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Förskolenämnden kallas till sammanträde: 
 
Tid: Torsdagen den 26 oktober klockan 15.30. 

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

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

 
Partigruppmöten för politisk beredning: 
Den rödgröna gruppen träffas tisdagen den 24 oktober kl. 17.00 i sammanträdeslokal 
Borgstena, plan 1, Olovsholmsgatan 32. Meddela eventuellt förhinder till Leif Johansson, 
tel. 0734-32 76 53. 
 
Alliansen träffas tisdagen den 24 oktober kl. 17.00 i sammanträdeslokal Bredared, plan 1, 
Olovsholmsgatan 32. Meddela eventuellt förhinder till Marie Fridén, tel. 0734-32 70 95. 
 
Sverigedemokraterna träffas måndagen den 23 oktober i sammanträdeslokal Salängen, plan 
3, Olovsholmsgatan 32. Meddela eventuellt förhinder till Leif Häggblom, tel. 0702-65 50 98. 
 
Dagordning 

1  Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare 
 Förslag till justering måndagen den 30 oktober.  
 

2 Godkännande av föredragningslistan 
 

3 Allmänhetens frågestund 
 

Beslutsärenden 
4 Remissvar: Inför måltidsvärdar i förskolan  (2017/FN0132 618) 

 
5 Remissvar: Riktlinjer för uppföljning av  

utförare av kommunal verksamhet  (2017/FN0140 710) 
 

6 Kvalitetsrapport 2017   (2016/FN0152 001) 
 

7 Hemställan om förstudieuppdrag Sjöbo förskola,  
fastigheten Pluggskivlingen 4    (2017/FN0052 214) 
 

8 Hemställan om förstudieuppdrag Alidebergs förskola  (2017/FN0154 214) 
   

9 Remissvar: Detaljplan för Norrmalm, Norrmalm 1:1 
m.fl. –Ynglingagatan Borås Stad   (2017/FN0155 214) 
 

10 Användning av buffert   (2017/FN0143 04)
       

11 Månadsrapport september 2017   (2017/FN0157 04) 
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12 Hemställan om förstudieuppdrag Strandvägens förskola,  
Strandvägen, Sandared     (2016/FN0032 214) 
     

13 Tillstyrkan av detaljplaneändring ny förskola Norrby 2,  
Garvaren 15    (2017/FN0151 214) 
 

14 Remissvar: Detaljplan för del av Hässleholmen, Hässlehus  
3 m.fl. (Våglängdsgatan 151)   (2017/FN0157 214) 
 

15 Remissvar: Detaljplan för del av Svensgärde, Kyllared 1:90,  
Borås Stad    (2017/FN0164 214) 
 

16 Anmälningsärenden enl. bilagd förteckning 
 

17 Delegationsbeslut 
 

18 Rapport från kontaktpolitiker 
 

19 Övriga frågor 
 

 
 
Leif Johansson 
Ordförande Pernilla Bjerkesjö 
  Förvaltningschef   



 
 
 

 
 
 BESLUTSFÖRSLAG 
 
 
 
 
Remissvar: Inför måltidsvärdar i förskolan 
 
 
Förslag till beslut: 
 
Förskolenämnden avstyrker motion; Inför måltidsvärdar i förskolan och sänder beslutet till Kommunstyrelsen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Ordförande 
 
 

 
 

 
Tillstyrkes 

 
 

 
Alternativt förslag 

 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Vice ordförande 
 
 
  
 
Diarienummer: 2017/FN0132 618 
Handläggare:   
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Motion; Inför måltidsvärdar i förskolan 
Kommunstyrelsens diarienummer: 2017/KS0513 
 
Nämndens beslut 
Förskolenämnden avstyrker motion; Inför måltidsvärdar i förskolan och sänder beslu-
tet till Kommunstyrelsen.  
 
Nämndens yttrande i sin helhet 
Förskolan är en verksamhet där anknytning är av största vikt. Där kontinuitet över 
hela dagen är viktig. Måltiderna är viktiga delar av dagen då det sker ett pedagogiskt 
arbete med ett helhetsperspektiv. För att kunna genomföra ett pedagogiskt arbete 
med kontinuitet är det viktigt att alltför många korta kontakter undviks. 
 
Vi delar motionärernas tankar om en arbetsmarknad där klyftorna ökar mellan inrikes 
födda och utrikesfödda. Förskolan vill vara med och minska denna klyfta. Denna 
möjlighet finns redan nu via arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Idag sker dessa kon-
takter med andra myndigheter som till exempel Arbetsförmedlingen och Försäkrings-
kassan via Arbetslivsförvaltningen/Arbetslivsnämnden i första hand. Detta bör fort-
sätta ske då en väg in i Borås Stad är att föredra. Därför bör Förskolenämnden inte få 
uppdraget att involvera andra myndigheter i dessa frågor som motionärerna föreslår. 
 
Det är viktigt att varje enskild förskola själva får hitta de arbetsuppgifter som de har 
behov och finner lämpliga att få avlastning och stöd av från andra grupper. Då för-
bättras förutsättningarna för att bibehålla ett bra pedagogiskt arbete med trygghet och 
kontinuitet och ger fler människor chansen att få en bra ingång på arbetsmarknaden. 
 
 
FÖRSKOLENÄMNDEN 
 
 
Leif Johansson 
Ordförande    

Pernilla Bjerkesjö 
Förvaltningschef 

 



MOTION   2017-XX-XX 
KRISTDEMOKRATERNA  KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Inför måltidsvärdar i förskolan 
 
Runt om i Sverige ser vi en arbetsmarknad där klyftorna mellan inrikes födda och utrikes födda 
ökar. Så även i Borås. Som ett första steg för att minska klyftorna vill Kristdemokraterna, genom 
denna motion, föreslå att Borås Stad inför särskilda måltidsvärdar i förskolan. Dessa måltidvärdar 
ska avlasta pedagogerna från ansvaret för måltider, vilket tenderar att både minska stress och ge 
nya arbetstillfällen. 
 
Liknande projekt finns idag i flera kommuner, bland annat Stockholm, Lund, Hallstahammar och 
Sundbyberg, med positiva reaktioner och bra resultat. Målgruppen är utrikesfödda som står långt 
ifrån arbetsmarknaden, och då särskilt invandrarkvinnor. Att vara måltidsvärd innebär en 
möjlighet att få lära sig det svenska språket, få in en fot på arbetsmarknaden och få en egen lön. 
 
Förslaget går ut på att man först får en praktikplats, oftast 2-3 månader med fullt bidrag från 
Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen. Sedan övergår praktikplatserna till 
bidragfinansierade anställningar under ett år med sex timmars arbetsdag och 75 % av en ”vanlig 
lön”. Förskolorna får ett så kallat särskilt anställningsstöd från Arbetsförmedlingen som täcker 85 
% av lönen. Efter ett år finns det möjlighet till ett års förlängning. Det blir således en liten 
kostnad för Borås Stad samtidigt som det väcker stort värde och avlastning på våra förskolor.  
 
Det är viktigt att poängtera att pedagogerna inte ska bort från måltiderna, då det är en viktig del 
av dagen att sitta ner och äta och umgås med barnen. Det vi menar är att de kan avlastas med 
sysslor som sker runt själva måltiden.  

Kristdemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
- Att Förskolenämnden får i uppdrag att involvera Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen så 
Borås Stad kan införa måltidsvärdar i förskolan 
 
 
 
För Kristdemokraterna 
Falco Güldenpfennig 
Hans Gustavsson 
Ingela Hallgren 
Karl-Gustav Drotz 
Else-Marie Lindgren 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 
 BESLUTSFÖRSLAG 
 
 
 
 
Remissvar: Riktlinjer för uppföljning av utförare av kommunal 
verksamhet 
 
 
Förslag till beslut: 
 
Förskolenämnden avstår från att yttra sig över ”Riktlinjer för uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Ordförande 
 
 

 
 

 
Tillstyrkes 

 
 

 
Alternativt förslag 

 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Vice ordförande 
 
 
  
 
Diarienummer: 2017/FN0140 710 
Handläggare:   
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Förskolenämnden 

 
2017-10-26 2017/FN0140 710 

 
Kommunstyrelsen 
 

 

 

 

 
 
Remiss: Riktlinjer för uppföljning av verksamhet som utförs 
av privata utförare 
2017/KS0527  
 
Nämndens beslut 
Förskolenämnden avstår från att yttra sig över ”Riktlinjer för uppföljning av verk-
samhet som utförs av privata utförare”. 
 
Ärendet i sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska för varje mandatperiod anta riktlinjer för verksamheter som 
bedrivs av privata utförare. Med privat utförare avses juridisk person eller enskild 
individ som utför en kommunal verksamhet, det vill säga aktiebolag, stiftelse, enskild 
firma, idéburen organisation eller annan som upphandlats för att på uppdrag av Borås 
Stad utföra en tjänst eller sköta en verksamhet.  
 
Förskolenämnden har fått möjlighet att yttra sig över Borås Stads ”Riktlinjer för upp-
följning av utförare av kommunal verksamhet” men avstår då fristående förskolor är 
sina egna huvudmän och således inte omfattas av de föreslagna riktlinjerna. 
 
 
 
FÖRSKOLENÄMNDEN 
 
 
Leif Johansson 
Ordförande    

Pernilla Bjerkesjö 
Förvaltningschef 
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Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum:
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
Gäller för Nämnder och bolag som upphandlar privata utförare
Gäller till och med: 2021

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

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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Inledning 
Kommuner får enligt Kommunallagen 3 kap 19§ (2014:573) lämna över verksamhet till 
privata utförare. Kommunen är fortfarande ansvarig gentemot medborgarna för sådana 
verksamheter på samma sätt som för verksamhet som bedrivs i egen regi. Detta innebär 
att kommunen ska kontrollera och följa upp verksamheten och genom avtal tillförsäkra 
sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som 
lämnats över.

Kommunfullmäktige ska också för varje mandatperiod anta riktlinjer för verksamheter 
som bedrivs av privata utförare. Med privat utförare avses juridisk person eller enskild 
individ som utför en kommunal verksamhet, det vill säga aktiebolag, stiftelse, enskild 
firma, idéburen organisation eller annan som upphandlats för att på uppdrag av Borås 
Stad utföra en tjänst eller sköta en verksamhet. Med privat verksamhet avses inte ett 
hel- eller delägt kommunalt bolag. Med privat utförare avses inte heller stiftelse, som 
kommunen bildat ensam eller tillsammans med någon annan, eller förening där kommunen 
bestämmer tillsammans med någon annan. 

Formellt överlämnas oftast verksamheten efter en offentlig upphandling genomförts, 
främst enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), eller lagen om valfrihetssystem 
(LOV). Kommunen är huvudman för en verksamhet både när verksamheten bedrivs av 
en upphandlad entreprenör och i ett valfrihetssystem.

Riktlinjerna omfattar verksamhet där Borås Stad är huvudman inom t ex områdena vård 
och omsorg, kultur och fritid, gator och parker, fastighetsförvaltning och infrastruktur.  
Riktlinjerna gäller också de kommunala bolagen. Fristående förskolor och skolor är sina 
egna huvudmän och omfattas därför inte. 

I Borås Stad gäller följande riktlinjer för alla de verksamheter där kommunen upphandlar 
utförare. Eftersom det avser upphandlad verksamhet är det viktigt att påpeka att krav på 
uppföljning och insyn inte kan få genomslag i redan gällande avtal. De krav som ställs 
kan endast påverka förfrågningsunderlag och avtal som ligger framåt i tiden. Arbetet 
med uppföljning och insyn kommer således att successivt införas efter hand som nya 
avtal träffas med privata utförare.

Riktlinjer för uppföljning 
av utförare av kommunal 
verksamhet
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Nämnders och styrelsers ansvar
Varje nämnd och styrelse ansvarar för att säkerställa att alla utförare, såväl kommunala 
som privata, inom nämndens och styrelsens ansvarsområde bedriver verksamhet: 

• i enlighet med gällande lagar, förordningar och föreskrifter, 
• så att de följer de styrande dokument som gäller generellt för hela Borås Stad och/

eller för respektive nämnd och styrelse och 
• så att stadens mål kan uppfyllas. 

Uppföljningen av utförd verksamhet kan ha olika utgångspunkter beroende på vad det 
är för verksamhet som bedrivs varför uppföljningen behöver anpassas till den specifika 
verksamheten. Detta innebär att nämnderna och styrelserna måste ta ställning till vilken/
vilka typer av uppföljning som ska användas, liksom frekvens och omfattning redan i 
förfrågningsunderlaget. I de fall där uppföljning och tillsyn är reglerat i lag styr detta 
vilka typer av uppföljning som är möjliga att göra. 

Avtal ska utformas på så sätt att verksamheten hos de utförarna kvalitetsmässigt bedrivs 
i enlighet med kommunens krav. Kraven ska vara tydliga och relevanta. Det ska tydligt 
framgå hur samverkan mellan beställaren och utföraren ska genomföras och hur brister 
i verksamheten ska hanteras. Kommunens möjligheter att besluta om sanktioner eller 
att häva ett avtal ska regleras i avtalet.

I avtalen ska också ställas krav på att utföraren ska medverka vid uppföljningen, t ex 
genom möten, anordnade besök och lämna statistik och verksamhetsmått till nämnden 
eller styrelsen eller delta i brukarenkäter. Utföraren ska också åläggas att, i förekommande 
fall, lämna nödvändiga statistikuppgifter till nationella register. 

Uppföljning och kontroll av utförare ska göras på ett strukturerat och systematiskt sätt. 
Uppföljningen ska syfta till att säkra leverans enligt avtal, säkra måluppfyllelse, kontroll 
för att förutse och upptäcka avvikelser och oegentligheter, underlag för utvecklingsarbete 
och möjliggöra allmänhetens insyn. 

Allmänhetens rätt till insyn
Varje beställande nämnd ska i avtal med utförare tillförsäkra sig information som gör 
det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnats över till utförare. 
På samma grunder ska även de kommunala bolagen ge allmänheten insyn i verksamhet 
som de överlämnar till privata utförare. Syftet är att informationen ska göra det möjligt 
för allmänheten att få insyn i hur uppdraget utförs. 

Utförare ska kunna lämna information när kommunen begär det. Utförarens skyldighet 
att lämna uppgift begränsas till vad som är reglerat i avtal eller att som kan lämnas 
utan omfattande merarbete i förhållande till att uppnå syftet med rätten till insyn. 
Uppgiftsskyldigheten omfattar inte hel ler utlämnande som skulle strida mot lag eller 
annan författning. Den information som utföraren lämnar till Borås Stad ska inte anses 
utgöra företagshemligheter enligt lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter.

Varje nämnd och styrelse ansvarar för att på lämpligt sätt informera allmänheten om 
rätten till insyn och vilken information allmänheten kan ta del av i förhållande till 
nämndens eller styrelsens utförare. 

Uppföljning
Nämnderna ska årligen redovisa till Kommunstyrelsen hur arbetet med uppföljning och 
insyn har bedrivits och resultaten av dessa. 
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Checklista för uppföljning av utförare av kommunal 
verksamhet 
 

1. Vad är det som ska följas upp?  
 

2. Varför ska vi följa upp? För att säkerställa levererad/utförd 
kvalitet/måluppfyllelse/det vi har efterfrågat plus att uppfyllandet av 
ställda krav över avtalstid ( ekonomi/teknisk kapacitet/ betalningar av 
skatter och avgifter). 

 
3. Vem ska följa upp? Nämnd/styrelse ansvarar för att förvaltning/bolag 

genomför uppföljningen! 
 

4. När ska vi följa upp? Frekvens av uppföljning ställda krav/ 
återkoppling av dessa till nämnd/styrelse. 

 
5. Hur ska det följas upp? Praktiskt tillvägagångssätt – exempel på detta 

kan vara nyckeltal, statistik, oannonserade besök, samtal etc. 
 

6. Var ska uppföljningen ske? T ex på kontoret eller på plats hos 
leverantören. (Beroende på punkt 5)  

 

 

Stadsledningskansliet 
Postadress 
Borås Stad 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Stadshuset 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
stadsledningskansliet@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vx 
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 BESLUTSFÖRSLAG 
 
 
 
 
Kvalitetsrapport 2017 
 
 
Förslag till beslut: 
 
Förskolenämnden godkänner upprättad Kvalitetsrapport för 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Ordförande 
 
 

 
 

 
Tillstyrkes 

 
 

 
Alternativt förslag 

 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Vice ordförande 
 
 
  
 
Diarienummer: 2017/FN0152 001 
Handläggare:   

Ärende 6 
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Kommunstyrelsen 
 

 

 

 

 

Kvalitetsrapport 2017 
 
 
Nämndens beslut 
Förskolenämnden godkänner upprättad Kvalitetsrapport för 2017. 
 
Ärendet 
Enligt Skollagen 4 kap. 3-8 §§ ska Huvudmannen bedriva ett systematiskt kvalitetsar-
bete. Kvalitetsrapporten 2017 är en uppföljningsrapport som beskriver verksamhet-
ens kvalitet inom särskilda områden. Denna rapport belyser framför allt värdegrunds-
arbetet men innehåller även en beskrivning av förvaltningens systematiska kvalitetsar-
bete och hur arbetet med modersmålsstödet och det interkulturella perspektivet fort-
löper. 
 
Uppföljningen av värdegrundsområdet har visat att det bedrivs ett målinriktat arbete 
på många förskolor i kommunen, men att det samtidigt finns en del att förbättra. 
Även gällande det systematiska kvalitetsarbetet pekar uppföljningen på flera utveckl-
ingsområden. Följande åtgärder kommer förvaltningen att arbeta vidare med utifrån 
resultatet i kvalitetsrapporten: 
 

• Ta fram en ”Värdegrundsplattform”. Plattformen ska skapa en samsyn kring 
värdegrundsbegreppet och vara ett konkret stöd för förskolechefer och peda-
goger i deras värdegrundsarbete. 

• Fortsätta arbetet med att utveckla modersmålstödet och det interkulturella 
förhållningssättet på förskolorna. 

• Tillsammans med Fritids- och folkhälsoförvaltningen revidera handlingspla-
nen ”Trygg och säker förskola” och implementera densamma. 

• Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet på alla nivåer, till exempel genom 
kompetensutveckling och framtagande av nya dokumentationsunderlag och 
förslag på nyckeltal. 

• Kartlägga processen och ta fram stödmaterial gällande anmälan till huvudman 
om kränkande behandling enligt Skollagen 6 kap. 10§. 

 
 
FÖRSKOLENÄMNDEN 
 
 
Leif Johansson 
Ordförande    

Pernilla Bjerkesjö 
Förvaltningschef 
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Kvalitetsrapport 2017 

1 Inledning  
Denna kvalitetsrapport är den första uppföljningsrapporten sedan alla Borås 
Stads förskolor samlades under en ansvarsnämnd, Förskolenämnden. Enligt 
Skollagen 4 kap. ska såväl huvudman som enhet bedriva ett systematiskt 
kvalitetsarbete i enlighet med förskolans styrdokument. Denna kvalitetsrapport 
är en del i huvudmannens uppföljningsansvar, där syftet är att säkerställa en god 
kvalitet och likvärdighet inom Borås Stads förskolor. Varje förskolechef har 
ansvar för att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete på enhetsnivå och 
huvudmannen ska säkerställa att så sker.  
 
Kvalitetsrapporten för 2017 behandlar i huvudsak området ”Värdegrund”, då 
det är detta område som särskilt fokuserats vid uppföljningen under första 
halvåret för 2017. Vidare behandlar rapporten området ”Modersmål och 
interkulturellt perspektiv” och ”Systematiskt kvalitetsarbete”, då även dessa 
områden haft ett särskilt fokus utifrån resultatet av tidigare uppföljningar. Det 
systematiska kvalitetsarbetet är dessutom ett område som det kommer att läggas 
särskilt mycket vikt vid framöver, då det är en av grundstenarna i att forma den 
nya förvaltningen.  
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Kvalitetsrapport 2017 

2 Systematik och underlag 
Olika former av underlag ligger till grund för kvalitetsrapporten. Det viktigaste 
underlaget för denna rapport, och även för kommande kvalitetsrapporter, är 
kvalitetsdialogerna, där varje förskolechef träffar sin verksamhetschef för att 
diskutera enheternas kvalitet och tillsammans analysera och komma fram till 
förbättringsåtgärder och insatser från förvaltningens olika stödfunktioner. 
Kvalitetdialoger hålls även mellan förskolechef och HR-specialist och ekonom. 
Inför kvalitetsdialogen ska förskolechefen förbereda sig genom att med hjälp av 
gemensamma frågeställningar undersöka kvaliteten i verksamheten inom 
utvalda områden. Rapporten bygger på svar från 77 av kommunens förskolor.  
 
Vidare bygger kvalitetsrapporten på underlag från orienteringsmöten, där 
förskolechef träffar representanter från barnhälsan. Under dessa möten kan 
förvaltningen fånga upp vilka insatser som är på gång i verksamheterna och 
även få en bild av vilka insatser som är framgångsrika, och således bör spridas i 
organisationen. Även behov av stöd framkommer under dessa möten och på 
det sättet får förvaltningen ett bra underlag för att kunna fatta beslut som 
framtida stödinsatser, till exempel i form av kompetensutveckling och 
framtagande av stödmaterial.  
 
