säkerställa rätten till ledningar
belägna inom område markerat med u i detaljplanen ansvarar
respektive ledningsägare för.

Detaljplanen omfattar fastigheterna Borås Hässlehus 7-11,
som ägs av AB Bostäder i Borås.

Fastighetsbildning och servitut

Planbestämmelser om markreservat medför inte rätt att
nyttja marken för avsett ändamål. Ledningar belägna inom
markreservat u bör därför tryggas genom upprättande av
servitut mellan ledningshavare och fastighetsägare. Rätten till
området kan även säkerställas genom ledningsrätt.
Ingen förändring i fastighetsindelningen anses nödvändig för
detaljplanens genomförande.

Fastighetskonsekvenser

Fastigheterna Hässlehus 7, 8 och 10 kan komma att belastas
av servitut eller ledningsrätt för att säkerställa ledningshavares rätt till att bibehålla allmänna underjordiska ledningar
inom område markerat med u.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

4. Tekniska frågor
Vatten och avlopp, dagvatten samt fjärrvärme

Planområdet ingår i kommunens verksamhetsområde för
vatten, avlopp respektive dagvatten och är anslutet till det
kommunala ledningsnätet. Området är anslutet till fjärrvärme.

El, tele och fiber

Planområdet är anslutet till ledningar för el, tele och fiber.

Trafik

Inom planområdet finns många gång- och cykelvägar, vilka
även bilar har tillgång till. Parkeringshus finns i planområdets nordöstra del och det finns även ytterligare några
mindre parkeringsplatser inom området.

5. Ekonomiska frågor
Ekonomiska konsekvenser

Detaljplanen innebär inte några kostnader för Borås Stad.
Samtliga åtgärder inom detaljplanen bekostas av exploatören.
Eventuella ytterligare utredningar, nödvändiga tillstånd
samt utbyggnad av tekniska anläggningar inom planområdet
ska exploatören ansvara för och bekosta. Eventuell flytt av
ledningar bekostas av exploatören.
Vad gäller upprättande av servitut för markreservat och
eventuell ansökan om förrättning enligt ledningsrättslagen
är detta något som respektive ledningsägare ansvarar för och
bekostar.

Plankostnader

Inget plankostnadsavtal finns tecknat. Vid bygglov tas därför
en planavgift ut.
Stadskansliet
Mark och exploatering
Hanna Rickdorff
Mark- och exploateringsingenjör

DETALJPLAN
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Varför detaljplan?
Detaljplanen reglerar hur, var och vad man får bygga och vad
man kan använda sin fastighet till. Planen ger fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.
Detaljplaner upprättar vi oftast i kommunens tätbebyggda
delar och de kan omfatta alltifrån en mindre del av tätorten,
ner till ett kvarter eller en enstaka fastighet. Under arbetet
gör kommunen en avvägning mellan allmänna och enskilda
intressen. Detaljplanen ligger till grund för framtida beslut
om bygglov så att den som bygger får ett säkert och bra
underlag för att bygga. Detaljplanen ger en garanterad
byggrätt åt fastighetsägaren under planens genomförandetid
som är mellan 5 och 15 år.
När detaljplaner upprättas är det viktigt att alla berörda ges
möjlighet till delaktighet och inflytande.

1. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när, var och hur en detaljplan ska upprättas men initiativet kan komma från privata intressenter.
Enligt Plan- och bygglagen som styr planeringen i Sverige,
ska markens lämplighet för bebyggelse och dess utformning
prövas genom detaljplan. Detaljplan ska därför göras för ny
sammanhållen bebyggelse eller för ny enstaka byggnad vars
användning får betydande inverkan på omgivningen. En
detaljplan kan även behöva upprättas för befintlig bebyggelse
då någon vill ändra användningen eller om bebyggelsen har
så höga kulturhistoriska värden att den ska bevaras.

2. Innehållet i en detaljplan
Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser
som är juridiskt bindande. Till planen hör även en illustrationskarta, en planbeskrivning och en genomförandebeskrivning. Planbeskrivningen och illustrationskartan ska
underlätta förståelsen av planförslaget och tydligt redovisa
förutsättningar och syfte med planen. De gäller inte som
juridiskt bindande dokument utan avsikten är att de ska vara
vägledande vid tolkningen av planen. Genomförandebeskrivningen redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen
ska kunna genomföras. Den har inte någon egen juridisk
verkan. En detaljplan genomgår flera olika skeden innan
den vinner laga kraft och blir ett juridiskt dokument. Mellan
de olika skedena sammanställs och besvaras de synpunkter
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som inkommit från privatpersoner och remissinstanser.
Dokumenten där synpunkterna sammanställs kallas samrådsredogörelse eller utlåtande. Dessa är viktiga beslutsunderlag
för Samhällsbyggnadsnämndens politiker. Inkomna synpunkter leder många gånger till att planförslaget revideras och
arbetas om och planen kan därför skilja sig åt mellan de olika
skedena.

3. Detaljplanens skeden
Uppdrag

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

Samråd

Kommunen tar fram ett planförslag som skickas ut på
samråd till alla som berörs av förslaget och till våra remissinstanser. Förslaget finns även tillgängligt på vår hemsida
www.boras.se/detaljplan samt i Stadshuset. Ibland ställs
planförslaget även ut i stadsdelarna på respektive biblioteket
eller stadsdelskontor.
Det är i detta skede som det är lättast att få gehör och kunna
påverka planens innehåll och utformning. Ju längre fram
i planarbetet vi kommer, desto fler förutsättningar blir av
naturliga skäl mer låsta. Vi önskar därför kunna nå fram till
slutsatser och överenskommelser om utformningen som leder
till samförstånd redan under samrådet.
Synpunkterna lämnas skriftligt till Samhällsbyggnadsnämnden. Både positiva och negativa synpunkter kan vara viktiga
för planens utformning. Skulle ni senare vilja överklaga
Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni ha lämnat skriftliga invändningar. Efter samrådstiden sammanställer vi alla
synpunkter och kommenterar dem i en samrådsredogörelse.

Granskning

Planförslaget bearbetas efter samrådet och Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut om att det färdiga planförslaget
ska ställas ut för granskning. Om ni fortfarande har
synpunkter och invändningar mot planen ska ni skriftligen
lämna dessa till Samhällsbyggnadsnämnden. Skulle ni senare
vilja överklaga Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni
ha lämnat skriftliga invändningar senast under gransknings-
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Så kan du påverka detaljplanens innehåll
Du får ta del av ett
programförslag som du
kan lämna synpunkter
på. Synpunkter lämnas
till Samhällsbyggnadsnämnden.

Programsamråd
Efter programsamrådet
sker en bearbetning av
programförslaget med
anledning av inkomna
synpunkter. Det färdiga
programmet godkänns av
Samhällsbyggnadsnämnden eller av Kommunfullmäktige.

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

Du får ta del av den
färdiga detaljplanen. Detta
är sista tillfället att lämna
synpunkter. För att få rätt
att överklaga planen
måste du lämna synpunkterna skriftligt. Synpunkterna lämnas till Samhällsbyggnadsnämnden.

Plansamråd
Efter samrådet sker en
bearbetning av planförslaget med anledning av
inkomna synpunkter.

Granskning
Efter granskningen sker
eventuellt mindre redigeringar innan den färdiga
detaljplanen tas upp i
Samhällsbyggnadsnämnden för godkännande,
därefter antar Kommunfullmäktige planen.

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

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

Antagande
Tre veckor efter antagandet vinner planen laga
kraft, om inte planen
överklagats.

Laga kraft
Nu kan bygglov lämnas i
enlighet med planen.

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

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

Antagande

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

Överklagande

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

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

Ni kan påverka utvecklingen!

Utnyttja din demokratiska rättighet att påverka utformningen
av detaljplanen. Antingen kontaktar du oss direkt eller så
skriver du ner dina synpunkter och skickar dem till Samhällsbyggnadsnämnden. Viktigt att tänka på är att det inte är alla
saker som går att påverka i en detaljplan. De saker som ni
kan yttra er om och som anses som synpunkter att beakta är
saker som berör sådant som planen reglerar.
Vi beaktar och värderar alla yttranden som kommer in under
planprocessen.
Alla detaljplaner på samråd och granskning finns tillgängliga
i Stadshuset, våning 6. Vill du träffa någon av våra handläggare så är det bra om ni bokar tid.

Laga kraft

Om ingen överklagar vinner detaljplanen laga kraft tre
veckor efter att antagandebeslutet har anslagits på kommu-
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Sammanfattning
Planområdet är beläget i centrala Norra Sjöbo, cirka fyra
kilometer från Borås centrum. Syftet med detaljplanen är
att möjliggöra en ny förskola med sex avdelningar i anslutning till Sjöboskolan. Planen ska också göra det möjligt för
omstrukturering av Sjöboskolans byggnader och lekytor, för
att tillgodose eventuella förändringar av skolans behov längre
fram i tiden.
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Planbeskrivning
Detaljplan för Norra Sjöbo, Pluggskivlingen 4 m.fl., Borås Stad, upprättad den 26 augusti 2016. Rev. 3 november 2016.