Resultatet från klimatundersökningen, vilken genomfördes på alla förskolor 
under våren 2017, har analyserats på respektive enhet. Analyser av enheternas 
resultat är också en del av underlaget till denna rapport. Det viktigaste 
analysarbetet gällande klimatundersökningen sker på respektive enhet och det 
är viktigt att återkoppla resultatet till de som svarat på enkäten. Detta görs på 
lite olika sätt, till exempel genom information på föräldraråd och genom 
skriftlig information på Pingpong (IT-stöd i förskolan). Ett generellt 
utvecklingsområde gällande klimatundersökningen är att öka svarsfrekvensen. 
2017 fanns det några förskolor som inte fick något resultat alls att arbeta vidare 
med.  
 
Vidare har anmälningar till Skolinspektionen, genomlysningar av verksamheter 
(utförda av enheten för Kvalitet och utveckling), och anmälningar till huvudmannen om 
kränkande behandling enligt 6 kap. 10 § legat till grund för denna rapport. Ett 
viktigt underlag för området ”Systematiskt kvalitetsarbete” är också 
förvaltningens två utvecklingsdagar under september, vilka särskilt behandlade 
nämnt område och hade som syfte att dels få en bild av nuläget och dels få en 
bra utgångspunkt för det pågående arbetet med att utveckla det systematiska 
kvalitetsarbete i hela förvaltningen.   
 
Att undersöka vilka ytterligare underlag som bör användas i förvaltningens 
uppföljning av det systematiska kvalitetarbetet, är ett utvecklingsområde och 
kommer att arbetas med under hösten.  
 

  



Borås Stad 
Datum 
2017-10-26 

      
      

53TSida 
5(14) 

 

Kvalitetsrapport 2017 

3 Resultat och analys av uppföljningsområden 
Nedan beskrivs hur långt förskolorna i Borås Stad har kommit i sitt 
värdegrundsarbete, det systematiska kvalitetsarbetet och arbetet med 
modersmålsstöd och interkulturellt förhållningssätt.  
 
Värdegrund 
Arbetet med värdegrunden handlar i praktiken främst om att utveckla ett 
förhållningssätt hos personalen. Förhållningssättet ska bygga på grundläggande 
demokratiska värderingar och yttra sig i handlingar såsom till exempel vid 
planering av verksamheten. Barn ska känna sig trygga och få vara som de vill 
vara. De ska kunna påverka sin egen situation genom delaktighet och inflytande 
och samtidigt utveckla förmågor för att aktivt kunna verka i demokratin. 
 
I ett värdegrundsarbete ryms flera dimensioner: Plan mot kränkande 
behandling, inflytande för barn och föräldrar samt trygghet och trivsel, men 
också arbete med hur normer, värden och värderingar gestaltas i det 
pedagogiska arbetet. Värdegrundsarbete handlar om att dels främja de värden 
som uttrycks i skollagen, men också om att förebygga ojämlikhet, kränkningar, 
rasism och fördomar på områden som handlar om kön, sexuell läggning, 
etnicitet, religion och funktionshinder. Skolverket lyfter i sitt stödmaterial 
”Förskolans och skolans värdegrund”1 fram att flera undersökningar visar att 
det finns brister i många förskolors värdegrundsarbete på så sätt att arbetet ofta 
sker vid särskilda tillfällen eller bärs upp av enstaka eldsjälar. Vidare lyfter 
stödmaterialet att undersökningar har visat att barn har bristfälliga kunskaper 
om de rättigheter de har enligt FN:s konventioner om mänskliga rättigheter. En 
utmaning för förskolorna är således att utveckla långsiktiga strategier för att 
personalen ska erövra kunskap som kan leda till medvetna handlingar och som i 
slutändan leder till att förskolan genomsyras av ett gynnande förhållningssätt 
inom värdegrundsområdet. 
 
Under våren genomförde verksamhetscheferna kvalitetsdialoger tillsammans 
med förskolecheferna. Fokus på de dialoger som hölls under våren var 
enheternas värdegrundsarbete. Inför dialogen med verksamhetschefen skulle 
förskolechefen förbereda sig genom att skapa sig en nulägesbild över hur 
arbetet inom detta område såg ut på respektive enhet. Som stöd fick de ett antal 
frågeställningar att ta ställning till. Denna rapport innehåller en sammanfattning 
av enheternas självvärdering av kvaliteten inom värdegrundsområdet. 
Frågeställningar kopplat till trygghet och trivsel, barns inflytande, 
likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling och normkritiskt 
förhållningssätt besvarades inför kvalitetsdialogen. Skalan i 
självvärderingsunderlaget är 1-5.  
 
Viktigt att understryka i detta sammanhang är att det inte alltid förefaller så att 
de enheter som har kommit längst i sitt utvecklingsarbete och således har en 

                                                      
1 Skolverket: Förskolans och skolans värdgrund, s 5 (2013) 
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hög kvalitet, är de som värderar sig högst i självskattningen. Enheter som 
kommit långt i sitt arbete har ofta också utvecklat ett kritiskt förhållningssätt till 
sitt eget arbete, vilket kan påverka resultatet i självvärderingen på så sätt att man 
är mer självkritisk än andra enheter, vilka inte kommit lika långt i sin förståelse 
och sina angreppssätt. Totalt sett för alla förskolor i kommunen ger 
självvärderingsunderlaget dock en bra nulägesbild att utgå ifrån vid diskussioner 
och beslut om framtida utvecklingsinsatser. De enheter som värderat sig högt i 
en frågeställning har i hög grad även gjort det gällande övriga frågeställningar. 
Likaså har enheter som värderat sig lågt i självskattningen också gjort detta på 
flera frågställningar. Arbetet med normer och värden, trygghet och trivsel, 
normkritiskt förhållningssätt och delaktighet och inflytande bildar en viktig 
helhet och grund i förskolans arbete.  
 
Självskattningsunderlaget gällande värdegrundsarbetet som en helhetsfråga där 
alla aspekter av begreppet ingår, visar att 75 procent av förskolorna bedömer sig 
ha ett fungerande värdegrundsarbete som sätter tydliga avtryck i verksamheten 
och som resulterar i att kunskap, när det gäller normer och värden, ökar både 
hos barn och pedagoger. Barn ges möjlighet att utveckla tolerans och förståelse 
för olika sätt att tänka och vara. Värdegrundsarbetet bedöms på dessa enheter 
bidra till att det är en god stämning på förskolan. Fyra förskolor bedömer dock 
att de har ganska mycket kvar att utveckla inom detta område och nio förskolor 
anger att de kommit mycket långt i sitt värdegrundsarbete.  
 
De flesta barnen upplever förskolan som trygg och uppger att de trivs. Denna 
bild bekräftas även av resultatet i klimatundersökningen där 96 procent av 
vårdnadshavarna anger att deras barn tycker att det är roligt att gå i förskolan. 
En vårdnadshavare skrev följande kommentar: ”Mitt barn hoppar och studsar 
av glädje när vi pratar om dagis, finns det nått bättre betyg?”. Personalen kan se 
att barnen har lust att lära och rutinerna fungerar oftast tillfredställande på 
förskolan. På 33 förskolor anges också att förskolan upplevs lugn, att det finns 
arbetsro och att lite tid går åt till konfliktlösning. Gällande trygghet och trivsel 
visade självvärderingen ett något högre resultat än den generella frågan om 
värdegrundsarbetet ur ett helhetsperspektiv.  
 
96 procent av vårdnadshavarna som besvarat enkäten svarade att de känner sig 
trygga när de lämnar sitt barn på förskolan. Kommentarerna som gavs är av 
olika art och en del vårdnadshavare uttrycker att de är mycket nöjda med 
förskolan och att de känner sig helt trygga när de lämnar sina barn, samt att de 
upplever att barnen är trygga i verksamheten. Andra vårdnadshavare beskriver 
att de generellt sett är nöjda med verksamheten och känner sig trygga när 
ordinarie personal är på plats, men att de upplever mindre trygghet när de 
behöver lämna sina barn till olika vikarier. En tredje grupp vårdnadshavare 
menar att de inte är helt trygga när de lämnar sina barn och nämner till exempel 
att det beror på personalbrist och/eller hög personalomsättning. 110 
vårdnadshavare, av totalt 2992 svarande, har uppgett att de inte känner sig 
trygga, vilket tydligt pekar på att detta är ett förbättringsområde på en del 
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enheter. Bemötandet lyfts både från ett positivt och ett mindre positivt 
perspektiv. Kommentarer som till exempel ”Mycket professionell personal med 
ett gott bemötande” och ”Väldigt olika bemötande beroende på vem som tar 
emot mitt barn” förekommer. På huvudmannanivå är det svårt att dra några 
generella slutsatser utifrån resultatet i klimatundersökningen. Att förvaltningen 
behöver jobba med värdegrundsfrågan ur ett helhetsperspektiv är dock en 
slutsats som kan dras utifrån all uppföljning inom detta område.  
 
Andel föräldrar som känner sig trygga när de lämnar sitt barn på förskolan (%) 

 
 
Vidare anges i självvärderingen att 96 procent av förskolorna till viss eller stor 
del utvecklar förståelse för de gemensamma demokratiska värderingarna och de 
mänskliga rättigheterna genom att dessa hålls levande i arbetet med barnen. 
Verksamheterna bedrivs till viss eller stor del i demokratiska former, vilka 
lägger grunden för ett växande ansvar och intresse hos barnen att aktivt delta i 
samhällslivet. Att skapa förutsättningar för demokratiska arbetsformer lägger 
också en bra grund för att utveckla barnens sociala och kommunikativa 
kompetens. På tre förskolor har verksamheten inte kommit lika långt i sitt 
demokratiarbete och där ses detta som ett utvecklingsområde. 
 
Enligt Skollagen2 ska alla enheter bedriva ett målinriktat arbete för att motverka 
kränkande behandling av barn. Huvudmannen ska se till att det dels genomförs 
åtgärder för att förebygga och förhindra att barn utsätts för kränkande 
behandling, dels årligen upprättas en plan mot kränkande behandling. 93 
procent av de 77 förskolor som rapporterat gällande detta anger att förskolan 
har en plan mot diskriminering och kränkande behandling som återspeglar 
arbetet med att upptäcka, anmäla, utreda och åtgärda diskriminering, 
trakasserier och kränkande behandling. Fem enheter har angett att en plan 
enligt beskrivningen ovan saknas och behöver därför skyndsamt arbeta fram en 
sådan. På påståendet ”I vår förskola utsätts inget barn för diskriminering, 

                                                      
2 Skollagen 6 kap. 8 § 
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trakasserier eller kränkande behandling” finns en spridning i svaren. Ingen 
anger dock att det inte skulle stämma. Resultatet pekar ändå på att detta är ett 
område som ständigt behöver aktualiseras, inte minst beroende på 
personalomsättning och förändringar i barngrupperna. Det finns också ett 
behov av att fokusera det förebyggande arbetet.  
 
Genus och jämställdhet 
I förskolans läroplan står att ” Förskolan ska motverka traditionella 
könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma 
möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar 
utifrån stereotypa könsroller”.3 
 
Gällande genusperspektivet anger majoriteten av förskolecheferna att de 
kommit en bit på vägen i detta arbete, men att de har mer att utveckla. 
Majoriteten värderar sig i mitten av den femgradiga skalan. Personalen på 
förskolorna ger utrymme för barnens intressen och uppmuntrar barn att även 
prova andra alternativ som inte är könsstereotypa. Personalen är uppmärksam 
på sitt bemötande av alla barn oavsett barnets kön. 21 enheter anger att de 
kommit ännu längre i sitt bemötande och förhållningssätt vad gäller 
genusperspektivet. På 11 förskolor arbetar pedagogerna för att medvetet 
motverka traditionella könsmönster genom att visa på alternativ och inspirera 
till nya upptäckter både i olika aktiviteter och i lärmiljön. 
 
Barns inflytande 
”I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är.”4 Vidare 
uttrycker läroplanen att förskollärare ska ansvara för att alla barn får ett reellt 
inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.  
 
Gällande barns inflytande varierar chefernas självvärderingar i större 
utsträckning än gällande värdegrundsfrågan och frågan om ”Trygghet och 
trivsel”. En större andel värderar sig lite lägre inom detta område. Merparten av 
förskolorna menar dock att barnen har inflytande eller stort inflytande över 
formerna för sitt lärande och innehållet i verksamheten. Tre enheter har 
kommit mycket långt i arbetet med barns inflytande och medger att 
observationer och intervjuer med barn ligger till grund för inköp och 
verksamhetens planering. Vad gäller verkssamhetens förutsättningar för barns 
inflytande, så är värderingen lägre. En analys av denna avvikelse i resultatet 
skulle kunna vara att det ibland kanske saknas en systematik i arbetet kring 
barns inflytande, det vill säga gällande planering och uppföljning inom området. 
 
Även i klimatundersökningen och Förskoleenkäten, vilken genomfördes av 
Skolinspektionen 2016 inom ramen för den regelbundna tillsynen, är resultatet 
lägre gällande barns inflytande, jämfört med trygghetsaspekten. 81 procent av 
de svarande i klimatundersökningen för Borås Stad anger att deras barn ges 

                                                      
3 Lpfö 98, reviderad 2016, s 5 
4 Lpfö 98, reviderad 2016, s 12 
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möjlighet att påverka sin vardag. 2014 var resultatet på samma frågeställning 90 
procent, vilket innebär en minskning med 9 procent för 2017. Även i chefernas 
självvärdering är resultatet något lägre 2017 jämfört med 2014. Ca 15 procent 
av vårdnadshavarna uppger i klimatundersökningen för 2017 att de inte vet/har 
någon åsikt i frågan, vilket i sig behöver analyseras. Kan det vara så att 
förskolorna i högre utsträckning skulle kunna kommunicera sitt arbete och 
beskriva hur de arbetar med barns inflytande? Frågeställningen om barns 
påverkan på sin vardag hänger också samman med att vårdnadshavarna har god 
kännedom om verksamheten, om vad som händer, varför, och om förskolans 
uppdrag. Gällande frågeställningen ”Jag känner till innehållet i förskolans 
läroplan” så svarade ca 79 procent 2017 att de känner till förskolans uppdrag.  
 
Mitt barn ges möjlighet att påverka sin vardag. (%) 

 
 
Förskolecheferna lyfter att pedagogernas kompetens, barnsyn och 
förhållningssätt är viktiga faktorer som påverkar hur långt förskolorna har 
kommit i sitt arbete med barns inflytande. Hög personalomsättning och 
barngruppens sammansättning och förändringar i denna lyfts också som 
påverkansfaktorer. Begreppet ”reellt inflytande” behöver också skapas en 
samsyn kring. Vad står det för? Vad betyder det i praktiken? Hur planeras 
verksamheten utifrån detta förhållningssätt?     
 
Förskolechefens samlade bedömning 
Varje förskolechef har även gjort en samlad bedömning av hur långt respektive 
förskola kommit i sitt arbete inom tidigare beskrivna områden. Till grund för 
denna helhetsbedömning ligger till exempel resultat från klimatundersökning, 
självvärderingsunderlag (vilka redovisats tidigare i rapporten), analyser gjorda inom 
ramen för det systematiska kvalitetsarbetet och inkomna synpunkter på till 
exempel föräldraråd och barnråd. Tabellen på nästa sida visar chefernas 
bedömning. Korrelationen mellan resultatet utifrån självvärderingarna och den 
samlade bedömningen är stor. Precis som vid resultatet av självvärderingen 
anger förskolecheferna högst resultat inom området ”Trygghet och trivsel”. 
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Detta är en mycket god utgångspunkt för att kunna utveckla arbetet inom 
övriga områden, då trygghet och trivsel är en positiv kraft i ett 
utvecklingsarbete. Att ta hänsyn till vid studerande av resultatet är att det kan 
ligga olika mycket underlag och kunskap om verksamheten till grund för 
värderingen. Några chefer var vid värderingstillfället nya på förskolan och 
kanske således inte hade hunnit få en fullständig bild över verksamhetens 
kvalitet. De enheter som angett att ett område inte alls fungerar har identifierat 
det som ett prioriterat utvecklingsområde och beslutar om åtgärder för att 
förbättra verksamheten. De allra flesta förskolorna befinner sig i mitten av den 
fyragradiga skalan, vilket innebär att enheterna har ett fungerande arbete inom 
de sex områdena, men att det samtidigt finns en del kvar att jobba med och 
förbättra. Ett fokuserat arbete inom ett av områdena får med stor sannolikhet 
effekt även inom övriga områden, då dessa aspekter hänger tätt samman och 
bildar en helhet. Det handlar generellt sett om att skapa en samsyn och om att 
förändra förhållningssättet på förskolan. Kommentarer till helhetsbedömningen 
pekar bland annat på önskemål om kompetensutveckling inom området 
”Normkritiskt förhållningssätt”.  
 
 Fungerar inte 

alls 
Fungerar till 

viss del 
Fungerar till 

stor del 
Fungerar helt 

Värdegrundsarbete 1 22 49 5 
Trygghet och trivsel 1 13 40 22 
Barns inflytande 2 36 35 4 
Likabehandlingsplan 
och plan mot 
kränkande behandling 

8 41 
 

22 7 
 

Normkritiskt 
förhållningssätt 

9 39 
 

26 3 

Föräldrars 
inflytande 

5 30 38 4 

 
 
Anmälningar gällande kränkande behandling  
I Skollagen står att ”En lärare, förskollärare eller annan personal som får 
kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till 
förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor som får kännedom 
om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i 
samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. 
Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de 
uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som 
skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. Första 
stycket första och andra meningarna ska tillämpas 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 (2008:567)”.5 

                                                      
5 Skollagen 6 kap. 10 § 
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Enligt Skollagen 6 kap. 10 § ska alltså alla kränkningar i samband med 
verksamheten anmälas till huvudmannen. Under perioden 1 januari- 15 sep 
2017 har det inkommit totalt fjorton anmälningar från stadens förskolor. Åtta 
anmälningar som rör kränkningar barn emellan och sex anmälningar som rör 
kränkningar vuxen mot barn eller vårdnadshavare har inkommit.  De beskrivna 
kränkningarna har skett på olika sätt, muntligt och handgripligen. I alla fallen 
har förskolechef angett att en utredning har påbörjats. Att antalet inkomna 
anmälningar till huvudman speglar sannolikt inte antalet kränkningar som ska 
anmälas till huvudmannen, vilket innebär att det finns ett 
kompetensutvecklingsbehov gällande detta lagkrav. 
 
Modersmålsstöd och interkulturellt förhållningssätt 
”I förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns eget 
kulturskapande som att överföra ett kulturarv – värden, traditioner och historia, 
språk och kunskaper – från en generation till nästa.” 6 Vidare står i förskolans 
läroplan att ”Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på 
människors förmåga att leva med och förstå de värden som ligger i en kulturell 
mångfald. Förskolan är en social och kulturell mötesplats som kan stärka denna 
förmåga och förbereda barnen för ett liv i ett alltmer internationaliserat 
samhälle. Medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i andras kultur 
ska bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andras 
villkor och värderingar.”  
 
Utvecklingsenheten för kommungemensam förskola och skola, vilken 
upphörde vid årsskiftet i samband med den nya organisationen, kom i sin 
rapport ”Barn med annat modersmål än svenska” fram till att förskolorna 
behöver få ökad kunskap om hur pedagogerna kan arbeta med flerspråkighet 
och interkulturellt förhållningssätt. Utifrån rapporten beslutades att rutinen vid 
inskolning för att göra en språkkartläggning och språkplattformen som bland 
annat innehåller stöd för att arbeta med flerspråkighet och interkulturellt 
perspektiv, ska implementeras under 2017. Viss implementering har skett, till 
exempel på de enheter där CFL (Centrum för flerspråkigt lärande) varit involverade, 
men fortfarande finns det enheter som inte använder det stödmaterial som 
tagits fram. Förskolor som använder stödmaterialet uttrycker att de uppskattar 
materialet och att det är fungerar bra. Alla nyanställda kommer framöver att få 
en genomgång av språkplattformen. 
 
Det finns även behov av fortsatt kompetensutveckling i modersmålsstöd och 
mångfaldsfrågor. I detta arbete är språkteamet på CFL ett viktigt stöd. För att 
inte dessa frågor ska särskiljas från andra utvecklingsområden samarbetar CFL 
tillsammans med förskoleförvaltningens verksamhetsutvecklare, IT-samordnare 
och barnhälsan. En viktig frågeställning och utmaning inom detta område är 
hur förskolorna kan förflytta sig från ett mångkulturellt förhållningssätt till ett 
interkulturellt. Ett sätt är att få till stånd ett kollegialt lärande där beprövad 
                                                      
6 Lpfö 98, reviderad 2016, s 6 
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erfarenhet från mångkulturella förskolor tas tillvara för att öka 
medvetenheten/kompetensen på förskolor med få barn med annat modersmål 
och där den beprövade erfarenheten inte är lika stor.  
 
Systematiskt kvalitetsarbete 
Förvaltningen arbetade under våren fram en utvecklingsplan, vilken innehåller 
de områden som särskilt behöver utvecklas inom kommunens förskolor. 
Värdegrund är ett av dessa prioriterade områden och det systematiska 
kvalitetsarbetet likaså. De områden som finns beskrivna i utvecklingsplanen 
följs upp vid olika tillfällen under året.   
 
Vidare har förvaltningen under året börjat arbetet med att ta fram en ny 
struktur och gemensam målbild för det systematiska kvalitetsarbetet. 
Kvalitetsdialogerna som hålls mellan förskolechef och verksamhetschef samt 
även med HR och ekonomi, är och kommer att vara en mycket viktig del i 
chefernas systematiska kvalitetsarbete. Dialogen har i den nya strukturen fått en 
större och viktigare plats. Genom kvalitetsdialogerna ska cheferna analysera 
resultat, komma fram till förbättringsåtgärder och utveckla ledarskapet. Genom 
dessa formaliserade möten får också verksamhetscheferna en mycket bra bild 
över hur kvaliteten ser ut på de olika förskolorna och kan vara ett konkret stöd i 
förbättringsarbetet. Nya dokumentationsunderlag inför kvalitetsdialogerna 
kommer att arbetas fram under hösten 2017.  
 
I september träffades förvaltningens alla chefer under två utvecklingsdagar. 
Fokus dessa dagar var det systematiska kvalitetsarbetet. Utifrån vad som 
framkom har en nulägesbild tagits fram, vilken ligger till grund för det fortsatta 
arbetet. Förskolorna har kommit olika långt i sitt systematiska kvalitetsarbete 
och det finns stora skillnader gällande kompetensen inom området. Flera 
förskolechefer är nya som chefer och har således inte haft det övergripande 
ansvaret för det systematiska kvalitetsarbetet tidigare. Andra chefer har arbetat 
länge som chefer och känner sig trygga i detta arbete. Syftet med 
utvecklingsdagarna var därför även att utbyta goda idéer och tankar, det vill 
säga skapa förutsättningar för ett kollegialt lärande. Den samlade bedömningen 
inom detta område pekar på att det systematiska kvalitetsarbetet är ett stort 
utvecklingsområde. Det finns dels behov av kompetensutveckling och dels 
behov av att utifrån ett huvudmannaperspektiv skapa en gemensam struktur 
som har till syfte att stödja och utveckla enheternas förbättringsarbete. Den nya 
strukturen ska även säkerställa ett kvalitativt underlag på huvudmannanivå. 
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4 Slutsats och åtgärder 
Borås Stads förskolor bedriver ett relativt gott värdegrundsarbete. Avvikelser 
mellan enheterna förekommer dock och det är därför viktigt att förvaltningen 
utifrån ett likvärdighetsperspektiv och utifrån gällande styrdokument, jobbar för 
att säkerställa att Borås Stads alla förskolor bedriver ett målmedvetet 
värdegrundsarbete där trygghet, normkritiskt förhållningssätt, gott bemötande 
och en hög grad av inflytande och delaktighet är en självklarhet i verksamheten. 
Värdegrundsarbetet måste vara ett kontinuerligt pågående arbete och behöver 
anpassas till och utvecklas utifrån de lokala förutsättningarna. Det är också 
viktigt att jobba med värdegrundsfrågorna tillsammans med barn och 
vårdnadshavare.  
 
Utifrån förvaltningens analys av värdegrundsarbetet kommer förvaltningen att 
arbeta fram ett gediget stödmaterial i form av en värdegrundsplattform, vilken 
ska vara ett kvalitativt stöd för enheterna i deras arbete. Plattformen syftar 
vidare till att skapa en gemensam bild över vad som menas med begreppet 
”Värdegrund”. Det är ett komplext begrepp och innefattar flera områden som 
på olika sätt påverkar varandra. Det är därför viktigt att ha en samsyn i 
värdegrundsarbetet. Plattformen ska implementeras under senare delen av 2018, 
så att den är känd för alla inom organisationen. 
 
Förskolecheferna lyfter att det finns ett behov av att utveckla det normkritiska 
förhållningssättet på förskolan. Några chefer i förvaltningen har fått utbildning 
inom området, men det finns ett stort kompetensutvecklingsbehov hos 
pedagogerna. Värdegrundsplattformen är ett sätt att möta detta behov. 
Kompetensen inom Barnhälsan är också ett viktigt instrument, då det 
specialpedagogiska perspektivet skulle kunna bidra till en ökad kompetens kring 
barns olikheter och perspektiven grupp kontra individ. Vidare är det viktigt att 
förvaltningens fortsatta utvecklingsarbete kring värdegrunden vilar på 
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 
 
Tillsammans med Fritids- och folkhälsoförvaltningen kommer 
Förskoleförvaltningen också att revidera handlingsplanen ”Trygg och säker 
förskola”, vilken är ett verktyg för att skapa en säkrare och tryggare miljö för 
barnen, personalen och föräldrarna på förskolan. Alla förskolor i Borås Stad är 
sedan 2007 godkända och certifierade ”Säkra och trygga förskolor”. 
Bakgrunden till det är att Borås Stad sedan 1998 är certifierad som ”En säker 
och trygg kommun” av Världshälsoorganisationen.  
 
Som en åtgärd utifrån denna uppföljning kommer även rutiner och stödmaterial 
för anmälan till huvudman enligt Skollagen 6 kap. 10 § att arbetas fram och 
implementeras. Att all personal får kunskap om vad lagen innebär och hur de 
ska agera i förekommande fall, behöver också säkerställas. Vidare har det sedan 
årsskiftet skett en förändring i Diskrimineringslagen, vilken påverkar 
förskolornas arbete med planen mot kränkande behandling. Skolverket håller 
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på att arbeta fram ett stödmaterial, vilket är en bra utgångspunkt i 
förvaltningens kommande utvecklingsarbete inom området.   
 
Förvaltningen kommer att fortsätta arbetet att tillsammans med CFL utveckla 
modersmålstödet och det interkulturella förhållningssättet på förskolorna, bland 
annat genom fortsatta kompetensutvecklingsinsatser och genomgång av den 
gemensamma språkplattformen för alla nyanställda. Den planerade 
uppföljningen under hösten kommer också att ge en bild av vad som behöver 
utvecklas inom detta område. 
 
Förskolorna i Borås Stad har kommit olika långt i sitt systematiska 
kvalitetsarbete. Det finns också en stor variation gällande kompetens och 
erfarenhet inom detta område. Det systematiska kvalitetsarbetet är ett 
fokusområde under hösten 2017 och våren 2018 och kommer till exempel att 
vara ett återkommande inslag på förskoleledningarna. Även vid varje 
kvalitetsdialog kommer detta område att följas upp i syfte att utveckla 
ledarskapat och stödja i den pågående processen. Förskolecheferna kommer 
vidare att få kompetensutveckling inom viktiga delar i det systematiska 
kvalitetsarbetet, till exempel analysfasen. Målet är att alla förskolor ska ha en 
beslutad verksamhetsplan före sommaren 2018.  
 
Förvaltningen kommer under hösten 2017 även att se över vilka nycketal som 
kan ligga till grund för huvudmannens uppföljning. Nyckeltalen ska kunna ligga 
till grund för en analys utifrån kvalitet- och likvärdighetsperspektivet. Det finns 
i dagsläget mycket få nationella nyckeltal för förskolan. 
 
Viktigt ur ett huvudmannaperspektiv är också att se över hur de bästa 
förutsättningarna för förskolornas systematiska kvalitetsarbete och 
värdegrundsarbete kan skapas. Exempel på frågor som kan vara viktiga att ställa 
i detta sammanhang är:  

• Vilka eventuella stödresurser behövs? Generellt? Individuellt? 
• Hur jobbar förvaltningen för att säkerställa kompetensbehovet på 

förskolorna?  
• Hur kan en likvärdig kompetensnivå mellan förskolorna säkerställas? 
• Hur kan en resursfördelningsmodell gynna likvärdiga förutsättningarna 

för kommunens förskolor?  
 
En generell bild som framkommer av förskolechefernas självvärderingar och 
vårdnadshavarnas kommentarer (utifrån klimatundersökningen) är att 
personalkontinuiteten på en del enheter är ganska låg och att det stundtals är 
svårt att tillsätta vikarier.  Värdegrundsarbetet handlar om att bygga relationer. 
Det krävs goda relationer mellan alla parter, pedagoger och barn, barn emellan, 
pedagoger emellan och mellan pedagoger och vårdnadshavare. Med brister i 
personalkontinuiteten i verksamheterna kan arbetet med att bedriva ett 
målinriktat värdegrundsarbete med mål att skapa ett gynnande förhållningssätt 
som bibehålls försvåras. Att jobba för att säkerställa kompetensbehovet på 
kommunens förskolor är därför en av de viktigaste utmaningarna framöver. 
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Förskolenämnden hemställer Lokalförsörjningsnämnden att starta förstudiekonto för Sjöbo förskola, fastigheten 
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Förskolenämnden Datum 
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Diarienummer 
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 Lokalförsörjningsnämnden  
 

 

 
 

Hemställan om förstudieuppdrag Sjöbo  
förskola, fastigheten Pluggskivlingen  4   
 
Nämndens beslut 
Förskolenämnden hemställer Lokalförsörjningsnämnden att starta förstudiekonto för 
Sjöbo förskola, fastigheten Pluggskivlingen 4. 
 
Nämndens yttrande i sammanfattning 
Förskolenämnden önskar inleda en förstudie för nybyggnation av en förskola för 120 
barn uppdelat på sex hemvister på Sjöbo. Detta ärende är sedan tidigare nämnt i 
lokalförsörjningsplanen och det är tidigare Stadsdelsnämnd Norr som lagt fram  
önskemål om en ny förskola på Sjöbo.  
 
Nämndens yttrande i sin helhet 
Förskolenämnden önskar inleda en förstudie för nybyggnation av en förskola för 120 
barn uppdelat på sex hemvister på Sjöbo. 
 
Behovet av förskoleplatser i området är stort och behovet av fler förskoleplatser om-
nämns även i lokalresursplanen för 2018-30 och förskolan önskas att vara klar för in-
flyttning 2020. 
 
Förskolan ska rymma 120 barn och lokalerna ska utgå utifrån modern pedagogik och 
kvalitativ undervisning.  
Förskolan ska innehålla; 
Sex hemvister med tillhörande skötrum, toaletter och rum för vila/rörelse.   
Två gemensamma torg för tre hemvister var eller ett stort gemensamt torg.  
Rum för att barnen ska kunna måla, skapa, läsa, experimentera. 
Arbetsplatser för pedagogerna, kontor för enhetschef, samtalsrum. 
Personalutrymme med matlagningsmöjligheter. 
  
Goda parkeringsmöjligheter för föräldrar är nödvändigt.  
En säker trafiksituation för bilar och gångtrafikanter är av stor vikt.   
 
FÖRSKOLENÄMNDEN 
 
 
Leif Johansson  Pernilla Bjerkesjö 
Ordförande    Förvaltningschef 



 
 
 
Avd: Samhällsplanering 
Handläggare: Karin Johansson 

 
Sida 
1(1) 

2014-06-16 Dnr 2013/KS0302 214 

  

 

 

POSTADRESS 

501 80 Borås 
BESÖKSADRESS 

Kungsgatan 55 
WEBBPLATS 

boras.se 
E-POST 

boras.stad@boras.se 
TELEFON 

033-35 70 00 vx 
FAX 

033-35 32 00 

 

Lokalförsörjningsnämnden 
 
 
 

Lokalisering av ny förskola på Sjöbo 
Lokalförsörjningsnämnden har i skrivelse påtalat behov av ytterligare förskolor. 
Arbetet med att hitta lämpliga platser för dessa pågår och besluten om lokaliseringar 
sker löpande. I denna omgång har Sjöbo studerats. 
 
Fastigheten Pluggskivlingen 4 ligger norr om Sjöboskolan. I gällade detaljplan är det 
garageändamål, men används bl.a. för bollplan och grönyta. I det angränsande 
kvarteret Sommarleken är det Parkmark i gällade detaljplan. Kommunen äger båda 
fastigheterna.  
 
Kommunstyrelsen förslår att dessa två ytor studeras i en ny detaljplan för att få en bra 
helhet med lekytor och skolgård, men att förskolan förläggs inom kv. Pluggskivlingen.  
 
Kommunstyrelsen ger Lokalförsörjningsnämnden i uppdrag att påbörja förstudie för  
att studera möjligheterna att etablera förskola samt höra berörd Stadsdelsnämnd. 
Lokalförsörjningsnämnden kan, efter positivt besked från Stadsdelsnämnden, 
tillskriva Samhällsbyggnadsnämnden med begäran om detaljplan. 
 
Kommunstyrelsens arbete med att hitta fler platser för förskolor fortsätter. 

 

 

KOMMUNSTYRELSEN 

 

 

 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

   Bengt Himmelmann 

   Samhällsplaneringschef 

 

Kopia till: 

SDN Norr 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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Förskolenämnden hemställer Lokalförsörjningsnämnden att starta förstudiekonto för Alidebergs förskola. 
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Förskolenämnden Datum 
2017-10-19 

Diarienummer 
2017/FN0154 214 

 Lokalförsörjningsnämnden  
 

 

 
 

Hemställan om förstudieuppdrag Alidebergs 
förskola  
 
Nämndens beslut 
Förskolenämnden hemställer Lokalförsörjningsnämnden att starta förstudiekonto för 
Alidebergs förskola.  
 
Nämndens yttrande i sammanfattning 
Förskolenämnden önskar inleda en förstudie för nybyggnation av en förskola för 120 
barn uppdelat på sex hemvister på Alideberg samt en hemvist för dygnet runt verk-
samhet. Detta ärende är sedan tidigare nämnt i lokalförsörjningsplanen och det är tidi-
gare Stadsdelsnämnd Norr som lagt fram önskemål om en ny förskola på Alideberg.  
 
Tidigare Stadsdelsnämnd Norr har även påtalat behovet av att starta en dygnet-runt 
verksamhet i den nya förskolan på Alideberg. Detta önskemål anser även  
Förskolenämnden är nödvändigt då den dygnet-runt verksamhet som idag bedrivs i 
det geografiska området är i tillfälliga lokaler med begränsad varaktighet.  
Det finns ett behov av verksamhet dygnet runt i det geografiska området och upp-
tagningsområdet för denna avdelning blir även större än vad det normalt är.  
 
Förskolenämnden föreslår därför att den nya förskolan på Alideberg ska byggas med 
sex ordinarie hemvister och en hemvist med verksamhet dygnet runt. Detta är en  
modell som Borås Stad använt tidigare med lyckat resultat. Förskolan Milstensgården 
är byggd på detta sätt. 
 
Nämndens yttrande i sin helhet 
Förskolenämnden önskar inleda en förstudie för nybyggnation av en förskola för 120 
barn uppdelat på sex hemvister på Alideberg samt även en hemvist med ytterligare 
platser för dygnet runt verksamhet.  
 
Behovet av förskoleplatser i området är stort och behovet av fler förskoleplatser om-
nämns även i lokalresursplanen för 2018-30 och förskolan önskas att vara klar för in-
flyttning 2020. 
 
Förskolan ska rymma 120 barn samt platser för dygnet-runt-verksamhet och lokalerna 
ska utgå utifrån modern pedagogik och kvalitativ undervisning.  
Förskolan ska innehålla; 
Sex hemvister med tillhörande skötrum, toaletter och rum för vila/rörelse.   
En hemvist med verksamhet dygnet runt med tillhörande skötrum, toaletter och rum 
för vila/rörelse.   
Två gemensamma torg för tre hemvister var eller ett stort gemensamt torg.  
Rum för att barnen ska kunna måla, skapa, läsa, experimentera. 
Arbetsplatser för pedagogerna, kontor för enhetschef, samtalsrum. 
Personalutrymme med matlagningsmöjligheter. 
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Goda parkeringsmöjligheter för föräldrar är nödvändigt.  
En säker trafiksituation för bilar och gångtrafikanter är av stor vikt.   
 
 
FÖRSKOLENÄMNDEN 
 
 
Leif Johansson  Pernilla Bjerkesjö 
Ordförande    Förvaltningschef 
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Lokalförsörjningsnämnden 
 

 

Nya förskolor i Brämhult, Dalsjöfors och 

Alideberg 
Lokalförsörjningsnämnden har i skrivelse påtalat behov av ytterligare förskolor. 
Arbetet med att hitta lämpliga platser för dessa pågår och besluten om 
lokaliseringar sker löpande. I denna omgång har Brämhult, Dalsjöfors och 
Alideberg studerats. 
 
Kommunstyrelsen ger Lokalförsörjningsnämnden i uppdrag att påbörja 
förstudier för att se på möjligheterna att etablera förskolor på nedanstående 
platser samt höra berörda Stadsdelsnämnder. Lokalförsörjningsnämnden kan, 
efter positivt besked från Stadsdelsnämnden, tillskriva Samhällsbyggnads-
nämnden med begäran om detaljplan alternativt bygglov. 
 
Brämhult (SDN Öster) 
Området ligger på västra sidan av Dammgatan och ägs av Borås Stad. I dagsläget 
är området naturmark i gällande detaljplan. För att kunna förverkliga en ny 
förskola på platsen behöver detaljplanen ändras.    
 
Dalsjöfors (SDN Öster) 
Området är en del av skolområdet vid Dalsjöskolan och markanvändningen 
stämmer med gällande detaljplan. Dock behöver byggrätten ses över vilket bör 
kunna ske med enkelt planförfarande. Borås Stad är markägare. 
 
Alideberg (SDN Norr) 
Området omfattas av den strategiska planen för Knalleland. I denna föreslås en 
ny föreskola på den aktuella platsen. Inga synpunkter ang eventuell förskola har 
kommit in. Kommunstyrelsen bedömer att det är möjligt att gå vidare med den 
här delen av planen och påbörja detaljplanearbete för området. I ett ev 
planuppdrag bör även en ny gata mellan Skogshyddegatan och Alidelundsgatan 
samt intilliggande icke planlagda markytor tas med i detaljplanen. Borås Stad äger 
större delen av marken. 
  
Kommunstyrelsens arbete med att hitta fler platser för förskolor fortsätter.  
 
KOMMUNSTYRELSEN 
 
 
Tom Andersson 
Kommunalråd 
   Bengt Himmelmann 
   Samhällsplaneringschef 
Kopia till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
SDN Öster 
SDN Norr 
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Remissvar: Detaljplan för Norrmalm, Norrmalm 1:1 m.fl.- Ynglingagatan 
Borås Stad 
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Förskolenämnden tillstyrker ”Detaljplan för Norrmalm, Norrmalm 1:1 m.fl. –Ynglingagatan, Borås Stad” och påtalar 
att behovet av ytterligare förskoleplatser bör beaktas. Svaret översänds till Samhällsbyggnadsnämnden. 
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Förskolenämnden 

 
Datum 
2017-10-05 

Diarienummer 
2017/FN0155 214 

 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 

 

 

 

 
 
Remissvar: Detaljplan för Norrmalm, Norrmalm 1:1 m.fl. –
Ynglingagatan, Borås Stad 
 
Nämndens beslut 
Förskolenämnden tillstyrker ”Detaljplan för Norrmalm, Norrmalm 1:1 m.fl. – 
Ynglingagatan, Borås Stad” och påtalar att behovet av ytterligare förskoleplatser bör 
beaktas. Svaret översänds till Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Nämndens yttrande i sammanfattning 
Förskolenämnden ställer sig positiv till detaljplanen och påtalar att behovet av  
ytterligare förskoleplatser bör beaktas.  
 
Nämndens yttrande i sin helhet 
Förskolenämnden har granskat underlaget för planärendet. Detaljplanen hänvisar till 
Sagans förskola där platserna idag redan är fulltecknade. Det innebär att Sagans för-
skola inte kan ombesörja förskoleplatser för ytterligare ett bostadsområde.  
Det finns flertalet lekplatser i området för små barn. I underlaget har man gjort en 
trafikundersökning som konstaterar att området kan hantera eventuell trafikökning. 
Sammantaget så ställer sig Förskolenämnden positiv till planärendet men påtalar  
behovet av att man beaktar ytterligare förskoleplatser.     
 
 
FÖRSKOLENÄMNDEN 
 
 
Leif Johansson  Pernilla Bjerkesjö 
Ordförande   Förvaltningschef 
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Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av ca 

100 nya bostäder i blandade upplåtelseformer i Norrmalm.

Ca 60 bostadsrätter fördelade på tre nya byggnader föreslås 

i Kvarter Knapen, norr om Sagavallen och ca 40 hyresrätter 

i två byggnader föreslås i Kvarter Knekten norr om kors-

ningen Folkungagatan/Ynglingagatan. 

Den nya bebyggelsen ska ha en hög miljöprofi l och den 

naturmark som tas bort ska kompenseras i närområdet.

All parkering för den föreslagna bebyggelsen ska lösas på den 

egna kvartersmarken enligt kommunens parkeringsregler. 
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1. Inledning

Planens syfte 
Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för ca 100 

bostäder på Norrmalm i blandade upplåtelseformer med 

både hyres- och bostadsrätter. Ambitionen med planen är att 

behålla det gröna stråk som sträcker sig genom området, där 

förlorad naturmark kompenseras. Den nya bebyggelsen är 

anpassad i skala till den omgivande bebyggelsen och topogra-

fi n, men med ett modernare formspråk.