1. Inledning
Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny förskola med
sex avdelningar i anslutning till Sjöboskolan. Planen ska
också göra det möjligt för omstrukturering av Sjöboskolans
byggnader och lekytor för att tillgodose eventuella förändringar av skolans behov längre fram i tiden.

Planområde

Planområdet är beläget i stadsdelen Norra Sjöbo, cirka fyra
kilometer norr om Borås centrum. Planområdet innefattar skolområdet, dvs. kvarteret Pluggskivlingen och hela
Nolhagagatan som sträcker sig utmed skolans östra del.
Området avgränsas i öster av Norra Sjöbogatan och i söder
av Sjöbo Torggata. Planområdets storlek är cirka 36 000 m2 .
All mark inom planområdet ägs av Borås Stad. Kvarteret
Pluggskivlingen används som skola och arrenderas av Lokalförsörjningsförvaltningen.

Gällande detaljplan

För området gäller stadsplan P217 (laga kraft 1953) samt
stadsplan P265 (laga kraft 1960). Området omfattas också av
fastighetsplan 1583K-BN683/1964 (laga kraft 1964). Gällande
planer anger allmänt ändamål på fastigheten Pluggskivlingen
5, garageändamål på fastigheten Pluggskivlingen 4 samt
lokalgata för Nolhagagatan.

Kommunala beslut

2014-06-16 §315 gav Kommunstyrelsen i uppdrag åt Lokalförsörjningsnämnden att påbörja förstudier för etablering
av en ny förskola på Norra Sjöbo. Det efter att berörd
stadsdelsnämnd lämnat ett positivt planbesked. I beslutet
fastslogs också att Lokalförsörjningsnämnden, efter positivt
besked från Stadsdelsnämnden, kan tillskriva Samhällsbyggnadsnämnden med begäran om detaljplan.
2014-09-04 §131 beslutade Stadsdelsnämnden Norr att
tillstyrka att förstudie påbörjas för att studera möjligheterna
att etablera förskola på fastigheten Pluggskivlingen 4, samt att
begäran om detaljplan lämnas av Lokalförsörjningsnämnden
till Samhällsbyggnadsnämnden.
2014-11-18 §214 beslutade Lokalförsörjningsnämnden att
föreslå Samhällsbyggnadsnämnden att ny detaljplan upprättas
som ger möjlighet till att en ny förskola om minst 1200m² på
fastigheten Pluggskivlingen 4, alternativt i kvarteret Sommarleken på Sjöbo.

4

2015-01-22 §14 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden om att
ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en
ny detaljplan.
Vid framtagandet av samrådshandlingar har beslut tagits att
enbart göra en ny detaljplan för kvarteret Pluggskivlingen.
Samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag är att möjliggöra
en ny förskola. Bedömningen är att detta går att uppnå inom
kvarteret Pluggskivlingen, varför ett större planområde inte
har ansetts befogat. Kvarteret Sommarleken ingår således inte
i planområdet.
Delegationsbeslut gällande samråd fattades den 2016-08-26.
Planen har varit ute på samråd mellan den 30 augusti till den
2 oktober.

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur

Området innehåller byggnader i skiftande storlekar, olika
typer av lekanordningar på både grönyta och hårdgjord yta,
samt två fotbollsplaner varav den ena är anlagd med konstgräs. Området innehåller också en viss andel parkering samt
gatumark. Samtliga byggnader inom planområdet hör till
Sjöboskolan. I byggnaden längst norrut ligger en idrottshall.
Matsalen ligger i byggnaden som ligger längst åt sydväst.
Övriga byggnader innefattar i huvudsak klassrum, kontor och
liknande.

Ny bebyggelse

Detaljplanen ger en flexibel byggrätt, vilket innebär att
byggnaderna kan planeras, anpassas och byggas efter behov.
Byggnaderna får ha en nockhöjd på 14 meter, vilket innebär
cirka tre våningar. Största byggnadsarea begränsas till 30
% av fastighetsarean och innebär att detaljplanen medger
byggnader upp till 9 600 m2 . Maximal byggnadsarea inkluderar befintliga byggnader på fastigheten.
För att säkerställa att hänsyn tas till de särdrag som utmärker
Sjöboskolan regleras fasadmaterial till att vara ljus slätputs,
takmaterial ska vara svart papp. Fönstersnickerier utformas
likt ursprungliga vad gäller form och kulör. Bestämmelsen
gäller endast för skolans huvudbyggnad.

Stadsbild och gestaltning

Detaljplanen medför ingen negativ påverkan på stadsbilden.
Vid nybyggnation är det viktigt att byggnaderna anpassas till

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Grön- och lekytor i kvarteret.

En av skolans befintliga byggnader.
DETALJPLAN
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befintlig struktur på ett lämpligt sätt. Det är också viktigt att
byggnaderna placeras så att lekytor och andra friytor bevaras
alternativt tillskapas på annan plats inom området. För att
inte motverka planens flexibilitet är detta inget som regleras
i planen.
Byggnaderna inom skolområdet är till största delen vita med
ljusgröna inslag. Omkringliggande bebyggelse är av skiftande
karaktär med både puts och tegel i olika kulörer.

Historik och kulturmiljöer

Innan Sjöboskolan byggdes på 1960-talet bestod området av
grönytor. Planområdet är utpekat i Borås Stads kulturmiljöprogram (2001). Anledningen är att Norra Sjöbo planerades
efter ett stadsplaneideal med inriktning på så kallade
grannskapsenheter. Det innebär att områden planerades
kring ett centralt torg där olika kommersiella och offentliga
funktioner samlades. Sjöbo centrum, med Sjöbo torg och de
olika funktionerna runtomkring är Borås enda fortfarande
fungerande exempel på detta ideal.
Detaljplanen innebär ingen negativ påverkan på kulturmiljön
i området. Skolområdet är utpekat på grund av dess funktion
som skola, och det är något som detaljplanen stärker.

Bostäder

I detaljplanen ingår inga bostäder. I öster, väster och norr
omges planområdet av bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus.

Offentlig service

Området ligger i närheten av Sjöbo torg där det bland annat
finns ett äldreboende, en vårdcentral, ett bibliotek och
postombud. Strax söder om planområdet finns en befintlig
förskola med fyra avdelningar. Inom planområdet finns idag
skola för årskurs f-6. Detaljplanen gör det möjligt att bygga
en förskola med sex avdelningar och att omlokalisera och
optimera den befintliga skolans lokaler.

Kommersiell service

På intillliggande Sjöbo torg finns matbutik och apotek.

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

Vid nybyggnation enligt detaljplanen ökar trafikmängden
något till området. För att förbättra trafikstrukturen och öka
säkerheten i området föreslås att busshållplatsen som idag
ligger utmed Nolhagagatan flyttas till Sjöbo Torggata.

Gångtrafik

Gående kan ta sig in till skolområdet från flertalet platser
runt om kvarteret. Skolområdet omges av trottoarer i öst,
väst och i syd. Utmed dess norra sida går gångvägen Näverstigen, som i väst leder vidare mot Sjöbovallen och Viskan
och i öst ansluter till parken Sommarleken. Därefter fortsätter gångvägen under Fristadvägen och leder till bostäder och
verksamheter i östra delen av Norra Sjöbo.

Cykeltrafik och cykelparkering

Cyklister kan ta sig in till skolområdet via ett antal in/utfarter
från Norra Sjöbogatan samt Nolhagagatan. Cykelparkering
finns på ett flertal platser inom skolområdet.

Kollektivtrafik

Området har god tillgänglighet till kollektivtrafik då busshållplatser för stadsbusslinjen finns i direkt anslutning, öster
om skolområdet.
Utmed Nolhagagatan finns i dag en hållplats för skolskjuts.
Denna hållplats föreslås flytta till Sjöbo Torggata. En eventuell flytt skulle innebära en ökad trafiksäkerhet utmed Nolhagagatan, då gatan idag har många utfarter från bostäderna
i väster samt att vändplanen i norr uppfattas som för liten
för buss. Framtida hållplats ska placeras inom kvartersmark.
Marken reserveras med prickmark.
Gång- och cykelbanan planeras gå i samma sträckning som
idag, vilket innebär att skolbussen kommer att behöva korsa
denna för att komma in till hållplatsen. Trafiksäkerheten
bedöms ändå kunna bli godtagbar, då antalet bussar är få
och sikten på sträckan är god. Trafiksäkerheten ska studeras
vidare i samband med detaljprojekteringen av framtida
busshållplats.

Biltrafik och bilparkering

Skolområdet omges i väst, syd och öst av bilgator. Angöring
till skolområdet sker vid två platser från Nolhagagatan och
vid två platser från Norra Sjöbogatan.
Enligt gällande parkeringsnorm (från 1998) ska 60 % av
skolans anställda ha parkeringsplats. Om Sjöboskolans
kapacitet ökar till cirka 500 elever innebär resonemanget
att det behövs cirka 42 parkeringsplatser. För en förskola
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med sex avdelningar behöver cirka 30 nya parkeringsplatser
tillskapas. Parkeringar till skola och förskola ska ordnas inom
kvartersmark.

Riksintressen

Inga riksintressen berörs.

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

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

Dagvatten

För fastigheter som har hårdgjord yta större än 2500 m² ska
fördröjningsåtgärder vidtas. Fördröjningsmagasin med en
effektiv volym av 3m³ per 100 m² hårdgjord yta ska anläggas.
Central fördröjning inom planområdet genom damm
kommer behövas för både fördröjning och för rening. Planen
reglerar inte exakt placering av fördröjningsyta.

Värme

Byggnaderna inom planområdet är i dag anslutna till fjärrvärme. Möjlighet finns att ansluta även framtida byggnader.

Utöver skolans egna lekytor finns strax nordöst om området
en park vid namn Sommarleken. I parken finns stora grönytor, en lekplats samt en stor inhägnad grusplan. Vid behov
kan grön- och lekytorna i parken användas av skolan.

Natur och vegetation

Inom planområdet finns mycket grönska i form av buskar
och träd. Mest vegetation finns i norra och södra delen av
området. I mitten av skolgården finns ytor med konstgräs
som substitut för vanlig gräsmatta. Området är mestadels
plant, men med viss höjdskillnad i väster där området sluttar
ner mot Norra Sjöbogatan.
Beroende på hur ny bebyggelse inom området placeras är det
möjligt att viss vegetation måste tas i anspråk till förmån för
nya byggnader.
Väster om planområdet, mellan bebyggelsen och Viskan,
finns ett värdefullt lövskogsområde enligt Länsstyrelsen.
Lövskogsområdet bedöms inte påverkas av detaljplanens
genomförande.

Skyddsvärt träd

Inom planområdet finns ett skyddsvärt träd. Trädet är en
ask, vilket är en rödlistad art. Trädet har en omkrets på 322
centimeter, är friskt och utan håligheter. För att trädet ska

El, tele och fiber

Området är anslutet till el och teleledningar. Framtida
byggnation kan anslutas till befintliga ledningar. Närmaste
anslutningspunkt finns i södra delen av Nolhagagatan.

Avfall

För att få en bra arbetsmiljö, samt säkerhet och tillgänglighet
vid avfallshämtning, ska anvisningarna i ”Avfall Sveriges
Handbok för avfallsutrymmen” samt Boverkets vägledningshandbok ”Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk ”
följas.
Verksamheten har i dag en miljöstation lokaliserad väster om
skolan. Vid om- och nybyggnation är det viktigt att avfallshantering planeras så att den är skild från verksamheten och
att hämtning sker utanför inhägnat område.

5. Mark
Lek och rekreation

Inom skolans område finns stora ytor för lek och bollspel.
Längst norrut i kvarteret finns två bollplaner, varav en är
anlagd med konstgräs. I mitten av kvarteret finns en basketplan. Vid om- och nybyggnation inom skolans kvarter är det
viktigt att tillräckliga grön- och lekytor bevaras.
Bild på vegetation och fotbollsplan.
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kunna bevaras behöver det ha en skyddszon runtom på
15,4 meter i radie. Med skyddzon menas ett område kring
trädet som skyddas vid arbeten (helst fysiskt skydd) och
där man inte gräver, kör med tunga fordon, har upplag eller
uppställningsplats för fordon etc. Trädet har markerats på
plankartan och skyddas med en planbestämmelse som kräver
marklov vid åtgärder som berör trädet och dess rotsystem.
Vid ingrepp som kan påverka specifikt träd ska dialog föras
med Länsstyrelsen.
Att trädet bevaras bedöms inte påverka områdets funktion
som skola negativt. Istället kan trädet införlivas i grön- och
lekytor och bli en kvalitet för grönstrukturen i området.
Inom planområdet finns ytterligare askar, dock inte av
samma dignitet som den ovan beskrivna. När om- och
nybyggnation sker i området bör om möjligt även hänsyn tas
till den vegetationen.

Fornlämningar

Några kända fornlämningar eller kulturminnen finns inte
inom planområdet.

Geoteknik och Radon

Som underlag för detaljplanen har en geoteknisk markutredning genomförts. Utredningen visar att marken består av
fast lagrad sandmorän och att byggnader mellan ett till tre
våningar bedöms kunna grundläggas genom platta på mark.
Stabiliteten i området bedöms vara tillfredsställande och
marken inom området bedöms inte vara sättningsbenägen.
Då jordmäktigheterna ställvis kan vara små kan viss bergssprängning bli aktuell vid grundläggning av byggnader,
utjämningsschakter eller vid anläggning av ledningar. Inför
eventuella sprängningsarbeten ska en riskanalys upprättas
med avseende på vibrationsalstrande arbeten för kringliggande befintliga byggnader och konstruktioner.
Innan grundläggning sker ska mulljord och vegetationslager
schaktas bort. Tjälisolering bör läggas ut runt byggnaders
hörn samt under kalla byggnadsdelars golv.
Marken utgör normalriskområde vad avser radon. Det
innebär att nya byggnader ska uppföras med radonskyddande
åtgärder, dvs. att golv och väggar ej ger uppenbara otätheter
mot mark. Upplysning återfinns på plankartan.
Vid anläggning av källare kan ytterligare geotekniska utredningar behövas för att säkerställa bergnivå på aktuell plats.
Vid anläggning av källare rekommenderas även en vidare
undersökning gällande grundvattennivå för området.

Karta över var föroreningarna påträffats. Röd markör visar den punkt med högst
föroreningshalt och gula mörkörer visar de punkter med något lägre halter.

Förorenad mark

Som underlag för detaljplanen har en utredning avseende
markmiljö genomförts. Anledningen till att marken undersökts är att det har funnits verksamheter som hanterat bland
annat bekämpningsmedel, ytbehandlingsmedel samt bensin
inom 250 meter från fastigheten. Ytterligare en anledning är
att det tidigare funnits en nedgrävd oljetank inom planområdet. Oljetanken är sedan en tid borttagen.
Utredningen visar att det finns föroreningar på fastigheten
som kan påverka människors hälsa och miljön. De högsta
föroreningshalterna finns under asfalten där oljecisternen
tidigare varit nedgrävd. I dagsläget är det personalparkering
på denna yta och utgör ingen vistelseyta för barnen.
Inför kommande exploatering ska området där oljetanken
tidigare funnits saneras. För övriga områden är det viktigt
att i samband med projektering se till att inga föroreningar
berörs. Om förändring sker på eller i anslutning till förorenad
mark ska marken saneras i samband med exploatering. Detta
säkerställs genom en planbestämmelse på plankartan.
Eftersom utredningen som gjorts är översiktlig ska ytterligare en ytlig provtagning utföras för att säkerställa att ytlig
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jord har halter under de riktvärden som gäller för förskola
och skola. Ytlig provtagning innebär provtagning av översta
metern av marken. Detta ska senast ske i samband med
exploatering.
Övriga påträffade föroreningar medför ingen risk för
människors hälsa så länge inte intag av växter sker. I
dagsläget sker ingen odling i området och det är inte heller
lämpligt att framöver odla i den befintliga jorden. Odling kan
istället ske i t.ex. pallkragar som fylls upp med matjord. Det
krävs procentuellt mycket stora intag av växter som är odlade
inom området för att dessa ska utgöra en fara för människor.
Sanering behöver därför inte genomföras för att den befintliga verksamheten ska kunna fortgå.
Om förändring av byggnader eller mark inte görs på de
platser där föroreningar hittats utgör föroreningarna alltså
ingen hälsofara.

6. Vatten
Översvämningsrisk

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

Miljökvalitetsnormer

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

Grundvattnets kvalitet

Grundvatten klassificeras i kvantitativ och kvalitativ status.
De områden som klassificeras är avgränsade bland annat efter
den mängd vatten som tas ut för dricksvattenförsörjning idag
eller för framtida vattenförsörjning. De begrepp som används
för att beskriva grundvatten är god kvantitativ status och god
kemisk status.
Planförslaget innebär att förorenad mark saneras vilket är
positivt för grundvattnet och påverkar vattnets kemiska
status positivt.