Planområde
Planområdet är uppdelat i två delar med en del placerad i 

det gröna släppet där Ynglingagatan går ut i Folkungagatan, 

mellan Folkungagatan 21 och 23, denna dels benämns som 

område 1. Den andra delen är placerad i hörnet av Ynglinga-

gatan och Kråkekärrsgatan söder om kullen, där det idag står 

ett garage på en del av ytan, som annars består av naturmark. 

Denna del benämns som område 2. Det totala planområdet 

är ca 18 400 m2 stort.

Gällande detaljplan
Gällande detaljplaner för området är Stadsplanerna P155 och 

P163 från 1944 och 1945. Planerna anger allmän plats, avsedd 

för park eller plantering för det aktuella planområdet. 

Kommunala beslut 
Den 7 februari 2011 tog Kommunstyrelsen beslut att ge 

Peab Sverige AB markanvisning vid Ynglingagatan. Den 22 

februari 2016 §66 förlängdes markanvisningen fram till 2017-

12-31. Då ett formellt uppdrag från Samhällsbyggnadsnämn-

den att upprätta detaljplan saknades tog nämnden beslut om 

att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta 

detaljplan för området den 24 augusti 2017 §205. 

Preliminär tidplan
Samråd  4:e kvartalet 2017

Granskning 1:a kvartalet 2018

Antagande 2:a kvartalet 2018

Laga kraft 2:a kvartalet 2018

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på 

detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet. 

Planbeskrivning
Detaljplan för Norrmalm, Norrmalm 1:1 m." . - Ynglingagatan, Borås Stad, upprättad den 2 oktober 2017

Översiktskarta

Korsningen Ynglingagatan/Folkungagatan. 

Kvarter Marsken längs med Folkungagatan.

Ynglingagatan
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2. Bebyggelse

Bebyggelsestruktur
Området planerades och byggdes under 1940-talet och med 

utgångspunkt i funktionalismens ideal och består utav både 

fl erfamiljshus, radhus och villor. Byggnaderna är anpassade 

till terrängen och är placerade för att få lägenheter med 

mycket ljus. De fl esta utav fl erfamiljshusen i området är 

byggda i ljus puts eller tegel i ca 3 våningar och är snedställda 

med gaveln riktad mot sydöst. Villaområdet öster om plan-

området består av villor byggda 1935-45 i funktionalistisk 

stil.

Ny bebyggelse
Den planerade bebyggelsen består av 3 punkthus i den södra 

delen av planområdet, område 2, och två lameller i den norra 

delen, område 1. Punkthusen planeras i 5-7 våningar där 

byggnaden i mitten är högst för att följa den intilliggande 

kullens form.  Punkthusen underbyggs av ett parkeringsga-

rage, med en gård på taket till garaget. Från gården ska det 

vara möjligt att röra sig ner till Kråkekärrsgatan samt upp till 

kullen. 

De två lamellbyggnaderna i den norra delen kommer att 

ligga i suterräng med 3-4 våningar åt öster och 5 våningar åt 

väster. Likt övriga byggnader i området så kommer den första 

byggnaden ligga med gaveln mot gatan, medan den andra 

byggnaden är planerad längre ner i slänten mot Borgaresko-

gen. De nedersta planen är avsedda för parkering som angörs 

med en infart ner från Folkungagatan. Bredvid infarten ska 

en gångstig anläggas för att möjliggöra framkomligheten till 

Borgarskogen för allmänheten.     

Stadsbild och gestaltning
Den nya bebyggelsen knyter ann till den funktionalistiska 

stil som präglar området, men med ett nutida formspråk.  De 

planerade husen på Område 1 byggs som lameller, liknande 

de som fi nns i området idag. Husen har sadeltak likt övriga 

hus i området men med en brantare lutning. De planerade 

punkthusen på Område 2 blir några våningar högre än 

befi ntliga hus i närområdet men förhåller sig till kullen de 

står vid. Det högsta huset står i mitten och blir 7 våningar 

plus inredd vind. Sedan trappas husen ner mot sidorna för att 

följa kullens form. Punkthus är en viktig del av funktionalis-

men och det räcker att röra sig några hundra meter norrut för 

att hitta äldre punkthus med samma höjder bland lamellerna. 

Områdets historik
Det aktuella området exploaterades från slutet av 1930-talet 

och fram till början av 1950-talet då Borås hade en enormt 

snabb utveckling tillföljd av textilindustrins framgångar. I en 

ny årsring runt den befi ntliga staden uppfördes vid den här 

tiden ett stort antal nya bostäder i enlighet med de moder-

nistiska stadsplaneringsideal som var rådande. Den första 

bebyggelsen i området, som främst placerades i anslutning 

till grönskan kring den blivande Sagavallen, bestod av villor 

Område 2

Område 1
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Vy från korsningen Ynglingagatan/Folkungagatan mot Område 1 med kvarter Drotsen 1 till vänster och Knekten 1 till höger 

Samma vy med ny bebyggelse. Taknocken på den nya byggnaden närmast gatan har samma höjd som byggnaden på Knekten 1 som skymtar till höger i bild.
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Ynglingagatan sedd från öster med vy över Område 2. Kvarteret Kanslern 1 ligger till vänster i bild. 

Samma vy med ny bebyggelse. De nya byggnaderna förhåller sig i höjd till träden på kullen. Träddungen i hörnet behålls.  



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN8

Solstudie
En solstudie har gjorts för den nya bebyggelsen. Solstudien 

visar tre tidpunkter vid två olika tillfällen på året: vår/

höstdagsjämning och sommarsolståndet. 

Enligt solstudien medför den planerade bebyggelsen på 

område 1 en ökad skuggning för de boende på fastigheten 

Knekten 1 kvällstid under vår och höst. Vid samma tidpunkt 

skuggar redan idag befi ntliga hus varandra i området. Vid 

sommarsolståndet skuggas sydvästra hörnet av Knekten 1 kl. 

17. 

I område 2 kan den planerade bebyggelsen medföra en ökad 

skuggning för fastigheten Marsken 2 tidig morgon under vår 

och höst. 

Bedömningen av solstudien är att den planerade bebyggelsen 

kommer att medföra en viss ökad skuggning för några av 

grannfastigheterna. Idag fi nns dock träd där den nya bebyg-

gelsen planeras som redan skuggar fastigheterna i någon mån.

Befi ntliga byggnaders skuggning på varandra i området är 

jämförbar med skuggningen från den planerade bebyggelsen. 

och mindre fl erbostadshus i en utpräglad funktionalistisk stil. 

Under 1940-talet ökade exploateringen och betydligt större 

s.k. lamellhus i tre-fyra våningar uppfördes enligt principen 

”hus i park”. En mindre förtätning gjordes också i området år 

1986, då ett antal fristående fl erbostadshus utmed Folkunga-

gatan kopplades samman genom nybyggnad.  

Kulturhistoriska värden
Omedelbart öster om planområdet, utmed Ynglingagatan, 

fi nns en mindre bebyggelsemiljö som är upptagen i Borås 

Stads Kulturmiljöprogram från 2001. Området består av ett 

antal villor i funktionalistisk stil byggda mellan 1935-45, där 

enstaka byggnader också är utpekade som kulturhistoriskt 

värdefulla byggnader.

Bostäder
På Övre Norrmalm bor det idag ungefär 3200 personer. 

Cirka 100 lägenheter kommer att tillkomma i och med planen 

vilket borde innebära en befolkningsökning på ungefär 200 

personer. 

Sektion Område 1 

Folkungagatan 23

Ny bebyggelse

Ny bebyggelseYnglingagatan 16 Kråkekärrsgatan 13

Folkungagatan 21

Sektion Område 2
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Solstudie Område 1 

Solstudie Område 2

Vår-/Höstdagjämning

kl 8:00

Midsommar 
kl 8:00

Vår-/Höstdagjämning

kl 13:00

Midsommar
kl 13:00

Vår-/Höstdagjämning

kl 17:00

Midsommar
kl 17:00

Vår-/Höstdagjämning
kl 8:00

Midsommar 

kl 8:00

Vår-/Höstdagjämning
kl 13:00

Midsommar

kl 13:00

Vår-/Höstdagjämning
kl 17:00

Midsommar

kl 17:00

Sommarsolstånd kl 8:00

Sommarsolstånd kl 8:00

Vår- och höstdagjämning kl 8:00

Vår- och höstdagjämning kl 8:00

Vår- och höstdagjämning kl 13:00

Vår- och höstdagjämning kl 13:00

Vår- och höstdagjämning kl 17:00

Vår- och höstdagjämning kl 17:00

Sommarsolstånd kl 13:00

Sommarsolstånd kl 13:00

Sommarsolstånd kl 17:00

Sommarsolstånd kl 17:00
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Offentlig service
Offentlig service fi nns främst i Borås stadskärna, cirka 1,4 

kilometer söder om planområdet. Sagavallens förskola ligger 

direkt söder om planområdet och Bergdalsskolan f-6 ligger 

drygt 500 meter österut. 

Kommersiell service 
Kommersiell service fi nns likt den offentliga servicen främst 

i Borås stadskärna. Viss kommersiell verksamhet fi nns längs 

med Döbelnsgatan. Inga verksamheter tillkommer i och med 

planförslaget.  

Tillgänglighet 
Planområdet är kuperat, men entréerna till bostadshusen 

kommer att ligga i nivå med gatan och vara tillgänglighetsan-

passade.

3. Gator och tra" k

Gatunät
Planområdet ligger i anslutning till gatorna Ynglingagatan, 

Folkungagatan och Kråkekärrsgatan. Huvudsakliga vägar ut 

ur området är Döbelnsgatan samt Folkungagatan/Sagagatan. 

Korsningen mellan Ynglingagatan och Folkungagatan 

kommer att byggas om i och med planändringen. Illustra-

tionskartan på sidan 13 visar på hur den kommer att se ut 

efter ombyggnaden.

Gångtra" k
Trottoar fi nns längs båda sidorna av gatorna i området. 

Sydöst om planområdet går en gångväg över Sagavallen upp 

till Döbelnsgatan. Stigen som idag leder ner till Borgarskogen 

kommer att ersättas med ny gångstig. En ny gångstig ska 

anläggas över kullen i område 2 i enlighet med illustrations-

kartan. 

Cykeltra" k och cykelparkering
Det saknas cykelvägar i direkt anslutning till planområdet. 

De närmsta cykelvägarna fi nns längs med Döbelnsgatan in 

mot centrum och där Folkungagatan övergår till Sagagatan 

fi nns en gång - och cykeltunnel under järnvägen med cykel-

väg bort mot Knalleland. 

För nya bostäder inom planområdet ska cykelparkering anläg-

gas enligt Borås Stads parkeringsregler. För fl erbostadshus 

behövs 25 cykelparkeringar per 1000 kvm BTA. För cykel-

parkeringsplatser gäller att 30 % av cykelparkeringsplatserna 

ska fi nnas i nära anslutning till entrén eller max 35 meter 

därifrån. Övriga cykelparkeringsplatser ska fi nnas inom 50 

meter från entrén samt ha väderskydd eller förvaras inomhus. 

Ynglingagatan
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Planområde

Väpnarstigen

Adilsgatan

Gator

Busslinje

GC-vägar

Järnväg

Busshållplats
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I praktiken innebär det att extra utrymme för cykelparkering 

kan lämnas inom de ordinarie lägenhetsförråden om 

avståndskraven uppfylls.

Kollektivtra� k
Närmsta busshållplats är Adilsgatan som ligger drygt 150 

meter ifrån planområdet. Hållplatsen Sagavallen ligger ca 

250 meter ifrån planområdet. Båda hållplatserna trafi keras 

av linje 7 som går från Hedvigsborg, genom centrum och 

vidare mot Engelbrektsgatan 128 i norra Norrmalm. Linje 

7 tar en annan rutt mot Hedvigsborg, vilket innebär att om 

en ska mot centrala Borås från planområdet så får en åka via 

Engelbrektsgatan 128 och sedan ner mot stan via Tokarpsga-

tan och Bergdalen. Från Södra torget till Adilsgatan tar det 7 

minuter, medan det tar 19 minuter att ta sig från Adilsgatan 

till Södra torget. 

Biltra� k och bilparkering 
Angöring sker från Ynglingagatan, Kråkekärrsgatan och 

Folkungagatan. Majoriteten av de befi ntliga parkeringsplat-

serna i området ligger längs med gatan. All parkering för 

den nya bebyggelsen ska lösas inom kvartersmark, alltså 

inom den nya bebyggelsens egna tomter och följa Borås 

Stads parkeringsregler. I samband med att korsningen mellan 

Ynglingagatan och Folkungagatan byggs om kommer även 

den olovliga parkeringsplatsen som ligger på naturmark längs 

Ynglingagatan att tas bort och planteras. 

Befi ntligt gatunät bedöms kunna ta emot den förväntade 

trafi kökningen som förlsaget innebär och bibehålla god 

framkomlighet.

Grundnivån för hur många bilparkeringar som ska anläggas 

regleras baserat på bruttoarea (BTA), användningskategori 

och zon. 

Enligt parkeringsreglerna behövs det 11 platser per 1000 kvm 

BTA för fl erbostadshus respektive och 6 platser per 1000 

kvm BTA smålägenheter som ligger utanför centrumzonen. 

Det är möjligt att minska parkeringskravet under vissa 

förutsättningar enligt parkerringsreglerna. Planen uppfyller 

kravet på God tillgänglighet med kollektivtrafi k vilket gör 

det möjligt att reducera grundtalen med 10 %. För att redu-

cera parkeringstalen ytterligare fi nns ett antal åtgärdspaket, 

t.ex. för utmärkta cykelmöjligheter eller bilpoolspaket.  

Riksintressen
Planområdet ligger inom utredningsområdet för Götalands-

banan. Järnväg som utgör riksintresse för kommunikation 

bedöms inte påverkas negativt.

4. Teknisk försörjning

Vatten och avlopp
Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för 

vatten och avlopp. 

Placeringen av byggnaderna i Område 1 i höjd kräver pump-

ning av avloppsvattnet, då byggnadernas färdiga golvhöjd 

sannolikt kommer att ligga på en lägre höjd än befi ntlig 

förbindelsepunkt. 

Dagvatten
Det ska fi nnas möjlighet att fördröja dagvatten inom 

kvartersmark. För fastigheter som har hårdgjord yta större 

än 2500 m2 ska fördröjningsåtgärder vidtas. För Område 1 

behövs fördröjningsåtgärder oberoende av storleken på de 

hårdgjorda ytorna. Fördröjningsmagasin med en effektiv 

volym av 3 m3 per 100 m2 hårdgjord yta ska anläggas. Nya 

dagvattenutlopp ska erosionskyddas. Område 2 ansluts till 

befi ntliga dagvattenledningar. 

En generell planbestämmelse reglerar att det ska fi nnas 

möjlighet att fördröja dagvatten inom kvartersmark. 

Värme
Det fi nns möjlighet att ansluta till fjärrvärmenätet. 

El, tele och � ber
Området kommer att anslutas till el och teleledningar. 

Transformatorstationen längs Ynglingagatan kommer att 

behöva fl yttas ca 17 meter nordväst längs med gatan.

Avfall
För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet vid 

avfallshämtning ska anvisningarna i "Avfall Sveriges Hand-

bok för avfallsutrymmen" samt Boverkets vägledningshand-

bok "Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk" följas. 

Närmaste återvinningsstation ligger på Hornsgatan öster om 

Sagavallen, ca 200 meter ifrån planområdet. 

Parkering längs med Ynglingagatan ersätts med naturmark.
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5. Mark

Natur och vegetation
Området är beläget ca 160 m.ö.h. och omges av bebyggelse. 

Den södra delen av planområdet utgörs av en skogbevuxen 

kulle vars trädskikt domineras av tall med vanliga mossarter 

och blåbärsris i fältskiktet. Landskapstypen som dominerar 

på kullen är barrskog, huvudsakligen med tall i trädskiktet. 

Vid den södra delen av kullen fi nns en sänka med blockig 

terräng och ett mindre bestånd med lövträd. Den norra 

delen av planområdet, område 1, utgörs av en sydvänd brant i 

Borgarskogens västra delar och utgörs huvudsakligen av ung 

bokskog i sluttande terräng.

Planförslaget innebär en förlust av naturmark i området. 

Förlorad natur ska kompenseras med naturvärdeshöjande 

åtgärder inom planområdet. Hårdgjorda ytor som planläggs 

som natur, befi ntliga parkeringsplatser samt del av körbana, 

ska iordningställas som naturmark. 

Grönområdesplan
Enligt grönområdesplanen har Borgarskogen höga naturvär-

den, medan Sagavallen har ett visst naturvärde. Borgarskogen 

beskrivs som en skog som främst används för rekreation 

och hundpromenader. Sagavallen har besöksvärden, höga 

friluftsvärden, stadsvärden och värden för lokal utveckling. 

Området är ett populärt promenadstråk och uppskattat av 

barnen för lek. Mellan Sagavallen och Borgarskogen går 

gröna stråk som är viktiga för djur- och naturliv. Ett stråk 

går genom planområdet och ett stråk går längre söderut vid 

korsningen Kråkekärrsgatan och Folkungagatan.  

Lek och rekreation
Planområdet ligger i anslutning till Borgarskogen och Saga-

vallen med dess natur- och rekreationsvärden. Även kullen 

inom planområdet har värden för natur och rekreation men 

borde röjas för att bli mer lättillgänglig. Två lekplatser fi nns 

inom 200 meter från planområdet, en i norr där Folkungaga-

tan övergår i Kråkekärrsgatan och en öster om Sagavallen.   

Skyddad natur
Inga förekomster av arter eller områden som omfattas av art- 

eller områdesskydd enligt artskyddförordningen respektive 

miljöbalken, 7 kapitlet, har påträffats inom inventeringsom-

rådet.

Kompensationsåtgärder
I Grönområdesplanen är ett grönstråk och Borgareskogen 

utmarkerade. Borgareskogen är benämnd som närpark, 

klass 3. Det Gröna stråket har klass 2. Borgareskogen har 

besöksvärden, stadsvärden och höga naturvärden. Det Gröna 

stråket är även utpekat i naturinventeringen som är gjord 

inför denna plan samt en naturinventering inför exploatering 

vid Tokarpsberg, öster om planområdet. I den utredningen 

har viltstråk identifi erats som koppling mellan Borgareskogen 

och Tokarpsberg genom aktuellt planområde, både område 1 

och område 2.

Enligt Grönområdesplanen ska alla ingrepp i grönområden 

kompenseras. Grönområdets funktion och värde ska kunna 

utjämnas (återskapas) eller ersättas, så att en balans uppnås. 

Tanken är att den som exploaterar ska bekosta en kompen-

Grönt stråk och stigar utmarkerade. (Naturvärdesinventering COWI 2017)

Utsnitt av grönområdesplanen.
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sationsåtgärd. Exploateringen i område 1 och område 2 

kommer att påverka rörelse för människor och djurliv 

negativt. Därför ska ingreppen och de utökade hårdgjorda 

ytorna i och med exploateringen kompenseras.

Kompensationsåtgärder måste inte utföras inom samma plan-

område som exploateringen, men det är en stor fördel att de 

genomförs i direkt anslutning till det man vill kompensera.

Område 1, Borgareskogen, norra delen.    

Den planerade bebyggelsen kommer att placeras över en 

viktig stig för rekreation samt grön stråk för djurlivet. 

Vid exploatering måste möjligheten att nå naturområdet 

säkerställas för både människor och djur. Det är svårt att 

kompensera de ekologiska funktionerna och värdena inom 

den kvarvarande naturmarken.  

Område 2, södra delen.     

Detta område består till står del av tallskog i blockig terräng. 

De tallarna som ligger närmast gränsen för exploatering och 

kan komma att påverkas negativt har mätts in och vite har 

satts. Exploatören kommer att stå för kompensationsåtgärder 

utmed Ynglingagatan. Där ska det gröna stråket stärkas och 

utvecklas. När korsningen Ynglingagatan/Folkungagatan 

byggs om kommer ena armen tas bort och planteras samti-

digt som parkeringsplatsen söder om Ynglingagatan ska tas 

bort för att återskapa naturmark. 

Fornlämningar och kulturminnen
Det fi nns inga kända fornlämningar inom planområdet.

Geoteknik och Radon
Marken består överst i huvudsak av sandig mulljord, men 

även fyllningsmassor förekommer lokalt. Under ytskikten 

utgörs jordlagren av friktionsjord på, berg och siltskikt har 

påträffats inlagrad i friktionsjorden. Utförd stabilitetsanalys 

har visat att åtgärder krävs för att uppnå erforderlig säker-

hetsfaktor. Den brantaste delen av slänten i område 1 bör 

avschaktas ner till berget och slänten i område 2 läggas i en 

lutning om 1:3. 

Stora block återfi nns vid slänt inom Område 2 som behöver 

säkras vid schaktarbeten. Inom Område 1 har tre block 

identifi erats som behöver åtgärdas genom fastbultning och/

eller rensning. Vid schaktarbeten bör det tas hänsyn till att 

lösa block kan rasa ner. Radonmätning visar att huvuddelen 

av området klassas som normalradonmark med undantag 

av det nordöstra hörnet av Område 1, som klassas som 

högradonmark och kräver utökad radonundersökning innan 

byggstart.

För utförligare beskrivning hänvisas till dokumenten i 

utredningen: "PM Geoteknik" och "Markteknisk undersök-

ningsrapport Geoteknik"(COWI 2017). 

Förorenad mark
Vid garaget mot Kråkekärrsgatan inom område 2 har det vid 

laboratorieanalys upptäckts diesellukt i jordprover och därför 

rekommenderas det att en lokal miljöteknisk undersökning 

utförs innan schaktningsarbeten påbörjas. (COWI 2017)

6. Vatten

Planområdet är beläget drygt 700 meter ifrån Viskan. Planens 

genomförande bedöms inte påverka vatten eller öka risken att 

området blir översvämmat. 

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 fi nns 

miljökvalitetsnormer för vatten uppdelat i normer för grund-

vatten och ytvatten. Det fi nns även miljökvalitetsnormer för 

buller och luft.

Grundvattnets kvalitet
Grundvatten klassifi ceras i kvantitativ och kvalitativ status. 

De områden som klassifi ceras är avgränsade bland annat 

efter den mängd vatten som tas ut för dricksvattenförsörj-

ning idag eller för framtida vattenförsörjning. De begrepp 

som används för att beskriva grundvatten är god kvantitativ 

status och god kemisk status.

Grundvattnet på platsen påverkas inte negativt på grund av 

föreslagen planåtgärd. Skulle olja eller andra föroreningar 

hittas i marken ska de saneras innan schaktning påbörjas, 

vilket är positivt för grundvattnet och vattnets kemiska 

kvalitet.

Ytvattnets kvalitet
Inget ytvatten bedöms påverkas av detaljplanens genomför-

ande

7. Sociala perspektiv

När nya bostäder byggs i anslutning till den befi ntliga bebyg-

gelsen så fi nns det goda möjligheter för en ökad upplevd 

trygghet då området kommer att bli mer befolkat. Särskilt 

på och längs med Sagavallen kan planen bidra till en ökad 

upplevd trygghet under dygnets mörka timmar.
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Ett tillskott av blandade upplåtelseformer och skiftande 

lägenhetsstorlekar ger ökad möjlighet för olika grupper av 

människor att bosätta sig i området, även om detaljplanen 

inte reglerar lägenheternas storlek.  

8. Störningar på platsen

Risk
Planområdet ligger drygt 100 meter från Älvsborgsbanan 

som är en led för farligt gods. Bedömningen är att planut-

formningen inte påverkas av riskerna förknippade med 

transport av farligt gods. Entréerna kommer att placeras bort 

från järnvägen. 

Räddningstjänstens bedömning
Borås Stads översiktliga riskanalys bedöms vara tillämpbar. 

Planområdet ligger längre ifrån Älvsborgsbanan än det 

rekommenderade skyddsavståndet, men inom 150 meter. 

Behov av åtgärder på ventilation och utrymningsvägar ska 

stämmas av med räddningstjänsten.

Luftkvalitet
För att undvika att människor andas in skadliga halter av 

luftföroreningar har Regeringen utfärdat en förordning med 

miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, luftkvalitets-

förordningen (2010:477). Normerna syftar till att skydda 

människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs 

genom vårt medlemskap i EU. 

Det fi nns normer för en rad ämnen till exempel kväveoxider, 

svaveldioxid, bensen, kolmonoxid, ozon med fl era. Luftföro-

reningshalten är högst vid hårt belastade gator och vägar i 

tätare bebyggelse, men även utsläpp från industrier, småskalig 

vedeldning och energiproduktion påverkar halterna.

Luftföroreningshalten i området bedöms vara låg då området 

saknar större vägar med stora trafi kmängder. Planens 

genomförande bedöms inte medföra någon negativ påverkan 

på MKN för luft.

Buller och vibrationer
Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en målsätt-

ningsnorm. I förordningen skriver regeringen: det ska efter-

strävas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på 

människors hälsa. Normen följs när strävan är att undvika 

skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller. 

I området planeras bostäder i närhet till Älvsborgsbanan och 

därför har en bullerutredning tagits fram. 

Den föreslagna bebyggelsen uppfyller riktlinjerna för buller 

från trafi k enligt förordning SFS 2015:216.

Förordningens riktvärden för uteplats, 50 dBA ekvivalent 

och 70 dBA maximal ljudnivå, uppfylls inte vid alla de 

balkonger som fi nns inritade i den föreslagna bebyggelsen. I 

vissa fall bör berörda bostäders tillgång till egen uteplats som 

klarar riktvärdena kunna lösas med en balkong i ett mindre 

Maximal ljudnivå L
AFmax 

 från väg- och tågtrafi k för Område 1. Maximal ljudnivå L
AFmax 

 från väg- och tågtrafi k för Område 2.

Förklaringar
Vägyta

Emissionslinje

Järnväg (spårmitt)

Byggnad

Uthus

Höjdnivåkurva

Bullerskärm

Beräkningspunkt

Beräkningspunkt över 70 dBA

Nivåtabell

LAFmax

dB(A)

60 - 65
65 - 70
70 - 75
75 - 80

 > 80
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bullerutsatt läge. Det fi nns också möjligheter att anlägga 

gemensamma uteplatser i markplan som klarar riktvärdena. 

För utförligare beskrivning hänvisas till bullerutredningen 

(Gärdhagen 2017-04-26).

9. Planbestämmelser 

Allmänna platser 
Bestämmelsen GATA visar att gatorna ska ha kvar sin 

användning som kommunala gator. Bestämmelsen NATUR 

visar att marken kommer att vara naturmark, för att bibehålla 

områdets gröna karaktär. 

Kvartersmark
Bokstaven B betyder att Bostäder tillåts med tillhörande 

bostadskomplement såsom parkering. E står för tekniska 

anläggningar. 

Utnyttjandegrad och begränsningar
Hur mycket som får bebyggas regleras genom exploate-

ringsgrad och prickad mark som innebär att marken inte 

får bebyggas. e
000 

beskriver hur stor del av marken som får 

bebyggas inom respektive egenskapsgräns. Utöver största 

byggnadsarea tillåts 65 m2 parkeringsgarage med körbart 

bjälklag genom bestämmelsen e
2
, detta då det fi nns en viss 

fl exibilitet hur byggnaderna hamnar i förhållande till byggrät-

ten för garage mellan byggnaderna. På prickad mark får inte 

marken bebyggas med undantag för komplementsbyggnader 

på de platser som inte är markerade med n
1
 eller f

3
. Cirklad 

mark betyder att marken får byggas under med ett körbart 

bjälklag, för att möjliggöra för parkeringsgarage under. 

Mark och vegetation
n

1 
är utsatt för att säkerställa att naturmark bevaras på kvar-

tersmark. Bestämmelsen n
2
 har placerats för att säkerställa 

att gården på Område 2 anpassas och möter kullens terräng. 

n
3 
betyder att träd inte får fällas. Detta för att träden i dessa 

områden i möjligaste mån ska bevaras. 

Utformning av kvartersmark
Inom planområdet begränsas byggnadernas höjder genom 

totalhöjd över nollplanet, alltså den höjd över den nivå som 

höjdsystemet utgår ifrån vilket i princip är havsytans nivå. 

Taken ska utformas med sadeltak med en takvinkel mellan 

42-48 grader för att samspråka med befi ntlig bebyggelse. 

Takkupor med en maximal höjd av 40 % av byggnadens 

takhöjd tillåts på 40 % av byggnadens längd. På Område 1 

får trapphus och hiss anordnas på den cirklade marken, och 

loftgångar med ett maximal djup på 2,5 meter får anordnas. 

Mot det gröna släppet på Område 2 tillåts inte balkonger 

ovan prickad mark för att bevara öppenheten i släppet och 

avståndet till grannfastigheten. I övrigt får balkonger kraga 

ut 2 meter från fasad. Komplementsbyggnader tillåts på 

gårdarna mellan huvudbyggnaderna.

Störningsskydd
För att klara bullernivåerna för uteplats behöver gården vara 

iordninggjord och tillgänglig då balkongerna inte klarar 

bullerkraven, om inte bullerdämpande åtgärder görs på dem.  

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från den dagen planen vunnit 

laga kraft. 

Ändrad lovplikt, lov med villkor
Marklov krävs för fällning av träd med stamdiameter större 

än 30 cm på en höjd av 1,10 meter ovanför mark. Detta för 

att säkerställa att inte några värdefulla träd fälls. 

Information
Det ska fi nnas möjlighet att fördröja dagvatten inom kvarter-

smark. 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.

10. Övergripande beslut

Vision 2025
Kommunfullmäktige tog beslut år 2012 om Vision 2025 som 

beskriver hur Borås Stad vill utvecklas och vara i framtiden. 

Det handlar bland annat om att Borås ska vara en plats där 

många människor möts, alla ska ta ansvar för barn och unga, 

företagen ska växa genom att samarbeta och Borås centrum 

ska bli livligare med fl er bostäder. Detaljplanen bidrar till 

visionen genom att möjliggöra byggande av bostäder med 

blandade upplåtelseformer.  

Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhällsbygg-

nadsmål och spelregler för hållbar utveckling.

Två av samhällsbyggnadsmålen som gynnas genom detaljpla-

nen är

 » Attraktiva bostäder i olika storlekar och upplåtelsefor-

mer för alla medborgare.

 » God arkitektur och estetisk kvalitet samt trygga, 

tillgängliga och vackra utemiljöer i samspel med 

identitet och historia.
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Detaljplanen tar hänsyn till de spelregler som anges i över-

siktsplanen och bedöms vara förenlig med de översiktliga 

intentioner som Borås Stad har. Några av de spelregler som 

är särskilt relevanta för detaljplanen är:

 » Prioritera ombyggnad och förtätning av bebyggelsen 

utan att den sociala och yttre miljön försämras.

 » Bostäder ska ha nära till grönområden av hög kvalitet.

 » Ta hänsyn till lokal tradition samt stads- och landskaps-

bild vid placering och utformning av bebyggelse.

 » För att gynna kvarboende och mångfald ska det fi nnas 

bra bostäder med en blandning av upplåtelseformer, 

ålder och storlek i närområdet.

En del i planens norra område har klass III, "höga naturvär-

den" i grönområdesplanen och ska så långt möjligt värnas 

gentemot åtgärder som påverkar området negativt. 

Den nya ÖP:n är på remiss för tillfället, men planen följer 

de mål som fi nns i den om förtätning av staden, bostäder 

i närhet till grönområden och en blandning av hyres- och 

bostadsrätter. Bl.a. står det "förtätning innebär inte auto-

matiskt att grönytor går förlorade; tvärtom fi nns det goda 

möjligheter att kompensera, ersätta eller till och med utveckla 

befi ntliga grönområden i närheten på lämpliga ytor." 

Miljömål
I miljömålen för Borås Stad 2013-2016 återfi nns de nationella 

miljökvalitetsmålen i fyra prioriterade områden, där målen 

inom området hållbar samhällsplanering framförallt syftar 

till att nå de nationella miljökvalitetsmålen avseende ”god 

bebyggd miljö” och ”begränsad klimatpåverkan”. Följande 

mål bedöms vara relevant för planen: ”Borås Stad planerar 

för ett hållbart samhälle och arbetar för att invånarna ska 

ha en hälsosam livsmiljö både i stad och på landsbygd. 

Nybyggnad sker i första hand genom förtätning i tätorter och 

nära kollektivtrafi k. Grönområden och tysta miljöer värderas, 

liksom energieffektiva lösningar och medvetna materialval.”

Bostadsbyggnadsprogram 
I Borås Stads bostadsbyggnadsprogram (2013) anges att 

Borås Stad ska växa och att kommunen strävar efter ett varie-

rat bostadsbyggande sett till läge, utförande och boendeform. 

Vidare uttrycks att nya bostäder ska vara långsiktigt hållbara, 

ha hög kvalitet och vara av olika upplåtelseformer. 

Detaljplanen bidrar på ett positivt sätt till att nå målen som 

sätts upp i programmet. Detaljplanen möjliggör en förtät-

ning och att ca 100 nya bostäder kan byggas med blandade 

upplåtelseformer. 

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 miljökonsekvensbe-

skrivning (MKB) inte behövs. 

I behovsbedömningen har det framkommit att följande 

frågor är viktiga att belysa i planarbetet:

 » Kompensation för förlorad natur

 » Byggnadshöjd

 » Buller från järnvägen

 » Solstudie

12. Planens genomförande

Fastighetsrättsliga frågor
Planområdet består i huvudsak av fastigheten Norrmalm 

1:1, men även av en mindre fastighet, Knapen 1 samt del 

av fastigheten Marsken 9. Kommunen äger fastigheterna 

Norrmalm 1:1 och Knapen 1 medan Marsken 9 ägs av AB 

Bostäder i Borås.

Nya fastigheter bildas genom att de ytor som planläggs som 

kvartersmark med nya byggrätter för bostäder styckas av.

Knapen 1 kan genom fastighetsreglering ombildas att utgöra 

den yta som läggs ut som E-område för teknisk anläggning.

Den del av Marsken 9 som ska utgöra allmän plats ska 

genom fastighetsreglering övergå till kommunens fastighet 

Norrmalm 1:1.

Den del av Norrmalm 1:1, som angränsar till Marsken 9, 

som ska utgöra kvartersmark, ska genom fastighetsreglering 

övergå till AB Bostäders fastighet Marsken 9.

Ansvarsfördelning
Inom kvartersmark gäller att respektive fastighetsägare 

ansvarar för samtliga åtgärder inom sin egen fastighet.

För allmän plats gäller kommunalt huvudmannaskap. 

Kommunen ansvarar för utförande samt framtida drift och 



DETALJPLAN 19

underhåll av allmänna platser (lokalgata, gångstigar och 

natur) inom planområdet. Kommunen kan, i samband med 

att marken säljs, överlåta ansvaret för att utföra åtgärder på 

allmän plats till köparen.

Borås Energi och Miljö AB ansvarar för allmänna anlägg-

ningar avseende vatten, spillvatten, dagvatten, fjärrvärme 

samt avfallshantering. Borås Elnät AB ansvarar för allmänna 

anläggningar för el.

Avtal
Kommunen har tecknat ett markanvisningsavtal med Peab 

Markutveckling AB. Avtalet innebär att Peab har ensamrätt 

att förbereda exploatering och förhandla med kommunen om 

förvärv av de områden där nya byggrätter föreslås.

Avsikten är att kommunen och Peab Markutveckling AB ska 

teckna ett köpeavtal inför antagande av detaljplanen. Avtalet 

kan förutom marköverlåtelsen även omfatta ansvar och 

fi nansiering av åtgärder på allmän plats, såsom ombyggnation 

av lokalgator och gångvägar, iordningställande av naturmark 

mm.

En överenskommelse om fastighetsreglering ska träffas 

mellan kommunen och AB Bostäder för att reglera markö-

verlåtelser mellan fastigheten Norrmalm 1:1 och Marken 9 

(se bild ovanför).

Marken där transformatorstationen ska placeras kan upplåtas 

av kommunen till Borås Elnät genom arrende.

Ekonomi
Grundprincipen för fi nansieringen är att en exploatör ska 

betala för de åtgärder som uppkommer till följd av dennes 

exploatering. 

Kommunen kan tillgodogöra sig den värdeökning av Norr-

malm 1:1 som detaljplanen medför.

Finansiering av åtgärder inom allmän plats, fl ytt av trans-

formatorstation och eventuellt ledningar samt förrättnings-

kostnader regleras i samband med att kommunen och Peab 

Markutveckling AB tecknar köpekontrakt.

Mark som tillfaller Borås Stad

Mark som tillfaller AB Bostäder

Tomtgräns

Marsken 

Park

9

Ny vägkant

Fastighetsreglering av Marsken 9 och Norrmalm 1:1.
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13. Administrativa frågor

Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 10 år efter att planen har vunnit 

laga kraft. 

Fastighetsplan
Fastighetsplan (tomtindelning) fastställd den 11 mars 1948 

upphävs för kvarteret Knapen, se plankarta.

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Utökat 

förfarande är inte aktuellt för att detaljplanen:

 » är förenlig med översiktsplanen

 » inte är av betydande intresse för allmänheten eller i 

övrigt av stor betydelse

 » inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Planavgift
I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift 

inte tas ut.

Planunderlag
Följande Utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » Bullerutredning (Gärdhagen Akustik, 2017-04-26). 

 » Geoteknisk utredning (COWI, 2017-03-30).

 » Naturvärdesinventering (COWI, 2017-04-10).

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-

nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med 

representanter från kommunala förvaltningar.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Jonatan Westlin

Plan- och bygglovchef  Planarkitekt

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

Johannes Olsson

Mark- och exploateringsingenjör
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Detaljplanen reglerar hur, var och vad man får bygga och vad 

man kan använda sin fastighet till. Planen ger fastighetsäga-

ren en garanterad byggrätt under en viss tid.

Detaljplaner upprättar vi oftast i kommunens tätbebyggda 

delar och de kan omfatta alltifrån en mindre del av tätorten, 

ner till ett kvarter eller en enstaka fastighet. Under arbetet 

gör kommunen en avvägning mellan allmänna och enskilda 

intressen. Detaljplanen ligger till grund för framtida beslut 

om bygglov så att den som bygger får ett säkert och bra 

underlag för att bygga. Detaljplanen ger en garanterad 

byggrätt åt fastighetsägaren under planens genomförandetid 

som är mellan 5 och 15 år.

När detaljplaner upprättas är det viktigt att alla berörda ges 

möjlighet till delaktighet och infl ytande.

1. När görs en detaljplan?

Kommunen avgör när, var och hur en detaljplan ska upprät-

tas men initiativet kan komma från privata intressenter. 

Enligt Plan- och bygglagen som styr planeringen i Sverige, 

ska markens lämplighet för bebyggelse och dess utformning 

prövas genom detaljplan. Detaljplan ska därför göras för ny 

sammanhållen bebyggelse eller för ny enstaka byggnad vars 

användning får betydande inverkan på omgivningen. En 

detaljplan kan även behöva upprättas för befi ntlig bebyggelse 

då någon vill ändra användningen eller om bebyggelsen har 

så höga kulturhistoriska värden att den ska bevaras.

2. Innehållet i en detaljplan

Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser 

som är juridiskt bindande. Till planen hör även en illustra-

tionskarta, en planbeskrivning och en genomförandebe-

skrivning. Planbeskrivningen och illustrationskartan ska 

underlätta förståelsen av planförslaget och tydligt redovisa 

förutsättningar och syfte med planen. De gäller inte som 

juridiskt bindande dokument utan avsikten är att de ska vara 

vägledande vid tolkningen av planen. Genomförandebeskriv-

ningen redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 

fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen 

ska kunna genomföras. Den har inte någon egen juridisk 

verkan. En detaljplan genomgår fl era olika skeden innan 

den vinner laga kraft och blir ett juridiskt dokument. Mellan 

de olika skedena sammanställs och besvaras de synpunkter 

som inkommit från privatpersoner och remissinstanser. 

Dokumenten där synpunkterna sammanställs kallas samråds-

redogörelse eller utlåtande. Dessa är viktiga beslutsunderlag 

för Samhällsbyggnadsnämndens politiker. Inkomna synpunk-

ter leder många gånger till att planförslaget revideras och 

arbetas om och planen kan därför skilja sig åt mellan de olika 

skedena. 

3. Detaljplanens skeden

Uppdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutar om planuppdrag 

och ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 

upprätta en detaljplan. Om initiativet till planuppdraget 

kommer från en extern aktör ska planuppdraget föregås av 

ett positivt planbesked från Kommunstyrelsen.

Samråd
Kommunen tar fram ett planförslag som skickas ut på 

samråd till alla som berörs av förslaget och till våra remiss-

instanser. Förslaget fi nns även tillgängligt på vår hemsida 

www.boras.se/detaljplan samt i Stadshuset. Ibland ställs 

planförslaget även ut i stadsdelarna på respektive biblioteket 

eller stadsdelskontor. 

Det är i detta skede som det är lättast att få gehör och kunna 

påverka planens innehåll och utformning. Ju längre fram 

i planarbetet vi kommer, desto fl er förutsättningar blir av 

naturliga skäl mer låsta. Vi önskar därför kunna nå fram till 

slutsatser och överenskommelser om utformningen som leder 

till samförstånd redan under samrådet.

Synpunkterna lämnas skriftligt till Samhällsbyggnadsnämn-

den. Både positiva och negativa synpunkter kan vara viktiga 

för planens utformning. Skulle ni senare vilja överklaga 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni ha lämnat skrift-

liga invändningar. Efter samrådstiden sammanställer vi alla 

synpunkter och kommenterar dem i en samrådsredogörelse.

Granskning
Planförslaget bearbetas efter samrådet och Samhällsbygg-

nadsnämnden fattar beslut om att det färdiga planförslaget 

ska ställas ut för granskning. Om ni fortfarande har 

synpunkter och invändningar mot planen ska ni skriftligen 

lämna dessa till Samhällsbyggnadsnämnden. Skulle ni senare 

vilja överklaga Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni 

ha lämnat skriftliga invändningar senast under gransknings-

Varför detaljplan?
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Planprocessen. 

tiden. Efter granskningstiden sammanställs synpunkterna 

och redovisas i ett granskningsutlåtande. Utlåtandet sänds 

till dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Om 

förslaget ändras väsentligt efter granskningen kommer 

detaljplanen att ställas ut för granskning på nytt. 