Ytvattnets kvalitet

Ytvatten är sjöar och vattendrag. De klassificeras i ekologisk
status och kemisk status. Den ekologiska statusen utgår
från förutsättningarna för växt- och djurliv. Bedömningen
omfattar även påverkan på vattendragets form, om bottnen
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har förändrats, marktyp i närmiljön och strukturen på
strandzonen. Statusen blir sämre om vattenflödet inte är det
samma över tid. Allt detta är yttre påverkan som oftast är
negativt för växt- och djurliv. Andra faktorer som påverkar är
till exempel försurning och utsläpp av övergödande ämnen.
Ytvattnets kemiska status bestäms av hur mycket kemiska
föroreningar som finns i vattnet eller bottensedimentet. De
ämnen som ses som föroreningar är ämnen som normalt sett
inte hör hemma i våra ytvatten till exempel tungmetaller,
bekämpningsmedel och kemiska föreningar som används i
bland annat tillverkningsindustrin. Miljökvalietsnormen för
ytvatten är god eller hög ekologisk status och god kemisk
status.
Detaljplaneområdets avrinning sker mot Viskan som är en
ytvattenförekomst med miljökvalitetsnormer. Vattendragets
kemiska status är inte klassad, vilket gör att statusen per
automatik uppges vara av ej god kvalitet. Vattenkvaliteten
i vattendraget bedöms inte påverkas av dagvatten från den
fastighet detaljplanen omfattar, då befintlig och planerad
verksamhet är av icke-förorenande karaktär.
Vid en eventuell brand kan större mängder förorenat
släckvatten skapas. Området bör därför planeras på ett
sådant sätt att släckvatten förhindras från att nå känsliga
områden såsom Viskan. Detta kan exempelvis göras genom
att tillskapa fördröjningsytor såsom diken inom någon del
av planområdet. Generell planbestämmelse gällande fördröjning inom kvartersmark återfinns på plankartan. Systemet
kan även fungera för tillfällig uppsamling av eventuellt
släckvatten. Information har införts på plankartan gällande
att vid nybyggnation ska möjlighet att samla upp släckvatten
inom området beaktas. Informationen på plankartan är inte
juridiskt bindande, utan ska snarare ses som en upplysning
för bygglovet.
Utöver plankartans reglering och information är räddningstjänsten alltid granskande instans vid bygglovsgivning för
skola/förskola. Frågan kan därför bevakas av verksamheten
själv.

7. Störningar på platsen
Risk

Området ligger 450 meter från Väg 42, vilken pekas ut som
primär transportled för farligt gods. Bedömningen är att
planutformningen inte påverkas avsevärt av riskerna förknippade med transportleden.
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Räddningstjänstens bedömning

Dialog har förts med Södra Älvsborgs Räddningstjänst. De
gör bedömningen att det inte finns behov av en riskanalys för
området. Anledningen är det långa avståndet till närmaste
farligt godsled.
Enligt uppgifter från Räddningstjänsten ska avståndet från
räddningstjänstens uppställningsplats för släckfordon till
angreppsväg såsom entré, inte överstiga 50 meter. Avståndet
från släckfordon till brandpost bör inte överstiga 75 meter.
Avståndet mellan brandposter bör således inte överstiga 150
meter.
Vattenflödet i brandposterna i området bör vara 1200 liter/
min enligt VAV P 83. Detta täcker även upp behovet av
släckvatten för flerfamiljshusen i norr.

Buller

Omkring 430 meter öster om planområdet finns en verksamhet som har 500 meter i skyddsavstånd på grund av buller.
Skyddsavståndet sträcker sig cirka 70 meter in i planområdets
nordöstra del, varav 40 meter berör skolområdet.
Dialog har förts med Miljöförvaltningen som gör bedömningen att en bullerutredning inte behöver tas fram för
planförslaget. Mellan den föreslagna bebyggelsen ligger
idag bostäder, en väg och en järnväg. Det finns inga för
kommunen kända klagomål på buller från boende, vilket
borde vittna om att bullernivåerna inte är oacceptabla.
Miljöförvaltningens bedömning är att en utredning inte
skulle visa att buller blir ett problem vid etablering av en
förskola. Förutsatt att framtida byggnader placeras på ett sätt
som gör att verksamheten får en tyst sida/innergård.
Det finns idag inga specifika riktvärden för skola/förskola,
utan Boverket hänvisar till de nivåer som anges för bostäder.
Enligt myndigheten är det önskvärt att de delar av gården
som är avsedda för lek, rekreation och pedagogisk verksamhet inte har en ljudnivå som är högre än 50 dBA (ekvivalentnivå dagtid). För att uppnå en god utemiljö för barnen kan
husen placeras utmed Näverstigen/Nolhagagatan och på så
vis fungera som bullerskydd. Det bör uppmärksammas att
behovet av bullerskydd endast anses önskvärt om det skulle
vara så att vissa barn enbart skulle ha den nordöstra delen
av kvartersmarken som sin utomhusmiljö. Aktuell skoltomt
ses dock som stor, inkluderat en framtida ökning av skolans
elevantal. Det innebär att vistelseytan för barnen troligtvis
inte kommer att begränsas till enbart nordväst. Med grund
i att angivna nivåer endast är rekommendationer och att
skoltomten är stor regleras inte placering av framtida bebyggelse i detaljplanen. Bygglovsgivning för aktuell verksamhet
sker alltid i samråd med miljöförvaltningen. Frågan gällande
placering tas därför lämpligen där, för att undvika reglering
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som minska planens flexibilitet. För att frågan inte ska kunna
missas i lovgivningen har en upplysning på plankartan
införts.
Det bedöms inte bli några svårigheter att tillgodose Boverkets byggregler för inomhusmiljö vid bygglovsgivning.
Den verksamhet som tillåts ger inte upphov till något buller
som kan störa de omkringliggande bostäderna.

Luftkvalitet

För att undvika att människor andas in skadliga halter av
luftföroreningar har Regeringen utfärdat en förordning
med miljökvalitetsnormer för utomhusluft, luftkvalitetsförordningen (2010:477). Normerna syftar till att skydda
människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs
genom vårt medlemskap i EU.
Det finns normer för en rad ämnen till exempel kväveoxider,
svaveldioxid, bensen, kolmonoxid, ozon med flera. Luftföroreningshalten är högst vid hårt belastade gator och vägar i
tätare bebyggelse, men även utsläpp från industrier, småskalig
vedeldning och energiproduktion påverkar halterna.
I området bedöms inte luftföroreningshalten vara hög.
Topografi och bebyggelse påverkar inte halterna negativt.
Därmed behöver åtgärder inte vidtas. Normerna överskrids
inte på platsen och de kommer heller inte att överskridas på
grund av den nya bebyggelse som tillåts i detaljplanen.

8. Planbestämmelser
Allmänna platser

Bestämmelsen LOKALGATA visar att Nolhagagatan ska ha
kvar sin användning som kommunal gata.

Kvartersmark

Bokstaven S1 står för skola där det också tillåts mindre
tekniska anläggningar. Ett exempel på mindre teknisk
anläggning är en transformatorstation. Genom att tillåta
tekniska anläggningar inom hela skolområdet så ökar också
planens flexibilitet. Användningen gäller för hela kvarteret
Pluggskivlingen. För området gäller en högsta nockhöjd
på 14 meter. Området ges en byggrätt på upp till 30 % av
fastighetsarean, vilket i praktiken innebär att byggnader till
en yta av 9 600 m² kan uppföras inom kvarteret Pluggskivlingen. Byggrätten bedöms vara tillräckligt för en utbyggnad
av befintlig verksamhet och förskola med tillhörande
komplementbyggnader.
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Egenskapsbestämmelser

De ytor som är markerade med ett u ska vara tillgängliga för
allmänna underjordiska ledningar. För att säkra åtkomsten
till ledningarna får inte byggnader uppföras. Mark där
byggnader inte får uppföras är markerat med prickar.

9. Övergripande beslut
Vision 2025

I Borås Stads vision Borås 2025 beskrivs utvecklingen i
sju övergripande målområden. Bland annat anges hur vi
gemensamt ska ta ansvar för barns och ungas uppväxt och
lärande för att skapa bra förutsättningar för barn och unga
att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla
vuxna. Vidare lyfts i Borås 2025 vikten av att skapa goda
resvanor med alternativa och attraktiva kommunikationer
vid både korta och långa resor för att minska belastningen på
miljön.
Planområdet är beläget i ett område med mycket bostäder
och med närhet till både kollektivtrafik och andra funktioner
såsom bibliotek, mataffär och apotek. Genom att skapa
möjlighet att bygga en ny förskola i anslutning till Sjöboskolan, samt att skapa möjlighet att utveckla befintlig skola
kan detaljplanen bidra till ett mer hållbart resande och till
att tillgodose det ökande behovet av förskoleplatser i nära
anslutning till bostaden.

Miljömål

Utgångspunkt för utformningen av detaljplanen är det
nationella och lokala miljömålet om en god bebyggd miljö.
Borås Stad arbetar för en hållbar utveckling och viktiga
mål är bland annat att verka för en ökad andel förnybara
energikällor och att skapa bättre förutsättningar för resenärer
att välja hållbara färdsätt.
Planförslaget medger förtätning i befintlig struktur med
möjlighet att skapa ett större utbud av arbetsplatser samt ett
bättre underlag för kollektivtrafik.
Planen bidrar också till att miljömålen nås genom att det är
möjligt för nya byggnader att anslutas till fjärrvärme. Fler
förskoleplatser i närheten av bostäder och i närheten av
kollektivtrafik möjliggör för förbättrade förutsättningar för
gående och cyklister.

10. Konsekvenser
Behovsbedömning

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har
gjorts. Planen reglerar att befintlig skyddsvärd ask sparas. Då
planen inte bedöms ge någon negativ påverkan på miljöfaktorer är bedömningen att miljökonsekvensbeskrivning inte
krävs.
Frågor som bedömts viktiga för detaljplanen är:

Översiktlig planering

Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhällsbyggnadsmål och spelregler för hållbar utveckling. Några av de
spelregler som är särskilt relevanta för den här detaljplanen
är:
»»

»»

Prioritera ombyggnad och förtätning av bebyggelsen
utan att den sociala och yttre miljön försämras.
Prioritera möjligheten till fjärrvärmeanslutning, därefter
andra hållbara energislag, vid lokalisering av bebyggelse.