Antagande
Planen godkänns först av Samhällsbyggnadsnämnden och 

överlämnas därefter till Kommunfullmäktige för antagande. 

Planer som inte är principiellt viktiga kan antas direkt av 

Samhällsbyggnadsnämnden. När planen antagits får de som 

inte fått sina synpunkter tillgodosedda ett meddelande om 

att planen antagits samt en besvärshänvisning som anger hur 

planen kan överklagas. 

Överklagande
Den som senast under granskningstiden skriftligen har 

framfört synpunkter som inte tillgodosetts har rätt att över-

klaga antagandebeslutet till Länsstyrelsen inom tre veckor 

från den dag beslutet anslås på kommunens anslagstavla. 

Länsstyrelsen prövar därefter överklagandet och fattar beslut. 

Länsstyrelsens beslut vinner laga kraft tre veckor efter att 

kommunen och övriga fått ta del av beslutet. Länsstyrelsens 

beslut kan i sin tur överklagas till Mark- och miljödomstolen 

av den som inte är nöjd. 

Laga kraft
Om ingen överklagar vinner detaljplanen laga kraft tre 

veckor efter att antagandebeslutet har anslagits på kommu-

nens anslagstavla alternativt efter att ärendet avgjorts i 

högre instans. Därefter börjar detaljplanen att gälla. När 

detaljplanen vunnit laga kraft kan fastigheter bildas som 

överensstämmer med den nya planen och bygglov kan ges.

Ni kan påverka utvecklingen!
Utnyttja din demokratiska rättighet att påverka utformningen 

av detaljplanen. Antingen kontaktar du oss direkt eller så 

skriver du ner dina synpunkter och skickar dem till Samhälls-

byggnadsnämnden. Viktigt att tänka på är att det inte är alla 

saker som går att påverka i en detaljplan. De saker som ni 

kan yttra er om och som anses som synpunkter att beakta är 

saker som berör sådant som planen reglerar. 

Vi beaktar och värderar alla yttranden som kommer in under 

planprocessen.

Alla detaljplaner på samråd och granskning fi nns tillgängliga 

i Stadshuset, våning 6. Vill du träffa någon av våra handläg-

gare så är det bra om ni bokar tid.

Plansamråd Granskning Antagande Laga kraft

Så kan du påverka detaljplanens innehåll

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

Programsamråd

Du får ta del av ett 

programförslag som du 

kan lämna synpunkter 

på. Synpunkter lämnas 

till Samhällsbyggnads-

nämnden.

Efter programsamrådet 

sker en bearbetning av 

programförslaget med 

anledning av inkomna 

synpunkter. Det färdiga 

programmet godkänns av 

Samhällsbyggnadsnämn-

den eller av Kommunfull-

mäktige.

Efter samrådet sker en 

bearbetning av planförsla-

get med anledning av 

inkomna synpunkter.

Tre veckor efter antagan-

det vinner planen laga 

kraft, om inte planen 

överklagats.

Nu kan bygglov lämnas i 

enlighet med planen.

När planen vunnit laga 

kraft är det inte längre 

möjligt att överklaga 

beslutet.

Om dina synpunkter 

kvarstår efter antagandet 

har du möjlighet att  

överklaga beslutet till 

Mark- och miljödomstolen 

och senare till Mark- och 

miljööverdomstolen.

Efter granskningen sker 

eventuellt mindre redige-

ringar innan den färdiga 

detaljplanen tas upp i 

Samhällsbyggnadsnämn-

den för godkännande, 

därefter antar Kommun-

fullmäktige planen.

Du får ta del av ett 

planförslag som du kan 

lämna synpunkter på.

Synpunkter lämnas till 

Samhällsbyggnadsnämn-

den.

Du får ta del av den 

färdiga detaljplanen. Detta 

är sista tillfället att lämna 

synpunkter. För att få rätt 

att överklaga planen 

måste du lämna synpunk-

terna skriftligt. Synpunk-

terna lämnas till Samhälls-

byggnadsnämnden.
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Användning av buffert 
 
 
Nämnden beslut  
Förskolenämnden beslutar att använda 2 500 tkr ur bufferten för insatser i den peda-
gogiska miljön på utvalda förskolor samt till passeranläggningar på vissa förskolor. 
 
Nämndens yttrande i sammanfattning 
Det finns ett stort behov av upprustning av den pedagogiska miljön på ett flertal för-
skolor. En prioritering har gjort kring vilka förskolor som är i störst behov. Den ut-
byggnation av passeranläggningar som tidigare gjorts för en del förskolor fortsätter 
under hösten till att innefatta fler förskolor.  
 
Nämndens yttrande i sin helhet 
Nämndens buffert är avsedd för oförutsedda och icke-nivåhöjande händelser eller in-
satser under budgetåret. Förskolenämnden har för året 7 000 tkr i buffert, vilket mot-
svarar 1 % av nämndbudgeten. Av dessa har 1 800 tkr används sedan tidigare. 
 
Det finns ett stort behov av upprustning av den pedagogiska miljön på ett flertal för-
skolor. Under hösten görs insatser på utvalda förskolor i form av inventarier. Insat-
serna avser både ute- och innemiljö.  
 
En utbyggnation av passeranläggningar har gjorts på en del förskolor. Denna utbygg-
nation fortsätter under hösten till att innefatta fler förskolor. 
 
 
FÖRSKOLENÄMNDEN 
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Ordförande    

Pernilla Bjerkesjö 
Förvaltningschef 
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Förskolenämnden 

 
Datum 2017-10-04  

 D nr 2017/FN0157 04  
 

 

 
 

Månadsrapport, september 2017 
 
 
Nämnden beslut  
Förskolenämnden godkänner Månadsrapport, september 2017. 
 
Nämndens yttrande i sammanfattning 
Månadsrapporten avser perioden januari-september 2017. Periodens ekonomiska re-
sultat är ett överskott om 3 446 tkr i förhållande till periodens budget. Helårsresultatet 
är ett resultat enligt årsbudget. Statsbidraget för minskade barngrupper för läsåret 
2017/18 blir ca 5 000 tkr lägre än för läsåret 16/17. 

Under perioden har två medborgardialoger genomförts.  

Antal barn per årsarbetare ligger i september på 5,4.  
 
Nämndens yttrande i sin helhet 
Periodens ekonomiska resultat är ett överskott om 3 446 tkr i förhållande till peri-
odens budget. Till viss del beror överskottet i förhållande till budget på en återhåll-
samhet inom förvaltningen på grund av minskning av visst statsbidrag. Statsbidraget 
för minskade barngrupper för läsåret 2017/18 blir ca 5 000 tkr lägre än för läsåret 
16/17.  En del beror på svårigheten att få tag i utbildade förskollärare, vilket ger lägre 
personalkostnader. Kostnader för valideringsinsatser, volymökningar och inventarie-
inköp till vissa förskolor samt minskat statsbidrag gör att förvaltningen prognostiserar 
ett resultat enligt årsbudget.  

Två medborgardialoger kring utemiljö har genomförts. Den ena riktad mot vårdnads-
havare och den andra mot barn. 

Samtliga av nämndens uppdrag under målområde Vi tar gemensamt ansvar för barn 
och unga är genomförda eller delvis genomförda.  
 
I september månad är 5 902 barn inskrivna. Barn per årsarbetare låg under våren i 
snitt på 5,5. För september ligger verksamhetsmåttet på 5,4 barn per årsarbetare. 

 
 
FÖRSKOLENÄMNDEN 
 
 
Leif Johansson 
Ordförande    

Pernilla Bjerkesjö 
Förvaltningschef 
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1  Inledning 

Förvaltningen har arbetat fram en utvecklingsplan som gäller för de kommande åren. 
Utvecklingsplanen ska borga för en mer långsiktig och mer kvalitativ planering för kommande 
utvecklingsprocesser. Det övergripande målet för verksamheten är att utveckla kvaliteten på 
undervisningen i förskolan och därmed skapa en mer likvärdig förskola för alla barn i Borås stad. 

Förskolenämnden redovisar ett positivt resultat med 3 446 tkr i förhållande till periodens budget och 
beror delvis på en medveten återhållsamhet under våren för att motverka bortfall av visst statsbidrag 
för minskade barngrupper. Statsbidraget blir för läsåret 17/18 ca 5 000 tkr lägre än för läsåret 16/17. 
Resultatet beror även på rekryteringsproblem inom förvaltningen. Prognosen för helåret är enligt 
årsbudget på grund av minskningen av statsbidraget och att det finns ett stort behov av upprustning på 
ett flertal förskolor i form av inventarier samt behov av inventarier till följd av volymökningar. 

Förvaltningen har inlett arbetet med budget 2018:2. Beslut kring Budget 2018:2 fattas av nämnden i 
januari 2018. 

2  Omvärldsanalys 

Sagans förskola öppnade i augusti, Kransmossens förskola öppnar i september och Kärrabackens 
förskola i november. Till viss del kommer de att ersätta någon gammal lokal men framför allt är det en 
utökning för att kunna möta det behov som finns idag. 

Vi har sett att behoven ökar i olika delar av staden och att tillgång till lokaler inte harmonierar med 
efterfrågan. En lokalplan togs fram i våras för förskoleförvaltningen med en flerårsöversikt över 
demografi och behov, med befolkningsprognosen som grund. Lokalplanen kommer att revideras under 
hösten. Ett stort behov finns av ett flertal nya förskolor och i det arbetet behöver vi samverka än mer 
med övriga förvaltningar i Borås Stad. 

3 Indikatorer och uppdrag 

3.1 Människor möts i Borås 

Målbild 

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

Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 
Målvärde 

2017 
Målvärde 

2018 
Målvärde 

2025 

Antal genomförda medborgardialoger. 2 4 4 4 

Antal genomförda medborgardialoger. 

Den 7 juni arrangerades den första medborgardialogen, vilken riktade sig till vuxna. Totalt var det ett 
tjugotal personer som tyckte till kring frågan som den här gången handlade allmänt om utemiljöer för 
små barn i Borås Stad. I september genomfördes den andra medborgardialogen, på Tunnlandsgårdens 
förskola. Dialogen hölls med barn på förskolan och temat var även här "Utemiljöer". 
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Under hösten finns ytterligare en medborgardialog inplanerad. Den kommer att hållas på Viared för att 
undersöka behov och intresse av en eventuell förskola i det området. Denna medborgardialog är en 
viktig del i utredningen gällande Kommunfullmäktiges uppdrag "Förskolenämnden ska utreda behovet 
av en förskola på Viared".  

3.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

Målbild 

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

Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 
Målvärde 

2017 
Målvärde 

2018 
Målvärde 

2025 

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

13 16 15 10 

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

95,8 100 100 100 

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

De allra flesta vårdnadshavarna, 95,8 %, känner sig trygga när de lämnar sina barn på förskolan. 
Förskolenämnden når dock inte målvärdet på 100 procent. Andelen vårdnadshavare som känner sig 
trygga när de lämnar sitt barn på förskolan har ökat något sedan 2016, då utfallet var 95,4%. 2015 var 
utfallet för Borås Stad något högre, 97,4%. Att dra några generella slutsatser på huvudmannanivå 
utifrån variationen i utfallen går inte. För varje förskola är resultaten dock ett mycket viktigt underlag i 
enhetens systematiska kvalitetsarbete. 
 
Ett gott bemötande och ett professionellt förhållningssätt till barn och vårdnadshavare lägger grunden 
för en känsla av trygghet. Värdegrundsarbetet på förskolorna är därför ett mycket viktigt område att 
belysa och vid behov fokusera på. En åtgärd kopplat till detta är att förvaltningen beslutat om att ta 
fram en ”Plattform för Värdegrund”, vilken skall vara ett stöd för förskolechefer och pedagoger i sitt 
värdegrundsarbete. 
 
Samverkan i olika former med vårdnadshavarna är också en viktig faktor för att vårdnadshavarna ska 
känna sig trygga när de lämnar sitt barn på förskolan. På förskolorna finns organiserad samverkan 
genom till exempel föräldraråd, föräldramöten och utvecklingssamtal med barnen. Vårdnadshavare är 
också alltid välkomna att vara med i verksamheten. Förskolorna arbetar för att ge barn och föräldrar en 
god introduktion och möjlighet till inflytande och delaktighet i verksamheten på olika sätt. 

3.2.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status Kommentar 

Förskolenämnden ska utreda behovet av 
en förskola på Viared. 

 Delvis 
genomfört 

Utredning gällande om det finns ett behov 
av en förskola på Viared har startat. En 
medborgardialog med syfte att fånga in 
behov och intresse för en eventuell 
förskola på Viared är inplanerad under 
hösten. Lokalförsörjningsnämnden har i 
dagsläget således inte fått något uppdrag 
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Uppdrag Status Kommentar 

om att titta på lokaler eller tomt.  

Förskolenämnden får i uppdrag att se till 
att fördelningen mellan förskollärare och 
barnskötare ligger på 70 respektive 30 
procent och i övrigt att all personal har 
relevant utbildning. 

 Delvis 
genomfört 

Att arbeta för att fördelningen mellan 
förskollärare och barnskötare är 70 
respektive 30 procent är ett långsiktigt 
arbete. Förvaltningen har initierat en 
valideringsinsats för att öka andelen 
utbildade barnskötare och förskollärare. 
Gällande validering till barnskötare så går 
för tillfället 20 anställda den 
valideringsutbildning som genomförs inom 
förvaltningens regi. Denna utbildning 
avslutas före årsskiftet. I augusti 
påbörjade åtta barnskötare en utbildning 
för validering till förskollärare. 

Förskolenämnden får i uppdrag att i 
samverkan med 
Lokalförsörjningsnämnden ytterligare 
undersöka möjligheterna att få till fler 
förskoleplatser genom att förhyra 
förskolelokaler. 

 Genomfört Förskolenämnden och 
Lokalförsörjningsnämnden träffades under 
våren och gav förvaltningscheferna 
uppdraget. Förvaltningscheferna, 
tillsammans med presidierna, har sedan 
träffat privata fastighetsägare och 
diskuterat frågan. 
Lokalförsörjningsförvaltningen arbetar nu 
vidare med uppdraget. 

De nämnder som berörs av barns och 
ungas utbildning ska under 
grundskolenämndens ledning samverka 
för att erbjuda elever med AST 
sammanhängande stöd under 
utbildningen – en röd tråd – genom hela 
skolsystemet. 

 Delvis 
genomfört 

En arbetsgrupp med representanter från 
de tre förvaltningarna inom 
utbildningsklustret har arbetat med 
uppdraget och färdigställt en rapport. 
Rapporten beskriver nuläget och föreslår 
konkreta åtgärder för det fortsatta 
förbättringsarbetet inom detta område. 
Under våren har även nya rutiner för 
övergångar för barn och elever i behov av 
särskilt stöd tagits fram och beslutats. 
Denna rutin ska säkerställa att barns och 
elevers behov av stöd tillgodoses under 
hela utbildningstiden. 

3.2.2 Kommunfullmäktige ingår ej i budget 

Uppdrag Status Kommentar 

Förskolenämnden och 
Grundskolenämnden uppdras skapa 
förutsättningar för pedagogisk omsorg, 
såväl i egen regi som genom privata 
aktörer. 

 Genomfört Förskoleförvaltningen har sett över att 
förutsättningar finns. 
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3.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

Målbild 

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

Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 
Målvärde 

2017 
Målvärde 

2018 
Målvärde 

2025 

Andel ekologiska och/eller 
närproducerade livsmedel, %. 

50 45 55 65 

Andel ekologiska och/eller närproducerade livsmedel, %. 

Statistik för denna indikator tas fram vid tre tillfällen per år och presenteras i tertialuppföljningarna. Vid 
uppföljningen till tertial 1 var utfallet 49% och för tertial 2 50%, vilket innebär att målvärdet för 2017 är 
uppnått. 
 
Kostverksamheten, vilken är organisatoriskt placerad under Grundskolenämnden, arbetar aktivt vidare 
för att öka andelen ekologiska och/eller närproducerade livsmedel och således nå målet för 2018 (55%), 
bland annat genom att minska matsvinnet, minska köttmängden och utveckla fler vegetariska recept. 

3.3.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status Kommentar 

När staden arrangerar konferenser, bokar 
hotell och köper mat ska Svanen-, Krav- 
och Fairtrademärkning liksom 
närproducerade livsmedel efterfrågas och 
målnivå/indikatornivå för andel 
ekologiskt/närproducerat tillämpas. 

 Genomfört Vid bokning av hotell och konferenser ska 
beställare inom förskoleförvaltningen 
efterfråga Svanen-, Krav- och 
Fairtrademärkning liksom närproducerade 
livsmedel. Hotell och anläggningar som är 
miljöcertifierade ska prioriteras framför 
andra. Förvaltningen har bland annat via 
månadsbrev informerat alla berörda om 
vilka krav som skall ställas i samband 
med bokning av hotell och konferenser. 

3.4 Ekonomi och egen organisation 

Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 
Målvärde 

2017 
Målvärde 

2018 
Målvärde 

2025 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

 7,5 7 6 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till 
årsarbeten. 

 75 60 50 

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

 23 25 30 
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Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %, presenteras under avsnitt 5.1 Verksamhetsmått. 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten presenteras under avsnitt 5.1 Verksamhetsmått. 

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

Indikatorn "Hälsa- friska medarbetare under ett år i % av andel anställda" kan inte redovisas i denna 
tertialrapport, då måttet utgår från en rullande 12-månadersperiod. Förvaltningen kan redovisa 
indikatorn först i årsredovisningen. 

3.4.1 Kommunfullmäktige ingår ej i budget 

Uppdrag Status Kommentar 

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

 Genomfört Förskolenämndens "Plan för personal- 
och kompetensförsörjning" är färdigställd 
och samverkad. Den beslutas av 
Förskolenämnden på sammanträdet den 
20 juni. 
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4 Nämndens verksamhet  

4.1 Ekonomiskt sammandrag 

Tkr 
Utfall 

perioden 
Budget 

perioden 
Period- 

avvikelse 
Årsbudget Prognos 

Års-        
avvikelse 

Sålda platser 6 453 4 875 1 578 6 500 7 761 1 261 

Statsbidrag 57 948 51 027 6 921 62 686 69 686 7 000 

Övrigt 42 922 40 683 2 239 53 555 55 594 2 039 

Summa intäkter 107 323 96 585 10 738 122 741 133 041 10 300 

       

Personal -419 716 -420 887 1 171 -565 834 -565 082 752 

Kost -42 402 -42 141 -261 -56 188 -56 538 -350 

Lokalvård -17 079 -17 052 -27 -22 736 -22 786 -50 

Lokaler -54 734 -55 208 474 -74 543 -74 293 250 

Köpta platser -38 868 -37 182 -1 686 -53 660 -55 651 -1 991 

Övrigt -31 835 -24 872 -6 963 -34 624 -43 535 -8 911 

Summa kostnader -604 634 -597 342 -7 292 -807 585 -817 885 -10 300 

       

Buffert 0 0 0 -5 200 -5 200 0 

Nettokostnad -497 311 -500 757 3 446 -690 044 -690 044 0 

Nämndbidrag 500 757 500 757  690 044 690 044  

Resultat efter 
nämndbidrag 

3 446 0  0 0  

Statsbidraget för minskade barngrupper är enbart budgeterat för våren 2017, då det inte fanns något beslut för läsåret 17/18 vid 
budgeteringstillfället. I Prognos är statsbidraget för minskade barngrupper inkluderat för hösten, då besked kring bidragsnivå kommit. Övriga 
intäkter består främst av förskoleavgifter. Övriga kostnader består av bland annat material, inventarier, vaktmästeri, IT, telefoni och olika 
serviceavtal. 

4.2 Ekonomiska förutsättningar 

Statsbidraget för minskade barngrupper för läsåret 2017/18 blir ca 5 000 tkr lägre än för läsåret 16/17. 
Ett flertal förskolor som tidigare haft statsbidrag har inte fått något beviljat för 17/18. 
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4.3 Verksamhet 2017 

Tkr 
Utfall 

perioden 
Budget 

perioden 
Period- 

avvikelse 
Årsbudget Prognos 

Års-     
avvikelse 

Central 
administration 

      

Intäkt 1 0 1 0 1 1 

Kostnad -8 238 -8 983 745 -12 366 -12 017 349 

Nettokostnad -8 237 -8 983 746 -12 366 -12 016 350 

Politisk verksamhet       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad -1 497 -1 893 396 -2 525 -2 275 250 

Nettokostnad -1 497 -1 893 396 -2 525 -2 275 250 

Förskoleverksamhet       

Intäkt 106 971 96 273 10 698 122 324 132 623 10 299 

Kostnad -589 287 -580 828 -8 459 -785 175 -796 074 -10 899 

Nettokostnad -482 316 -484 555 2 239 -662 851 -663 451 -600 

Öppen förskola       

Intäkt 40 45 -5 60 60 0 

Kostnad -2 258 -2 300 42 -3 067 -3 067 0 

Nettokostnad -2 218 -2 255 37 -3 007 -3 007 0 

Familjecentraler       

Intäkt 311 267 44 357 357 0 

Kostnad -3 355 -3 339 -16 -4 452 -4 452 0 

Nettokostnad -3 044 -3 072 28 -4 095 -4 095 0 

Buffert       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad 0 0 0 -5 200 -5 200 0 

Nettokostnad 0 0 0 -5 200 -5 200 0 

Totalt       

Intäkt 107 323 96 585 10 738 122 741 133 041 10 300 

Kostnad -604 635 -597 343 -7 292 -812 785 -823 085 -10 300 

Nettokostnad -497 312 -500 758 3 446 -690 044 -690 044 0 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 

Förvaltningen visar ett resultat efter september månad på +3 446 tkr i förhållande till periodens budget. 
Till viss del beror överskottet i förhållande till budget på en försiktighet inom förvaltningen, då det 
funnits en medveten återhållsamhet på grund av minskning av visst statsbidrag. En del beror på 
svårigheten att få tag i utbildade förskollärare, vilket ger lägre personalkostnader. Kostnader för 
valideringsinsatser, volymökningar och inventarieinköp till vissa förskolor samt minskat statsbidrag gör 
att förvaltningen prognostiserar ett resultat enligt årsbudget. 