Strategisk plan

En strategisk plan för Sjöbo håller på att tas fram. Samråd
pågick mellan 2 juli och 30 september 2015. I remissförslaget
presenteras lämpliga områden för omvandling och förtätning
med bostäder. Förslaget visar också vilka kopplingar för
både djur, växtlighet och människor som är viktiga att bevara
och förstärka. Aktuellt planområde är inte specifikt utpekat
i remissförslaget. Ett syfte med den strategiska planen är
däremot att öka möjligheterna för service i stadsdelen, vilket
gör att aktuellt planförslag bedöms förenligt med remissförslaget.
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»»

Bevarande av gröna miljöer och skyddsvärt träd.

»»

Föroreningar i mark.

»»

Miljökvalitetsnormer för vatten.

Störningar som planen ger upphov till

Planen ger upphov till en liten ökning av trafik. Dock ger
den inte upphov till några behov av skyddsbestämmelser utan
störningen bedöms acceptabel.

Hållbar utveckling

Aktuellt detaljplaneförslag möjliggör en förtätning i befintligt
område vilket bidrar till hållbar utveckling för verksamheten
och för orten.

Hushållning med naturresurser

Planområdet har god tillgänglighet till gång-, cykel och
kollektivtrafik vilket innebär att det är lätt för föräldrar och
barn att välja dessa färdmedel för hämtning och lämning,
respektive transport till skolan. Det finns möjlighet att
ansluta ny bebyggelse till fjärrvärmenätet. Marken som tas
i anspråk är i stort sett plan vilket minimerar behovet av att
spränga, tillföra massor m.m.
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Bedömningen är att ett genomförande av detaljplanen inte är
negativt med avseende på hushållning med naturresurser.

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

Naturvärden

»»

är förenlig med översiktsplanen,

»»

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

»»

inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Plankartan anger en väl tilltagen skyddszon kring den ask
som klassas som skyddsvärd. Med skyddszon menas ett
område kring trädet som bör skyddas vid arbeten och där
man inte gräver, kör med tunga fordon, har upplag eller
uppställningsplats för fordon etc.

Infrastruktur

Byggnation enligt planförslaget har möjlighet att ansluta till
befintlig infrastruktur för ledningar etc. Ombyggnation av
Nolhagagatan och flytt av busshållplats möjliggörs, vilket
förbättrar trafikstrukturen i området.

Sociala värden

Det finns ett stort behov av nya förskolelokaler. Genomförandet av planen tryggar en långsiktig barnomsorg. Planen
medger även en eventuell om- och utbyggnad av Sjöboskolan.
Genom samutnyttjande av både lokaler och lekytor ökar
barnens möjligheter för samspel mellan olika åldrar.
I omedelbar närhet finns ett stort antal boende och många
barn som i och med detta får nära till skola/förskola. Verksamheterna kan därför bli en viktig mötesplats i grannskapet.

Planavgift

Planavgift enligt taxa tas ut vid prövning av lovärenden.

Planunderlag

Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:
»»

Miljöteknisk utredning (Ramböll, 2016-01-13).

»»

Geoteknisk utredning (Ramböll, 2016-01-13).

Medverkande tjänstemän/samverkan

Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbyggnadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med
representanter från kommunala förvaltningar.
Planhandläggare har varit Ramböll genom Anna Westergården. Kontaktperson från Borås Stad är Paulina Bredberg.

Konsekvenser för barn och ungdomar

Planförslaget innebär att delar av barnens lekyta tas i
anspråk. Dialog har förts med skolverksamheten som uppger
att skolgården idag är mycket stor och att ett genomförande
av planförlaget inte bidrar till en försämring av barnens
lekmöjligheter.

Plan- och bygglovavdelningen

Michaela Kleman		
plan- och bygglovchef		

Anna Westergården
plankonsult, Ramböll

Nya arbetstillfällen

Aktuellt planförslag möjliggör en förskola och en utbyggnad
av befintlig skolverksamhet. Det innebär att fler arbetsplatser
tillskapas i och med ett genomförande av planförslaget.

11. Administrativa frågor
Genomförandetid

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

Fastighetsplan

Fastighetsplan 1583K-BN683/1964 , fastställd den 13 juli
1964, upphävs för kvarteret Pluggskivlingen. Se plankarta.

Handläggning

Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.
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Genomförandebeskrivning
Detaljplan för Norra Sjöbo, Pluggskivlingen 4 m.fl., Borås Stad, upprättad den 7 juli 2016. Rev. 3 november 2016.

1. Inledning

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap

En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de
organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska
åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. Detaljplanens
bindande föreskrifter framgår i stället av plankarta och
planbestämmelserna. Avsikten med beskrivningen är att den
ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av
ny förskola samt att öppna upp för omstrukturering av
Sjöboskolans byggnader och lekytor, för att kunna tillgodose
eventuella förändringar av skolans behov i framtiden. Detaljplanen är upprättad på initiativ av Borås Stad, Lokalförsörjningsförvaltningen, som är exploatör för området. Planen
medger användning för skola (S). Planlagt område ligger
inom gällande stadsplan (P265 laga kraft 1960 samt P217 laga
kraft 1953). Det finns också en gällande fastighetsplan (P265
laga kraft 1964) som upphävs i och med den nya detaljplanen.

Planen har kommunalt huvudmannaskap. Det är endast
lokalgatan (Nolhagagatan) som utgör allmän plats.
Resterande delar av planområdet utgörs av kvartersmark.
Detaljplanen medför inga förändringar beträffande ansvaret
för allmän platsmark. Exploatören ansvarar för åtgärder på
kvartersmark.

Avtal

För avsedd verksamhet inom kvartersmark ska en upplåtelse
genom internarrende träffas mellan markägaren och exploatören.

3. Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsägare

Inom detaljplaneområdet finns 3 fastigheter. Borås Stad äger
samtliga av dessa; Pluggskivlingen 4, Pluggskivlingen 5 och
Torpa-Sjöbo 2:1.

Fastighetsbildning

2. Organisatoriska frågor
Tidplan

Detaljplanearbetet sker med standard förfarande och följande
tidplan gäller:
»»
»»
»»
»»

Samråd		
Granskning
Antagande		
Laga kraft		

3:e kvartalet 2016
4:a kvartalet 2016
1:a kvartalet 2017
1:a kvartalet 2017

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet. Detaljplanen antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 (tio) år från det datum som planen
vinner laga kraft. Begreppet ”genomförandetid” innebär att
planens giltighetstid är begränsad. Under genomförandetiden
får detaljplanen inte ändras utan synnerliga skäl. Detaljplanen
gäller även efter genomförandetidens utgång men kan då
ändras eller upphävas utan att de rättigheter som uppkommit
genom planen behöver beaktas.
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En fastighetsreglering behöver genomföras där mark överförs
från Pluggskivlingen 4 till Torpa-Sjöbo 2:1 för att anpassa
fastighetsindelningen mellan detaljplanens olika användningsområden skola och lokalgata. Området som berörs är
en del av vändplatsen i norra delen av Nolhagagatan. En
fastighetsreglering bör också göras mellan Pluggskivlingen
4 och Pluggskivlingen 5 om ny byggnation placeras över
fastighetsgräns.

Servitut och ledningsrätt

Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och
samråda med exploatören avseende projektets påverkan
på det egna ledningsinnehavet. Avtal avseende eventuell
omläggning av ledningar bör tecknas mellan ledningsägaren
och exploatören, för att säkerställa åtaganden vad gäller
kostnader och utförande. Inom planområdet finns en
ledningsrätt, för el-ledningar, som belastar fastigheten
Pluggskivlingen 5 med förmån för Göta 1:5.
Eventuell utbyggnad av ledningar såsom vatten, avlopp, el,
tele, fjärrvärme m.m. utförs av respektive ledningsägare som
finansierar utbyggnaden genom anslutningsavgifter alternativt genom avtal med exploatören.
Allmänna ledningar, inom områden markerade med u på
plankartan, säkerställs lämpligen med servitut.
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4. Tekniska frågor
Vatten, avlopp, dagvatten samt fjärrvärme

Planområdets norra del, Pluggskivlingen 4, bedöms
kunna anslutas till det allmänna vatten- och avloppsnätet.
Dagvatten ska så långt som möjligt omhändertas lokalt
genom fördröjning. Anordningar för fördröjning av
dagvatten på kvartersmark ska utföras och bekostas av
exploatören och ansvaret för anordningarna fram till
anslutningspunkten ska följa exploateringsfastigheten. Det är
Borås Energi och Miljö AB som är huvudman för allmänna
VA-anläggningen. Framtida bebyggelse kan anslutas till
fjärrvärmenätet.

El, tele och opto

Området bedöms kunna anslutas till el, tele och fiber.

Trafik och parkering

Trafikmängden kommer att öka något vid nybyggnation
enligt detaljplanen. För att förbättra trafikstrukturen och
öka säkerheten i området föreslås att busshållplatsen som
idag ligger utmed Nolhagagatan flyttas till Sjöbo Torggata.
Angöring med bil till skolområdet sker vid två tillfarter
från Nolhagagatan och två tillfarter från Norra Sjöbogatan.
Parkering ska lösas inom kvartersmark.

exponering av förorening om denna risk inte bedöms som
ringa. Enligt de administrativa bestämmelserna i plankartan
får bygglov inte ges förrän marken har sanerats.

5. Ekonomiska frågor
Fastighetsbildningskostnader

Den fastighetsreglering som behöver göras av en del från
Pluggskivlingen 4 till Torpa-Sjöbo 2:1 bekostas av exploatören. Likaså bekostar exploatören den fastighetsreglering som
eventuellt behöver göras mellan Pluggskivlingen 4 och 5.

Markutrednings- och saneringskostnader

Exploatören ansvarar för nödvändiga avhjälpandeåtgärder
med avseende på förorenad mark. Detta bekostas av exploatören. Eventuell kostnadsfördelning regleras i avtal mellan
markägaren, exploatören och verksamhetsutövaren som
orsakat föroreningen. För att klargöra verksamhetsutövare
kan ansvarsutredning krävas.

Ledningsåtgärder

Natur och kultur

Avtal avseende eventuell omläggning av ledningar bör
tecknas mellan ledningsägaren och exploatören för att
säkerställa åtaganden vad gäller kostnader och utförande.
För säkerställandet av markupplåtelse för ledningar upprättas
servitut.

Markmiljö

Eventuell utbyggnad av ledningar såsom vatten, avlopp, el,
tele, fjärrvärme m.m. utförs av respektive ledningsägare som
finansierar utbyggnaden genom anslutningsavgifter alternativt genom avtal med exploatören.

Inom planområdet finns ett skyddsvärt träd. Trädet är en ask
vilken är en rödlistad art. Trädet skyddas genom en planbestämmelse i plankartan.

Det finns kända markföroreningar inom planområdet som
framkommit efter en översiktlig utredning avseende markmiljön. För en sammanställning av undersökningen hänvisas
till planbeskrivningen. Utredningen visar att föroreningarna
kan påverka människors hälsa och miljön. Inför kommande
exploatering ska därför området där oljecisternen varit
placerad saneras. Det ska också göras en ny markutredning,
för att klargöra föroreningshalterna. Markmiljön ska klara de
riktvärden som gäller för skola och förskola. För övrig mark
inom planområdet är det viktigt att exploatören i samband
med projektering ser till att inga föroreningar berörs. Om
förändring sker på eller i anslutning till förorenad mark ska
markägaren kontaktas och marken saneras i samband med
exploateringen.

Planavgift

Planavgift enligt taxa tas ut vid bygglov i samband med
exploateringen av området. Planavgift betalas av exploatören.
Stadskansliet
Mark och exploatering

Maria Carlund
Exploateringsingenjör

Byggande och markarbeten i förorenade områden är
anmälningspliktiga enligt 28 § Förordning om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd. I god tid innan markarbeten
påbörjas i sådana områden ska en anmälan inlämnas till
tillsynsmyndigheten om det finns risk för spridning eller
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Samrådsredogörelse
Detaljplan för Norra Sjöbo, Pluggskivlingen 4 m.fl., Borås Stad, upprättad den 3 november 2016.

Sammanfattning
Samråd enligt PBL 5:11 avseende planförslag upprättat den
26 augusti 2016 har ägt rum under tiden 30 augusti – den 2
oktober. Berörda markägare har underrättats med brev till
samrådet. Under samrådstiden har detaljplanen varit anslagen
i Stadshuset. Handlingarna har även varit tillgängliga på
kommunens hemsida.
18 remissinstanser har framfört synpunkter vid samrådet.
Synpunkterna har lett till att detaljplanen har reviderats,
vilket framgår av kommentarerna till respektive yttrande.
Planens innehåll vad avser markanvändning och principer är
i allt väsentligt bibehållet.

Beslutsförslag

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta
»»

att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen samt

»»

att skicka ut detaljplanen på granskning.

Handläggning

2015-01-22 §14 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden om att
ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en
ny detaljplan.

1. Yttranden från remisspart
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S2 Länsstyrelsen

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna
i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget inte kommer att prövas.

S1 Kommunstyrelsen

Motiv för bedömningen
Länsstyrelsen befarar inte att:
»»
Riksintresse kommer att skadas påtagligt
»»
Mellankommunal samordning blir olämplig.
»»
Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs
»»
Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser
»»
Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och
säkerhet eller
»»
till risken för olyckor, översvämning eller erosion

Kommentar

Naturmiljö
Länsstyrelsen anser att skyddet för det skyddsvärda trädet bör
säkerställas med en planbestämmelse, istället för att markeras
på illustrationskartan.

Delegationsbeslut om samråd togs 2016-08-26 § Pl 2016000008.

1. Yttranden från remisspart
Kommunstyrelsen anser i stort att utformningen av detaljplanen är god. Dock bör hållplatsläge för skolbuss, samt
parkeringslösningarna inom området studeras djupare.

Hållplatsläge för skolbuss, samt parkeringslösningarna har studerats i
den mån som har ansetts rimligt för planförslaget. Exakt hållplatsläge
och parkeringslösning regleras inte i detaljplanen, utan kommer att
detaljstuderas vid projektering.

DETALJPLAN

Trafik
Länsstyrelsen ser det som angeläget att bygga om Näverstigen och Nolhagagatan samt att anlägga ny hållplats för
skolskjutsen. Länsstyrelsen anser att plats för skolskjutsen på
kvartersmarken bör säkerställas i planen och att byggrätten
justeras.
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Social hållbarhet och bebyggelsestruktur
Länsstyrelsen anser att kommunen närmare bör analysera
byggrätten i norr med närhet till bostäder med hänsyn till
skuggning och buller.
Behovsbedömning
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande
påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt,
således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas fram.

Kommentar

Den skyddsvärda ask som finns belägen inom planområdet säkerställs
med planbestämmelse på plankartan. Prickmarken i söder, mot Sjöbo
Torggata, har utökats. Detta för att förhindra att skolans expansion
omöjliggör en flytt av hållplatsläget.
Prickmarken i norr har utökats för att undvika skuggbildning på
befintliga bostäder. Den verksamhet som tillåts bedöms inte ger upphov
till något buller som kan störa de omkringliggande bostäderna.

S3 Trafikverket

Riksintressen och statlig infrastruktur utanför planområdet
berörs eventuellt av ökad trafik beroende på geografin för
förskolans ”upptagningsområde”. Planhandlingarna saknar
ett resonemang om detta. Tillfartsvägar och gång- och
cykelvägar för ett större område bör beskrivas och felande
länkar undersökas.
Hänsyn bör tas till fortsatt utveckling av att förbättra
förhållanden för oskyddade trafikanter. Området omfattas av
Cykelplan 2016-2017 Borås stad, Program, policy, riktlinjer
och regler. Bland annat finns det enligt cykelplanen en
felande länk utmed Fristadsvägen norrut fram till Skogsrydsvägen.
Enligt planhandlingarna har området god tillgänglighet till
kollektivtrafik. Man utgår ändå ifrån ett stort tillskott av
parkeringsplatser vilket inte bidrar till transportsnål planering. Parkering kan även ta mark i anspråk som kan nyttjas
för skolans verksamhet.
Vi förutsätter att Borås stad tillsett att gällande normer för
bullervärden uppfylls då det är en skola och riktvärden för
skolgård är 55 dBA utomhusmiljö. Vi förutsätter också att
kraven enligt Boverkets Byggregler avseende ljudnivåer
inomhus uppfylls. Planbeskrivningen säger att framtida
byggnader ska placeras så att verksamheten från en tyst sida/
innergård. Plankartan saknar bestämmelser som stödjer
detta.

Kommentar

Trafikökningen på riksintresset för kommunikation och den
statliga infrastrukturen bedöms bli marginell i och med utbyggand av
planförslaget, då verksamheten främst är planerad att försörja boende
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i närområdet. Eftersom gång- och cykelvägar är väl utbyggt kring
Sjöboskolan finns goda förutsättningar att dessa används till och från
skolan/förskolan.
Detaljplanen kan endast reglera områden eller vägsträckor innanför
sitt eget planområde. Sträckan Fristadsvägen – Skogsrydsvägen ligger
utanför aktuellt planområde. Denna sträckning håller dessutom på att
byggas om och beräknas vara färdig innan aktuell plan genomförs.
Planförslaget anger att parkering ska ske inom kvartersmark, vilket
således innebär att planen inte reglerar hur många parkeringsplatser
som upprättas. Detaljplanen kontrollerar enbart att antalet parkeringsplatser utifrån vad som krävs enligt gällande parkeringsnorm får
plats inom planområdet, vilket de gör. Detaljplanen förutsätter att
skolverksamheten kan göra avvägningen mellan parkeringsytor kontra
behovet av exempelvis lekytor.
Planen förutsätter att BBR efterföljs vid bygglovsgivning, däribland
vad det gäller riktvärden för buller. Boverket har inga riktlinjer
gällande buller för skola/förskolas utemiljöer. Frågan beträffande
framtida utemiljö ur bullerhänseende bör därför tas i samråd med
miljöförvaltningen i bygglovsskedet. Enligt kommunens rutiner får alltid
miljöförvaltningen byggloven gällande skola/förskola på remiss. För
att frågan inte ska kunna missas i lovgivningen har en upplysning på
plankartan införts.