Större avvikelser mot periodiserad budget: 

Central administration har en budgetavvikelsen för perioden på +746 tkr. Till största delen beror 
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avvikelsen på vakanser i form av föräldraledigheter och att inte alla tjänster varit tillsatta under hela 
perioden, men även på att kurser och konferenser inte genomförts ännu. 

Förskoleverksamheten har en budgetavvikelsen för perioden på +2 239 tkr. Intäkter, bland annat i 
form av statsbidrag och förskoleavgifter, har under perioden varit högre än budgeterat. En positiv 
budgetavvikelse finns avseende personalkostnader och beror till viss del på en återhållsamhet inom 
förvaltningen. En annan del är svårigheten att få tag i utbildade förskollärare, vilket ger lägre 
personalkostnader och att utbildningsinsatser genomförs vid olika tidpunkter och inte helt följer 
budget. Förvaltningen har under perioden köpt fler platser från fristående verksamhet än budgeterat. 
Förvaltningen gör bedömningen att det på helåret inte kommer att finnas ett överskott på grund av 
kostnader för valideringsinsatser, volymökningar, nödvändiga inventarieinköp samt minskat statsbidrag. 

Buffert: 

Nämndens buffert för året är 7 000 tkr. På nämndmötet i september beslutades det att 1 800 tkr av 
bufferten ska användas till kostnader till följd av ej budgeterade volymökningar samt 
utbildningsinsatser. En plan finns för ytterligare användning av kvarvarande buffert på 5 200 tkr och 
den beräknas vara förbrukad vid årets slut. 

5  Verksamhetsmått 

5.1 Förskola 

5.1.1 Förskola 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2017 Utfall Sep 2017 Budget 2017 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, % 

6,6  7,5 

Arbetad tid för timavlönade omräknat 
till årsarbeten 

63 57 75 

Antal inskrivna barn från kommunen 5 659 5 902 6 205 

varav barn i fristående verksamhet 431 425 430 

Antal barn per årsarbetare i egen regi 5,1 5,4 5,8 

I maj, som var den månad under våren med flest inskrivningar, var 6 456 barn inskrivna och snittet 
under våren låg på 6334 barn. I början av hösten är färre barn inskrivna på förskolor och i augusti hade 
5 659 skrivits in och i september 5 902 barn. Barn per årsarbetare har under våren legat på 5,5 i snitt. 
Under hösten första månader är snittet 5,25 barn per årsarbetare, men antalet placerade barn kommer 
att öka under hösten när fler placeringar kommer in. 
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Hemställan om förstudieuppdrag  
Strandvägens förskola, Strandvägen,  
Sandared   
 
Nämndens beslut 
Förskolenämnden hemställer Lokalförsörjningsnämnden att starta förstudiekonto för 
Strandvägens förskola, Strandvägen, Sandared. 
 
Nämndens yttrande i sammanfattning 
Förskolenämnden önskar inleda en förstudie för nybyggnation av en förskola för 120 
barn uppdelat på sex hemvister i Sandared. Detta ärende är sedan tidigare nämnt i 
lokalförsörjningsplanen och det är tidigare Stadsdelsnämnd Väster som lagt fram  
önskemål om en ny förskola i Sandared.  
 
Nämndens yttrande i sin helhet 
Förskolenämnden önskar inleda en förstudie för nybyggnation av en förskola för 120 
barn uppdelat på sex hemvister i Sandared. 
 
Behovet av förskoleplatser i området är stort och behovet av fler förskoleplatser om-
nämns även i lokalresursplanen för 2018-30 och förskolan önskas att vara klar för in-
flyttning 2020. 
 
Förskolan ska rymma 120 barn och lokalerna ska utgå utifrån modern pedagogik och 
kvalitativ undervisning.  
Förskolan ska innehålla; 
Sex hemvister med tillhörande skötrum, toaletter och rum för vila/rörelse.   
Två gemensamma torg för tre hemvister var eller ett stort gemensamt torg.  
Rum för att barnen ska kunna måla, skapa, läsa, experimentera. 
Arbetsplatser för pedagogerna, kontor för enhetschef, samtalsrum. 
Personalutrymme med matlagningsmöjligheter. 
  
Goda parkeringsmöjligheter för föräldrar är nödvändigt.  
En säker trafiksituation för bilar och gångtrafikanter är av stor vikt.   
 
 
FÖRSKOLENÄMNDEN 
 
 
Leif Johansson  Pernilla Bjerkesjö 
Ordförande    Förvaltningschef 
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Sammanfattning
Planområdet är beläget i södra delen av Sandareds tätort, 
cirka 600 meter från Sandareds centrum och 10 kilometer 
från Borås centrum. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra 
en ny förskola inom området. Detaljplanen innebär att en 
förskola i två våningar kan byggas väster om Strandvägen. 
Det är även möjligt att i framtiden använda tomten till annan 
skolverksamhet, bostäder eller vårdboende.
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1. Inledning
Planens syfte 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny förskola inom 
området. Det är även möjligt att i framtiden använda tomten 
till annan skolverksamhet, bostäder eller vårdboende. 

Planområde
Området ligger utmed Strandvägen i närheten av Viaredssjön. 
Planområdets storlek är cirka 5800 kvadratmeter och marken 
ägs av Borås Stad. 

Inom området har det tidigare funnits ett vattenverk. 

Gällande detaljplan
Gällande detaljplan för området är P652 ”Stadsplan för del av 
Sandared i Borås kommun (Rydet 7:1 mm)” som vann laga kraft 
1975-04-28. Genomförandetiden för planen har gått ut.

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen gav 2015-03-16 Samhällsbyggnads-
nämnden i uppdrag att pröva ett tillägg till detaljplan där 
byggrätten ses över.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-04-23 att ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en 
detaljplan. 

Delegationsbeslut om samråd togs 2015-09-07. 

Samrådet ägde rum den 14 september – 25 oktober. 

Granskning avseende planförslag upprättat den 19 september 
2016 har ägt rum under tiden  3 oktober – 31 oktober. 
Inkomna synpunkter finns sammanställda i ett gransknings-
utlåtande.

Planbeskrivning
Detaljplan för del av Sandared, Sandhults-Rydet 1:22 m.fl, Strandvägen, Borås Stad, upprättad den 5 december 2016. Planen vann 

lagakraft 2017-07-17. 

Befintlig bebyggelse med sadeltak och placering nära gatan
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2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Planområdet gränsar in till ett bostadsområde med fristående 
enbostadshus. Området har vuxit fram under en längre tid 
och har varierande skala och karaktär. 

Ny bebyggelse
Sandrared är i behov av fler förskoleplatser, vilket är en 
verksamhet som medges inom gällande användning. Den 
befintliga detaljplanen tillåter dock endas en byggandshöjd på 
tre meter, vilket inte räcker för att bygga en förskola. Aktuellt 
planförslag möjliggör en förskola i två våningar inom 
området. Största byggnadsarea begränsas till 30 % av fastig-
hetsarean, vilket innebär att detaljplanen medger en byggnad 
på knappt 1800 kvadratmeter och en högsta byggnadshöjd 
på åtta meter.  Detaljplanen möjliggör också användningarna 
vård samt bostäder. 

Planen reglerar att tillkommade bebyggelse ska uppföras 
med sadeltak, då detta är ett genomgående karaktärsdrag i 
området. 

Bostäder
I aktuellt planförslag medges bostäder till en sammanlagd 
byggnadsarea på 1800 kvadratmeter och med en högsta 
byggnadshöjd på åtta meter. 

Arbetsplatser
Idag finns det inga arbetsplatser i planområdets direkta 
närområde. Aktuellt planförslag möjliggör dock för skola, 
förskola samt vård, vilket innebär att arbetsplatser kan 
tillföras området. 

Offentlig service
Inom 800 meter från planområdet, i centrala Sandared, finns 
grundskolor, förskolor, fritidsgård, vårdcentral och bibliotek. 
Aktuellt planförslag medger förskola/skola och vård. 

Kommersiell service 
Kommersiell service finns i centrala Sandared i form av 
bland annat livsmedelsbutik, bank, blomsteraffär, konditori 
och pizzerior. 

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

3. Gator och trafik
Gatunät
Området angörs idag via Strandvägen. Planområdet ligger 
cirka 300 meter ifrån järnvägen och som måste korsas för att 
nå planområdet. Då järnvägsövergången är den enda tillfart-
svägen till området skapas köer då bommarna är nedfällda. 
Planförslaget föreslår bland annat förskola som användning 
för platsen, vilket är en verksamhet som kräver god tillgäng-
lighet. Kommunen har gjort bedömningen att områdets 
lokalisering är lämplig för förskola, antagandet har baserats 
på den trafikutredning som genomförts och redovisas nedan.  

Dialog pågår mellan Borås Stad och Trafikverket för att i 
framtiden utreda trafiksituationen på ett övergripande plan 
för hela Sandared. 

Gång- och cykeltrafik
I dagsläget finns det en gång- och cykelförbindelse till järn-
vägsstationen och Sandareds centrum, via Strandvägen och 
Promenaden. Gång- och cykelavståndet mellan det aktuella 
planområdet och järnvägsstationen är cirka 500 meter, och 
cirka 600 meter till Sandareds centrum.

Planområdet angörs via Strandvägen.
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De markanvändningarna som föreslås i planen innebär 
endast en försumbar risk för utsläpp av föroreningar. Rening 
av dagvatten från planområdet kommer att ske genom att 
vattnet ledas via vegetationsytor innan det släpps ut i reci-
pient. På plankartan införs krav att parkeringsplats med fler 
än 20 platser ska förses med oljeavskiljare. 

El, tele och fiber
Området kommer att anslutas till el- och teleledningar. 

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

5. Mark
Natur och vegetation
Planområde är relativt plant med marknivåer mellan +155 
och +151 meter. Markytan består till största del av gräs och 
sly, det vill säga naturmark. Marken sluttar både från norr, 
söder och väst ner mot ån.

En naturvärdesinventering har genomförts på uppdrag av 
Borås Stad (COWI, 2015-11-12). Utredningen konstaterar att 
vid Sandaredsån och Viaredssjön finns rika naturmiljöer och 
möjligheter till rekreation med strövområden och promenad-
stigar.

Inom planområdet och i dess närhet finns grövre sälgar, 
aspar och ekar. Om hänsyn tas till dessa så bör naturvärdet i 
området kunna bevaras och till och med öka i samband med 
en byggnation enligt utredningen. En succesivt ökad ljustill-
försel och minskad konkurrens om näring med lägre träd kan 
ge naturvärdesintressanta träd bättre förutsättningar för att 
utveckla biotopstrukturer med biologiskt intressanta värden. 

Lek och rekreation
Området nyttjas för någon frekvent rekreation. 

Gångavståndet till närmast lekplats, belägen vid Lillhemsvä-
gen, är cirka 250 meter nordöst om planområdet. I samband 
med byggnation av förskola tillskapas ytterligare en lekplats i 
området. 

Skyddad natur
Naturvärdesinventeringen beskiver två naturvärdesobjekt, ett 
inom planområdet och ett i dess närhet. 

Kollektivtrafik
Från Sandareds station går busslinjerna 159, 404 och 405. 
Buss 159 och 404 går en gång i timmen, men turerna är 
lagda så att det går att resa till Borås Resecentrum en gång i 
halvtimmen. Regiontåg går en gång i timmen. Restiden till 
Borås resecentrum är 10 minuter med tåg och 20 minuter 
med buss.

Biltrafik och bilparkering 
Planen medger både skola/förskola, vård samt bostäder. En 
trafikutredning har genomförts på uppdrag av Borås Stad 
(SWECO 2016-01-27). Enligt utredningen beräknas den 
planerade förskolan ge upphov till sammanlagt drygt 400 
fordonsrörelser/dygn till/från förskolan. Beräkningar visar 
att korsningen Strandvägen – Göteborgsvägen har tillräcklig 
kapacitet för att klara den ökade trafik som förskolan ger 
upphov till samt att den ökade trafiken inte innebär risk för 
köbildning på Göteborgsvägen.

Plankorsningen med järnvägen är den mest kritiska punkten 
både vad gäller kapacitet och trafiksäkerhet. 

Beroende på vilken användning som tillämpas inom området 
kommer parkeringsbehovet att skifta. Parkering ska lösas 
inom planområdet och följa Borås stads parkeringsnorm. 

Illustrationsförslag visar exempelvis 24 parkeringsplatser för 
användningen skola/förskola.

Angöring och utfarter
Planförslaget reglerar varken angöring, utfarter eller varu-
mottagning. 

Riksintressen
Järnvägen Kust till kustbanan, 300 meter norr om planom-
rådet, är av riksintresse för kommunikationer. Riksintresset 
påverkas inte negativt.

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för 
vatten och avlopp. På fastigheten finns VA-ledningar som 
kan behöva flyttas i och med exploatering.

Dagvatten
Planområdet ligger inte inom verksamhetsområdet för 
dagvattenhantering. Dagvatten kommer att fördröjas inom 
planområdet och kommer ledas till myningen av Sandaredsån 
väster om planområdet. För fastigheter med hårdgjord yta 
större än 2500 m2  ska fördröjningsåtgärder för dagvatten 
vidtas. Fördröjningsmagasin med en effektiv volym av 3 m3  
per 100 m2  hårdgjord yta ska anläggas.
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Naturvärdesobjektet inom planområdet består av en smal kil 
med ädellövträd (asp och ek) som lämnats orört. Buskskiktet 
består ett tätt bestånd med snöbär, hassel och högt gräs. 
Håligheterer påträffas i flera träd. Strax norr om objektet 
meandrar Sandaredsån ut mot Viskan. Området är tätt 
bevuxet och har låga värden beträffande friluftsliv, men är 
dock en del av de grönstråk som löper utmed Sandaredsån. 
Tät undervegetation i området i kombination med naturvär-
desarter indikerar att området tidigare haft högre naturvär-
den som succesivt avtagit med igenväxning. Sannolikt har 
området tidigare varit en förlängning av Sandaredsåns höga 
naturvärden. 

Sälg, asp och ek ska bevaras enligt plankartan. Sjuka eller 
skadade delar får avlägsnas efter samråd med botanisk 
expertis. Marklov krävs.

Fornlämningar och kulturminnen
Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet. 

Geoteknik och Radon
En geoteknisk utredning har genomförts på uppdrag av 
Borås Stad (Tyréns 2016-04-29). 

Uppfyllnad inom området bedöms kunna utföras upp till 1,0 
meter (vilket motsvarar en last om 20 kPa) från nuvarande 

marknivå utan att särskilda åtgärder erfordras. Beräkningar 
visar att området har goda befintliga förhållanden vad det 
gäller totalstabilitet. Områdets stabilitet bedöms även vara 
god efter en eventuell utbyggnad av planförslaget. Dock får 
maximal  markbelastning  inte överstiga 30 kPa. På plankar-
tan återfinns en generell bestämmelse som reglerar maximal 
markbelastning.

Planområdet är normalriskområde för radon med eftersom 
området innehåller fyllnadsmassor kan risk för radon inte 
uteslutas. Därför ska byggnader utföras radonskyddade enligt 
bestämmelser i Boverkets byggregler. 

Förorenad mark
En miljöteknisk markundersökning har utförts (Tyréns 2015-
12-14) för att utreda en eventuell föroreningssituation. Inga 
föroreningar hittades inom de aktuella området.

6. Vatten
Planområdet ligger cirka 100 meter från Viaredssjön och strax 
sydöst om Sandaredsån. 

Markytan består till stor del av gräs och sly.
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Strandskydd
Planområdet omfattas idag inte av strandskydd. Strandskyd-
det återinträder vid ändring och upphävande av en detaljplan. 
Strandskyddet vid Viaredssjön är utökat och därmed gäller 
skyddet 200 meter åt båda håll från strandlinje, alltså ut i 
vatten och upp på land. Planförslaget omfattas både strand-
skydd från Viaredssjön och från Sandaredsån. Kommunen 
får upphäva strandskydd för ett område som avses ingå i en 
detaljplan, om det finns särskilda skäl och om intresset för 
att ta i anspråk ett område på det sätt som avses med planen 
väger tyngre än skyddsintresset. 

Detaljplanen innebär upphävande av strandskyddet inom 
kvartersmark. Skälet till upphävande av skyddet är att den 
aktuella marken bedöms lämplig ur lokaliseringssynpunkt för 
förskola. Sandared är i stort behov utav förskoleplatser och 
marken behöver därför tas i anspråk för att tillgodose detta 
angelägna allmänna intresse. Kommunen är medveten om 
områdets strandnära placering, men har efter inventering i 
Sandared med omnejd tagit beslutet att området är den plats 
som är mest lämplig för förskola. Områdets lämplighet för 
förskola alternativt bostäder har pekats ut i ”Planprogram för 
del av Sandared” (2011-09-20). Behovet av mark för förskola 
bedöms därför inte kunna tillgodoses utanför området. 
Strandskyddets syfte bedöms inte motverkas då området mot 
sjön och Sandaredsån förläggs som allmän plats, naturmark. 

På plankartan återfinns en generell bestämmelse som anger 
att strandskydd upphävs inom kvartersmark. 

Översvämningsrisk
Planområdet påverkas inte av befintliga eller framtida av 
översvämningsrisker enligt detaljerad översvämningskarte-
ring för Borås Stad (DHI 2010).

För området redovisas en vattennivå på +150,66 meter vid 
högflöde. Planområdets lägsta punkt är +151. Byggrätten 
är placerad först på en nivå av +152 meter. Eventuella 
utfyllnader som tillåts i planen bedöms inte påverka något 
vattenområde och är därför inte heller tillståndspliktig 
vattenverksamhet.

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) reglerar krav på miljökvalitet. 
Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och 
myndigheter planerar och planlägger. Statliga myndigheter 
har beslutat om åtgärder för att följa normerna där vissa 
av åtgärderna är direkt riktade till kommunerna. Det finns 
miljökvalitetsnormer för vatten uppelat i normer för grund-
vatten 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 bedöms inte påverkas negativt på 
grund av föreslagen planåtgärd.

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

Ytvattnets kemiska status bestäms av hur mycket kemiska 
föroreningar som finns i vattnet eller bottensedimentet. De 
ämnen som ses som föroreningar är ämnen som normalt sett 
inte hör hemma i våra ytvatten till exempel tungmetaller, 

Bild vid Sandaredsån, strax nordväst om planområdet.
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bekämpningsmedel och kemiska föreningar som används i 
bland annat tillverkningsindustrin. Miljökvalietsnormen för 
ytvatten är god eller hög ekologisk status och god kemisk 
status.

Den aktuella fastigheten ligger inom delavrinningsområde 
tillhörande Viaredsjön. Huvudavrinningsområdet är Rolfsån. 
Viaredssjön hade i den senaste klassningen som gäller 2009- 
2015 både god kemisk status och god ekologisk status. 

Sandaredsån (EU_CD: SE640589-132179) är en preliminär 
vattenförekomst (den var tidigare inte med som vattenföre-
komst) och har den preliminära statusen måttlig. 

De markanvändningarna som föreslås i planen innebär 
endast en försumbar risk för utsläpp av föroreningar. Rening 
av dagvatten från planområdet kommer att ske genom 
att vattnet ledas via vegetationsytor innan det släpps ut i 
recipient. På plankartan införs krav att parkeringsplats med 
fler än 20 platser ska förses med oljeavskiljare. Dessa åtgärder 
bedöms vara tillräckliga för att undvika någon negativ påver-
kan på MKN för vatten for Sandaredsån och Viaredsjön.

7. Sociala perspektiv
Förskola
Sandared har ett stort behov av nya förskolelokaler. Genom-
förandet av planen löser den brist som finns idag och tryggar 
även en långsiktig barnomsorg. I planområdets närhet finns 
ett stort antal boende och många barn som i och med detta 
får nära till en förskola. 

Identitet
Bebyggelsen kring aktuellt planområde har idag en tydlig 
småskalig villakaraktär. För att områdets identitet inte ska 
förändras väsentligt i och med planförslagets utbyggnad är 
det därför viktigt att framtida bebyggelse passar in i skala och 
uttryck. Detta regleras genom bestämmelser på plankartan.