S4 Tekniska nämnden

Tekniska nämnden tillstyrker förslaget till detaljplan med
hänsynstagande till nämndens synpunkter i yttrandet.
Tekniska nämnden ser ingen anledning att ändra det stråk av
parkmark som löper från Sommarleken till Sjöbovallen på
del av Näverstigen i gällande plan till allmän plats GC-väg.
För att påbjuda cykeltrafik på Näverstigen behöver i så fall
del av skoltomten nyttjas då Näverstigen anslutes till Norra
Sjöbogatan via en trappa. Näverstigens ges därför samma
planbestämmelse som gällande plan.
Nolhagagatans funktion bostadsgata/återvändsgata och
trafikmängd motiverar inte utbyggnad av separerad cykelbana. Gatans bredd kan inbjuda till höga hastigheter varför en
anpassning till lägre hastighet genom fartdämpande åtgärder,
trädplanteringar alternativt utökning av gångfartsområdet är
en bättre lösning.
I texten till planbeskrivningen anges att hållplatsen för
skolskjuts flyttas från Nolhagagatan till Sjöbo Torggata. I
illustrationen till plankartan redovisas den på Nolhagagatan.
Det bör förtydligas vilket läge hållplatsen ska ha.
De oreglerade in-/utfarterna på östra sidan av Nolhagagatan
bör regleras genom förbud mot in-/utfart på lämpliga
sträckor.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Kommentar

Planområdesgränsen har dragits om inför granskningen och Näverstigen
har uteslutits från planområdet. Planen reglerar inte upprustning och
utbyggnad av framtida gång- och cykelbanor, därför har stycket tagits
bort i planbeskrivningen.

S8 Stadsdel Norr

Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker planförslaget. Nämnden
ställer sig positiv till detaljplanen då behov av både skol- och
förskoleplatser fortsätter att öka i ett växande Borås. Detaljplanen säkrar en långsiktig planering för grundskola och
förskola på Norra Sjöbo.

Illustrationsplanen har justerats enligt synpunkt.
Plankartan har kompletterats med utfartsförbud i båda kurvorna i
söder. Reglering av in- och utfart för boende öster om Nolhagagatan har
inte ansetts lämpligt eftersom det i huvudsak skulle påverka fastigheter
utanför planområdet.

S5 Miljö- och konsumentnämnden

Miljö- och konsumentnämnden föreslås tillstyrka planförslaget förutsatt att förvaltningens synpunkter beaktas i fortsatt
planarbete.
Miljöförvaltningens synpunkter i planarbetet gällande
mark, naturvård och bullerfrågor har i huvudsak beaktats
och beskrivs i planen. En planbestämmelse bör införas på
plankartan gällande placering av framtida byggnader för att
säkerställa att verksamheten får en tyst sida/innergård.

Kommentar

Då planen ska vara flexibel och verksamheten idag inte vet hur framtida
bebygglese kommer att se ut eller vara placerad har plankartan inte
försetts med någon placeringsbestämmelse gällande placering . För vidare
svar gällande buller, se kommentar till Trafikverket.

S6 Borås Elnät

Elnät
Vi ser att det i planen läggs till att mindre teknikanläggningar
kan tillåtas på prickad mark t.ex. transformatorstation.
Stadsnät
Ingen erinran.

Kommentar

Under användningen S (skola) har tillägget ” samt mindre tekniska
anläggningar” infogats. Det innebär att planens flexibilitets ökar och
mindre tekniska anläggningar såsom transformatorstationer nu kan
placeras mer fritt inom kvartersmarken. Dock inte på prickmark.

S7 Lantmäterimyndigheten

Under rubriken ”Fastighetsbildning” bör framgå att en fastighetsreglering bör genomföras mellan Pluggskivlingen 4 och
5 om ny byggnation ligger över fastighetsgräns. Dessutom
bör det framgå att E-området ska avstyckas för att genomföra
planen fullt ut.

Kommentar
Noterat.

S9 Kulturnämnden

Kulturnämnden tillstyrker detaljplan för Norra Sjöbo,
Pluggskivlingen 4 med flera, Sjöboskolan, Borås Stad.
Kulturnämnden ser positivt på att det ges möjlighet att bygga
förskola vid Sjöboskolan. Nya tillägg till de befintliga byggnaderna bör dock ske med hänsyn till den bebyggelsestruktur
och de särdrag som utmärker Sjöboskolan. Majoriteten av
de befintliga skollokalerna är uppförda på 1960-talet med
arkitektoniska kvaliteter efter tidens ideal som bildar en väl
sammanhållen helhet. Trots att byggnaderna genomgått
vissa förändringar under åren är det värt att slå vakt om
byggnadsdetaljer, proportioner och bebyggelsestruktur för
att bibehålla skolans prägel och arkitektoniska värden. I det
fortsatta planarbetet bör man därför se över möjligheten att
förse befintliga skolbyggnader med varsamhets- och skyddsbestämmelser.

Kommentar

För att säkerställa att hänsyn tas till de särdrag som utmärker Sjöboskolan regleras fasadmaterial till att vara ljus slätputs och takmaterial
ska vara svart papp. Fönstersnickerier utformas likt ursprungliga
vad gäller form och kulör. Bestämmelsen gäller endast för skolans
huvudbyggnad.
Då planförslaget medger omfattande utbyggnad och omlokalisering inom
området har inte ytterligare reglering setts om lämplig, då varsamhetskravet inte kan styra var nya volymer placeras och inte heller hur dessa
utformas.

S10 Räddningstjänsten

I detaljplanen går det att läsa att avrinningen av dagvattnet
sker mot Viskan.
Vid en eventuell brand kan större mängder förorenat
släckvatten skapas. Området bör därför planeras på ett
sådant sätt att eventuellt släckvatten förhindras från att nå
känsliga områden eller Viskan. Detta kan göras genom att
ge räddningstjänsten förutsättningarna att kunna samla upp
släckvattnet inom området.

Kommentar

Planhandlingarna har justerats enligt önskemål.
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Kommentar

Information har införts på plankartan gällande avrinningsområde mot
Viskan och att vid nybyggnation ska möjlighet att samla upp släckvatten inom området beaktas, t.ex. genom att tillskapa fördröjningsytor
såsom diken. Informationen på plankartan är inte juridiskt bindande,
utan ska snarare ses som en upplysning i samband med bygglovet.

S11 Fritids- och folkhälsonämnden

Fritids- och folkhälsonämnden är positiv till att det byggs en
ny förskola i området. Dock är det bekymmersamt att lekytorna på skolgården minskar. Barn har behov av utrymme för
lek och utevistelse i sin närmiljö.
Nämnden har lagt en konstgräsyta på en befintlig grusplan
på skolan. Den försvinner och behöver ersättas. Möjligheter
finns på grusplanen i kvarteret Sommarleken.
När man bygger en förskola i flera våningar är det viktigt
att man ser över hur den utformas, med tanke på de risker
som finns för små barn när det gäller utrymning, fall i
trappor, fall från öppna fönster med mera. Barn med funktionsnedsättning ska ha samma möjligheter att förflytta sig i
byggnaden som andra barn.

Kommentar

Boverkets skrift ” Gör plats för barn och unga! En vägledning för
planering, utformning och förvaltning av skolans och förskolans
utemiljö” uppger att ett rimligt dimensionerande mått är 40 m2 friyta
per barn i förskolan och 30 m2 friyta per barn i grundskolan. Skolområdet är cirka 29 000 m2 och enligt planförslaget medges byggnader
på 9 600 m2. Om maximal utbyggnad sker skulle det finnas kvar
omkring 19 400 m2 för lekyta och parkeringsplatser.
Planförslaget har dimensionerat för en verksamhet med 500 barn.
Ponera att 120 av dessa är förskolebarn, resterande är barn som går
i grundskolan. Utifrån Boverkets rekommendationer skulle barnen
sammantaget behöva 16 200 m2 lekyta. Denna uträkning visar således
att även om man väljer att använda hela byggrätten så klaras de
rekommenderade ytorna med god marginal.
Planen är mycket flexibel och reglerar inte var bebyggelsen placeras inom
kvartersmarken. Konstgräsytan behöver således inte försvinna nödvändigtvis. Illustrationskartan visar enbart omfattningen av en maximal
utnyttjad byggrätt.
Detaljplanen förutsätter att Boverkets byggregler gällande säkerhet och
tillgänglighet efterföljs vid bygglovsgivning.

S12 Lokalförsörjningsnämnden

Behovet är inte akut vad det gäller förskola på Sjöbo enligt
verksamheten men förutsättningarna kan snabbt ändras i

samband med ökad inflyttning i området. Skolsituationen i
Borås stad är ansträngd varför det är positivt att planen för
skolan även justeras för att vid behov kunna utvecklas.
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att tillstyrka den föreslagna detaljplanen.

Kommentar
Noterat.

S13 Polismyndigheten

När det gäller utemiljö och öppna platser bör de planeras
med tanke på belysning, planteringar, mörker etc så att
tryggheten upplevs som mycket hög.
När det gäller avlämning och hämtning av barn har detaljplanen tagit hänsyn till detta för att undvika trafikfarligt
parkerade bilar.
Parkeringsplatser som ska ordnas inom kvartersmark bör
byggas på ett sätt att de lätt kan hållas under uppsikt. Inga
skymmande buskage eller träd som hindrar insyn och under
mörker bör platserna vara väl upplysta.

Kommentar

Detaljplanen reglerar inte belysning, planteringar eller andra trygghetsgivande faktorer. Synpunkter vidarebefodras till Lokalförsörjningsförvaltningen.

S14 Socialnämnden

Sociala omsorgsnämnden tillstyrker remissen och beslutar att
översända upprättat remissvar till Samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden noterar att detaljplanen lyfter fram tillgänglighetsperspektivet och har inget att erinra mot förslaget.

Kommentar
Noterat.

S15 Skanova

Delar av Skanovas kablar, vilka ej är i bruk, innehåller
bly och kräver därför speciell hantering vid borttagande.
Skanova har också kablar i det av kommunen ägda röret.
Dessa anläggningar kommer i konflikt med föreslagen
utbyggnad. För diskussion om undanflyttning/borttagande,
skall Skanova kontaktas i god tid innan åtgärder krävs.
Utöver ovan sagda, har Skanova inget att invända mot
planförslaget.

Kommentar

Yttrande vidarebefodras till Lokalförsörjningsförvalningen som är
ansvariga för verksamhetens utbyggnad.
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S16 Vattenfall

Vattenfall Eldistribution AB har inget att erinra.

Kommentar
Noterat.

S17 Västtrafik

Västtrafik ställer sig positiva till planen och vill vara med i
det fortsatta arbetet kring frågor som rör kollektivtrafik.

Kommentar
Noterat.

S18 HSO i Borås

HSO i Borås har tagit del av detaljplanen enligt ovanstående
och har inget att tillföra. HSO förutsätter att de regler, som
gäller tillgänglighet, följs.

Kommentar

Vid ny-, om och tillbyggnation ska BBR (Boverkets byggregler)
tillämpas, vilka syftar till att alla byggnader ska vara tillgängliga
och användbara för personer med funktionsnedsättning. I detaljplanen
förutsätts att föreskrifterna i BBR efterföljs vid bygglovsgivning.

Plan- och bygglovavdelningen

Michaela Kleman		
plan- och bygglovchef		

DETALJPLAN

Anna Westergården		
plankonsult, Ramböll
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Varför detaljplan?
Detaljplanen reglerar hur, var och vad man får bygga och vad
man kan använda sin fastighet till. Planen ger fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.
Detaljplaner upprättar vi oftast i kommunens tätbebyggda
delar och de kan omfatta alltifrån en mindre del av tätorten,
ner till ett kvarter eller en enstaka fastighet. Under arbetet
gör kommunen en avvägning mellan allmänna och enskilda
intressen. Detaljplanen ligger till grund för framtida beslut
om bygglov så att den som bygger får ett säkert och bra
underlag för att bygga. Detaljplanen ger en garanterad
byggrätt åt fastighetsägaren under planens genomförandetid
som är mellan 5 och 15 år.
När detaljplaner upprättas är det viktigt att alla berörda ges
möjlighet till delaktighet och inflytande.

1. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när, var och hur en detaljplan ska upprättas men initiativet kan komma från privata intressenter.
Enligt Plan- och bygglagen som styr planeringen i Sverige,
ska markens lämplighet för bebyggelse och dess utformning
prövas genom detaljplan. Detaljplan ska därför göras för ny
sammanhållen bebyggelse eller för ny enstaka byggnad vars
användning får betydande inverkan på omgivningen. En
detaljplan kan även behöva upprättas för befintlig bebyggelse
då någon vill ändra användningen eller om bebyggelsen har
så höga kulturhistoriska värden att den ska bevaras.

2. Innehållet i en detaljplan
Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser
som är juridiskt bindande. Till planen hör även en illustrationskarta, en planbeskrivning och en genomförandebeskrivning. Planbeskrivningen och illustrationskartan ska
underlätta förståelsen av planförslaget och tydligt redovisa
förutsättningar och syfte med planen. De gäller inte som
juridiskt bindande dokument utan avsikten är att de ska vara
vägledande vid tolkningen av planen. Genomförandebeskrivningen redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen
ska kunna genomföras. Den har inte någon egen juridisk
verkan. En detaljplan genomgår flera olika skeden innan
den vinner laga kraft och blir ett juridiskt dokument. Mellan
de olika skedena sammanställs och besvaras de synpunkter
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som inkommit från privatpersoner och remissinstanser.
Dokumenten där synpunkterna sammanställs kallas samrådsredogörelse eller utlåtande. Dessa är viktiga beslutsunderlag
för Samhällsbyggnadsnämndens politiker. Inkomna synpunkter leder många gånger till att planförslaget revideras och
arbetas om och planen kan därför skilja sig åt mellan de olika
skedena.

3. Detaljplanens skeden
Uppdrag

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

Samråd

Kommunen tar fram ett planförslag som skickas ut på
samråd till alla som berörs av förslaget och till våra remissinstanser. Förslaget finns även tillgängligt på vår hemsida
www.boras.se/detaljplan samt i Stadshuset. Ibland ställs
planförslaget även ut i stadsdelarna på respektive biblioteket
eller stadsdelskontor.
Det är i detta skede som det är lättast att få gehör och kunna
påverka planens innehåll och utformning. Ju längre fram
i planarbetet vi kommer, desto fler förutsättningar blir av
naturliga skäl mer låsta. Vi önskar därför kunna nå fram till
slutsatser och överenskommelser om utformningen som leder
till samförstånd redan under samrådet.
Synpunkterna lämnas skriftligt till Samhällsbyggnadsnämnden. Både positiva och negativa synpunkter kan vara viktiga
för planens utformning. Skulle ni senare vilja överklaga
Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni ha lämnat skriftliga invändningar. Efter samrådstiden sammanställer vi alla
synpunkter och kommenterar dem i en samrådsredogörelse.

Granskning

Planförslaget bearbetas efter samrådet och Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut om att det färdiga planförslaget
ska ställas ut för granskning. Om ni fortfarande har
synpunkter och invändningar mot planen ska ni skriftligen
lämna dessa till Samhällsbyggnadsnämnden. Skulle ni senare
vilja överklaga Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni
ha lämnat skriftliga invändningar senast under gransknings-
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Så kan du påverka detaljplanens innehåll
Du får ta del av ett
programförslag som du
kan lämna synpunkter
på. Synpunkter lämnas
till Samhällsbyggnadsnämnden.

Programsamråd
Efter programsamrådet
sker en bearbetning av
programförslaget med
anledning av inkomna
synpunkter. Det färdiga
programmet godkänns av
Samhällsbyggnadsnämnden eller av Kommunfullmäktige.

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

Du får ta del av den
färdiga detaljplanen. Detta
är sista tillfället att lämna
synpunkter. För att få rätt
att överklaga planen
måste du lämna synpunkterna skriftligt. Synpunkterna lämnas till Samhällsbyggnadsnämnden.

Plansamråd
Efter samrådet sker en
bearbetning av planförslaget med anledning av
inkomna synpunkter.

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

Granskning
Efter granskningen sker
eventuellt mindre redigeringar innan den färdiga
detaljplanen tas upp i
Samhällsbyggnadsnämnden för godkännande,
därefter antar Kommunfullmäktige planen.

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

Antagande
Tre veckor efter antagandet vinner planen laga
kraft, om inte planen
överklagats.

Laga kraft
Nu kan bygglov lämnas i
enlighet med planen.

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

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

Antagande

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

Överklagande

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

DETALJPLAN

Laga kraft

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

Ni kan påverka utvecklingen!

Utnyttja din demokratiska rättighet att påverka utformningen
av detaljplanen. Antingen kontaktar du oss direkt eller så
skriver du ner dina synpunkter och skickar dem till Samhällsbyggnadsnämnden. Viktigt att tänka på är att det inte är alla
saker som går att påverka i en detaljplan. De saker som ni
kan yttra er om och som anses som synpunkter att beakta är
saker som berör sådant som planen reglerar.
Vi beaktar och värderar alla yttranden som kommer in under
planprocessen.
Alla detaljplaner på samråd och granskning finns tillgängliga
i Stadshuset, våning 6. Vill du träffa någon av våra handläggare så är det bra om ni bokar tid.
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samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Borås Stad, 501 80 Borås besöksadress Kungsgatan 55
tfn 033-35 70 00 (växel) e-post detaljplanering@boras.se
webbplats boras.se/detaljplan