Mötesplatser
Både skola/förskola och vårdverksamhet i området kan bli en 
viktig mötesplats för både barn och vuxna i framtiden.

8. Störningar på platsen
Planen ger upphov till en ökning av trafik. Dock ger den inte 
upphov till behov av skyddsbestämmelser utan störningen 
bedöms acceptabel.

60m40200

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen rättsverkan Skala 1:2000

Ekvivalent ljudnivå från tågbuller. Gröna områden klarar riktvärden för buller vid bostadsfasad. Planområdet är markerat ungefärligt med röd ring. 

Bild vid Sandaredsån, strax nordväst om planområdet.
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Risk
Området ligger 300 meter från Kust till kustbanan, vilken är 
primär transportled för farligt gods. Bedömningen har gjorts 
att planutformningen inte påverkas avsevärt av riskerna 
förknippade med transport av farligt gods. 

Planområdet har i övrigt långt till andra riskkällor såsom 
större väg och andra farliga verksamheter. Ytterligare utred-
ningar bedöms inte som nödvändiga. 

Buller
Enligt Boverkets allmänna råd för buller i planeringen (2008) 
gäller att nya bostäder bör kunna medges där den dygnse-
kvivalenta ljudnivån vid fasad uppgår till 55–60 dBA, under 
förutsättning att det går att åstadkomma en tyst sida (högst 
45 dBA vid fasad) eller i varje fall en ljuddämpad sida (45–50 
dBA vid fasad). 

Översiktlig bullerkartering visar att planområdet klarar 
riktvärdet för ekvivalent ljudnivå på 55 dBA vid fasad och 
uteplats vid fasad (se karta sida 9). 

Enligt de allmänna råden ska också framtida bostadsbebyg-
gelse placeras så att riktvärdet för maximal ljudnivå på 

uteplats, 70 dBA, klaras på privata uteplatser. Översiktlig 
bullerkartering visar att planområdet klarar riktvärdet för 
maximal ljudnivå på 70 dBA vid fasad och uteplats vid fasad 
(se karta ovan).

Den verksamhet som tillåts anses inte ger upphov till något 
buller som kan störa omkringliggande bostäder.

9. Planbestämmelser 
Allmänna platser 
Användningen NATUR innebär att område inom planen 
avsätts som naturmark. Inom naturmark får inte byggnader 
uppföras. Inom användningen gäller strandskyddet, vilket 
innebär att området inte kan privatiseras genom att exempel-
vis stängslas in.

Kvartersmark
Kvartersmarken har fått användningen SBD: Skola, bostäder 
och vårdboende. 

Området ges en byggrätt på upp till 30 % av fastighetsarean, 
vilket i praktiken innebär att en byggnad på knappt 1800 

Tåg Max

60m40200

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen rättsverkan Skala 1:2000

Maximal ljudnivå från tågbuller. Planområdet är markerat ungefärligt med röd ring. 
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kvadratmeter kan uppföras inom planområdet. Byggrätten 
bedöms vara tillräckligt för en förskolebyggnad med minst 
sex avdelningar och tillhörande komplementbyggnader. 

Högsta tillåtna byggnadshöjd är åtta meter, motsvarande två 
våningar. Byggnadshöjden bedöms som rimlig på tomten 
eftersom planerad förskolan omges av låg en- och tvåplansbe-
byggelse i syd, öst och väst.

Egenskapsbestämmelser 
Egenskapsbestämmelser inom planområdet regleras utnytt-
jandegraden och placering, d.v.s. hur mycket som får byggas, 
var byggnader får placeras samt hur höga de får bli. 

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

Egenskapsbestämmelsen m reglerar maximal tillåten 
markbelastning. Planområdet bedöms klara en maximal 
markbelastning på 30 kPa, vilket regleras via bestämmelse på 
plankartan. Uppfyllnad av en meter inom området motsvarar 
en last om 20 kPa. För byggnader antas 10 kpa per vånings-
plan (exklusive källare), samt 5 kpa för parkeringsytor för 
personbil.  

10. Övergripande beslut
Vision 2025
Borås 2025 är visionen om det framtida, önskade Borås, 
antagen under hösten år 2012. Planförslaget bidrar framfö-
rallt till att nå målområdet ”Vi tar gemensamt ansvar för barn 
och unga”.

Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhälls-
byggnadsmål och spelregler för hållbar utveckling. Ett av 
samhällsbyggnadsmålen är ”En resurshushållande bebyg-
gelsestruktur”. 

Aktuellt planförslag föreslår byggnation i redan befintlig 
bestånd, vilket innebär att framtida bebyggelse kan nyttja den 
redan utbyggda infrastrukturen. Förtätning och samutnytt-
jande av resurser skapar ett mer hållbart samhälle. 

Strategiska dokument
”Planprogram för del av Sandared” godkändes av 
Kommunfullmäktige den 2011-09-20 och anger riktlinjer för 
kommande detaljplanearbete.

”Planprogrammet” är inte samrått i enlighet med PBL, därför 
ska handlingarna snarare ses som strategiska riktlinjer. 

De strategiska riktlinjerna anger förskola alternativt bostäder 
för aktuellt planområde. Intentionen uppges vara att pröva 
markens lämplighet för förskola i första hand genom detalj-
plan.

Grönområdesplan
Planområdet ligger i direkt anslutning till det skogsområde 
som omnämns i kommunens grönområdesplan. Remsan 
utmed Sandaredsån beskrivs ha natur- och rekreationsvärden. 
Det gröna stråket bedöms som klass II, mycket högt natur-
värde.

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

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

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

 » Barn och ungdomar får grund för miljöengagemang 
(förskolans placering ger goda möjlighet till naturunder-
visning i förskolans närområde).

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

11. Konsekvenser
Behovsbedömning 
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan 
har gjorts. Omgivningsförutsättningarna och den påverkan 
detaljplanen innebär för miljön, hälsan och hushållningen 
redovisas i denna planbeskrivning. Inom planområdet tillåts 
användningarna för skola, vård och bostäder. Slutsatsen är att 
miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
inte behövs. 
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12. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 5 år efter att planen har vunnit 
laga kraft. 

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden. Detaljpla-
nen handläggs med utökat planförfarande.

Planavgift
Planavgift enligt taxa tas ut vid prövning av lovärenden. 

Planunderlag
Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » Trafikutredning (Sweco, 2016-01-27). 

 » Geoteknisk undersökning (Tyréns, 2016-04-29).

 » Markteknisk undersökning (Tyréns, 2016-04-29).

 » Naturvärdesinventering (COWI, 2015-11-12).

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

Planhandläggare har varit Ramböll AB genom Job van Eldijk 
och Anna Westergården. Kontaktperson från Borås stad har 
varit Kristina Axelsson. 

Planavdelningen

Michaela Kleman  Job van Eldijk 
plan- och bygglovchef  planarkitekt 
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1. Inledning
En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de 
organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska 
åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och 
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomför-
andebeskrivningen har ingen rättsverkan. Avsikten med 
beskrivningen är att den skall vara vägledande vid genomför-
andet av detaljplanen.

2. Organisatoriska frågor
Detaljplanen är upprättad på initiativ av Borås Stad, 
Lokalförsörjningsförvaltningen, och avser möjliggöra att 
en förskola ska kunna byggas i två våningar. Planen medger 
också användning för annan skolverksamhet, bostäder eller 
vårdboende. Planen ligger inom detaljplanelagt område och 
ändamålet enligt befintliga planer är för området allmänt 
ändamål.

Tidplan
Planen genomförs med utökat planförfarande och följande 
tidsplan gäller: 

Samråd   3:e-4:e kvartalet 2015
Granskning  3:e kvartalet 2016
Antagande  4:e kvartalet 2016
Laga kraft  1:a kvartalet 2017

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på detalj-
planen inkommer som fördröjer planarbetet. Detaljplanen 
antas av Samhällsbyggnadsnämnden i Borås Stad.

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från det datum som planen 
vinner laga kraft. Begreppet ”genomförandetid” innebär att 
planens giltighetstid är begränsad.

Under genomförandetidens får detaljplanen inte ändras utan 
synnerliga skäl och kommunen kan endast ändra en detalj-
plan om ingen fastighetsägare som berörs motsätter sig det. 
Ändringen får dock genomföras om det behövs på grund av 
nya förhållanden av stor allmän vikt som inte kunnat förutses 
vid planläggningen eller om det behöver införas bestämmel-
ser om fastighetsindelning i detaljplanen.

Detaljplanen gäller även efter genomförandetidens utgång 
men kan då ändras eller upphävas utan att de rättigheter som 
uppkommit genom planen behöver beaktas.

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Planen har kommunalt huvudmannaskap vilket innebär att 
kommunen ansvarar för allmän platsmark.

Lokalförsörjningsförvaltningen (LFF) ansvarar för genom-
förandet av planen inom kvartersmark. Detta innefattar 
utbyggnaden av en ny förskola samt iordningställandet av en 
ny infart till området.

Tekniska Förvaltningens Park- och skogsavdelning ansvarar 
för nedtagning av skog och träd inom planområdet före 
exploateringen. Planbestämmelsen n reglerar att träd av 
arterna sälg, asp och ek ska bevaras. Sjuka eller skadade delar 
får tas bort först efter samråd med botanisk expertis.

För den allmänna platsmarken som finns inom området i 
planen ansvarar Tekniska Förvaltningens Park- och skogsav-
delning.

3. Fastighetsrättsliga frågor
Detaljplanen omfattar fastigheterna Sandhults-Rydet 1:22, 
1:30 och 7:1 som alla ägs av Borås Stad.

Upplåtelse av förskoletomten sker genom internt arrendeavtal 
mellan Stadskansliets Mark och exploatering och Lokalför-
sörjningsförvaltningen. 

För detaljplanens genomförande bör en ombildning ske av 
fastigheterna Sandhults-Rydet 1:22, 1:30 samt 7:1 då de berörs 
av detaljplanen. För detta krävs en lantmäteriförrättning, 
fastighetsreglering, som Stadskansliets Mark och exploatering 
kommer att ansöka om. Lokalförsörjningsförvaltningen 
betalar förrättningskostnaderna. Fastigheten som bildas bör 
anslutas till vägföreningen, förslagsvis genom överenskom-
melse enligt 43 § anläggningslagen.

Ett flertal ledningar finns i området. De VA-ledningar som 
idag korsar fastigheten behöver flyttas. Lokalförsörjningsför-
valtningen bekostar flytt. Ledningarnas placering markeras 

Genomförandebeskrivning
Detaljplan för del av Sandared, Sandhults-Rydet 1:22 m.fl, Strandvägen, Borås Stad, upprättad den 5 december 2016. Planen van laga-

kraft 2017-07-17. 
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med u-område och säkras med servitut eller ledningsrätt. 
Avtal om servitut/ledningsrätt bör respektive ledningsägare 
teckna med fastighetsägaren.

4. Tekniska frågor
Planen medför flytt av befintliga VA-ledningar. Nuvarande 
anläggningar för fjärrvärme, el, tele och gator kan nyttjas.

5. Ekonomiska frågor
Lokalförsörjningsförvaltningen ansvarar för att bekosta 
samtliga åtgärder inom kvartersmark. På fastigheten finns 
flera VA-ledningar som kan behöva flyttas. Lokalförsörj-
ningsförvaltningen bekostar flytt.

Kostnader för flytt av andra ledningar, förrättningskostna-
der, internarrende samt kostnader för inträde i vägföreningen 
ska belasta Lokalförsörjningsförvaltningen som är att 
betrakta exploatör inom planområdet. Utförande för eventu-
ell flytt av ledningar bestäms genom samråd mellan exploatör 
och ledningsägare.

Kostnader för upprättande av detaljplanen regleras i bygglov-
avgiften och bekostas av LFF.

STADSKANSLIET

Mark och exploatering

Anders Graad
mark- och exploateringsingenjör
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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



 
 
 

 
 
 BESLUTSFÖRSLAG 
 
 
 
 
Tillstyrkan av detaljplaneändring Norrby 2, Garvaren 15 
 
 
Förslag till beslut: 
 
Förskolenämnden tillstyrker Lokalförsörjningsnämndens begäran om detaljplaneändring, Norrby 2, Garvaren 15, 
Borås. Förskolenämnden vill även trycka på att i samband med projektet bör parkytor och ytor för idrott och aktivitet ses 
över och utvecklas för att hitta en effektiv markanvändning, samtidigt som rekreationsvärden kan utvecklas inom 
stadsdelen.  
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Tillstyrkan av detaljplaneändring Norrby 2, 
Garvaren 15, Borås 
Lokalförsörjningsnämndens dnr 2017/LN0151 290 
 
Nämndens beslut 
Förskolenämnden tillstyrker Lokalförsörjningsnämndens begäran om detaljplaneänd-
ring, Norrby 2, Garvaren 15, Borås. Förskolenämnden vill även trycka på att i sam-
band med projektet bör parkytor och ytor för idrott och aktivitet ses över och utveck-
las för att hitta en effektiv markanvändning, samtidigt som rekreationsvärden kan 
utvecklas inom stadsdelen.  
 
Nämndens yttrande i sammanfattning 
Förskolenämnden har tagit del av Lokalförsörjningsnämndens förslag på detaljplane-
ändring för att möjliggöra utbyggnad av befintlig förskola och föreslår att den till-
styrks.  
 
Nämndens yttrande i sin helhet 
Förskolenämnden har tagit del av Lokalförsörjningsnämndens förslag till detaljplane-
ändring för att möjliggöra utbyggnad av befintlig byggnad och föreslår att den till-
styrks.  
Lokalförsörjningsförvaltningens uppdrag att ta fram potentiella tomter för byggnation 
av förskolor har identifierat möjligheten att utföra en utbyggnad av fastigheten  
Garvaren 15. Fastigheten innehåller idag förskola och fritidsgård. Förstudien får visa 
på möjligheter men målet är att tillskansa ytterligare fyra avdelningar. Fastigheten ägs 
av Borås Stad. Behovet av fler förskoleplatser på Norrby är stort. 
 
 
FÖRSKOLENÄMNDEN 
 
 
Leif Johansson  Pernilla Bjerkesjö 
Ordförande    Förvaltningschef 
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Lokalresursavdelningen 2017-09-19 2017/LN0151 290 Samhällsbyggnadsnämnden 

   

 

Lokalisering av ny förskola Norrby 2, Garvaren 15, begäran om detaljplaneändring. 
 
I nära samarbete med Stadskansliet har Lokalförsörjningsförvaltningen arbetat fram potentiella tomter 
för byggnation av förskolor. På Norrby är behovet stort av ytterligare en förskola och har studerats 
ytterligare.  
 
Tillbyggnad av Fastigheten Garvaren 15 har framkommit som den bästa lösningen, fastigheten 
innehåller idag förskola och fritidsgård. Förstudien får visa på möjligheter men målet är att tillskansa 
ytterligare 4 avdelningar. 
Projektet skall även ta hänsyn och utveckla parkytor och ytor för idrott och skall ske i nära samarbeta 
med Tekniska Förvaltningen. Fastigheten ägs av Borås Stad. 
 
En förutsättning för att gå vidare med fördjupad undersökning samt eventuell ändring av detaljplan är 
att aktuell nämnd är positiv till placeringen. Förskolenämnden beslutade XX-XX-XX att meddela 
Lokalförsörjningsnämnden att den är positiv till en ny förskola enligt förslaget. 
 
Lokalförsörjningsnämnden föreslår Samhällsbyggnadsnämnden att upprätta en ny plan som möjliggör 
en utbyggnad av befintlig byggnad för att komplettera med ytterligare förskoleavdelningar. 
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Mathias Duell 
Ordförande 
     
    Anders Waldau 
    Förvaltningschef 
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Lokalisering av ny förskola Norrby 2  
Lokalförsörjningsnämnden har påtalat behov av ytterligare förskolor. Arbetet med att 
hitta lämpliga platser för dessa pågår och besluten om lokaliseringar sker löpande. I denna 
omgång har Norrby, enligt uppdrag i budget, studerats på nytt för att hitta ett läge för yt-
terligare en förskola inom stadsdelen.  
 
”Lokaliseringsgruppen” har gemensamt kommit fram till att en tillbyggnad av byggnaden 
som innehåller bl. a fritidsgård och Kronängsgårdens förskola är en lämplig lösning. I 
samband med projektet bör parkytor och ytor för idrott och aktivitet – vilket inkluderar 
näridrottsplatsen i området - ses över och utvecklas för att hitta en effektiv markanvänd-
ning, samtidigt som rekreationsvärden kan utvecklas inom stadsdelen. Uppdraget att ut-
veckla näridrottsplatsen på Norrby finns både via motion och via Borås Stads budget 
2017.  
 
Kommunstyrelsen vill även påpeka vikten av att planera byggnation så att grönytor och 
träd kan bevaras i så stor utsträckning som möjligt i anslutning till den nya förskolan. 
Kompensationsåtgärder enligt Grönområdesplanen ska tillämpas. Med beaktande av 
ovanstående ställer sig Kommunstyrelsen positiv till möjligheten med en ny förskola på 
Norrby.  
 
Kommunstyrelsen ger Lokalförsörjningsnämnden i uppdrag att påbörja förstudier i nära 
samarbete med Förskolenämnden, Tekniska nämnden, Fritid- och folkhälsonämnden, 
Samhällsbyggnadsnämnden samt AB Bostäder för att se på möjligheterna att etablera en 
förskola för 6 avdelningar på nedanstående plats under förutsättning att fritidsgård och 
näridrottsplats m.m. kan finnas kvar. Lokalförsörjningsnämnden kan, efter positivt be-
sked från Förskolenämnden, tillskriva Samhällsbyggnadsnämnden med begäran om de-
taljplan.  
 
KOMMUNSTYRELSEN 
 
 
 
Tom Andersson 
Kommunalråd 
   Bengt Himmelmann 
   Chef för Strategisk samhällsplanering 
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§ 234    2013/KS0302 214 
Lokalisering av ny förskola Norrby 2 
Lokalförsörjningsnämnden har påtalat behov av ytterligare förskolor. Arbetet med 
att hitta lämpliga platser för dessa pågår och besluten om lokaliseringar sker löpande. 
I denna omgång har Norrby studerats på nytt för att hitta ett läge för ytterligare en  
förskola inom stadsdelen.  
 
Lokaliseringsgruppen har gemensamt kommit fram till att en tillbyggnad av 
byggnaden som innehåller bl. a fritidsgård och Kronängsgårdens förskola är en  
lämplig lösning.  
 
Lokalförsörjningsnämnden kan, efter positivt besked från Förskolenämnden,  
tillskriva Samhällsbyggnadsnämnden med begäran om detaljplan.  
 
Förslag och yrkanden 
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar: 
Skrivelse avges enligt upprättat förslag. 
 
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar att avge 
skrivelse enligt upprättat förslag, se bilaga. 
 
Tom Andersson (MP) yrkar bifall till Annette Carlsons (M) yrkande. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP): 
 
Skrivelse avges enligt upprättat förslag enligt Annette Carlsons (M) yrkande. 
 
Vid protokollet 
 
 
Göran Björklund 
 
 
Justeras 
 
 
Annette Carlson (M)  Tom Andersson (MP) 
 
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 8 maj 2017 
 
 
 
Rätt utdraget betygar: 
 
 
Maimu Seppel 
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Skrivelse avges enligt upprättat förslag. 
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Lokalförsörjningsnämnden 
Tekniska nämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Fritid- och folkhälsonämnden 
Förskolenämnden 
 
Lokalisering av ny förskola Norrby 2 
 
Lokalförsörjningsnämnden har påtalat behov av ytterligare förskolor. Arbetet med 
att hitta lämpliga platser för dessa pågår och besluten om lokaliseringar sker löpande. 
I denna omgång har Norrby, enligt uppdrag i budget, studerats på nytt för att hitta 
ett läge för ytterligare en förskola inom stadsdelen. 
 
”Lokaliseringsgruppen” har gemensamt kommit fram till att en tillbyggnad av 
byggnaden som innehåller bl. a fritidsgård och Kronängsgårdens förskola är en 
lämplig lösning. I samband med projektet bör parkytor och ytor för idrott och 
aktivitet – vilket inkluderar näridrottsplatsen i området - ses över och utvecklas för 
att hitta en effektiv markanvändning, samtidigt som rekreationsvärden kan utvecklas 
inom stadsdelen. Uppdraget att utveckla näridrottsplatsen på Norrby finns både via 
motion och via Borås Stads budget 2017.  
 
Kommunstyrelsen vill även påpeka vikten av att planera byggnation så att grönytor 
och träd kan bevaras i så stor utsträckning som möjligt i anslutning till den nya 
förskolan. Kompensationsåtgärder enligt Grönområdesplanen ska tillämpas. Med 
ovanstående tillägg ställer sig Kommunstyrelsen positiv till möjligheten med en ny 
förskola på Norrby.  
 
Kommunstyrelsen ger Lokalförsörjningsnämnden i uppdrag att påbörja förstudier i 
nära samarbete med Förskolenämnden, Tekniska nämnden, Fritid- och 
folkhälsonämnden, Samhällsbyggnadsnämnden samt AB Bostäder för att se på 
möjligheterna att etablera en förskola för 6 avdelningar på nedanstående plats under 
förutsättning att fritidsgård och näridrottsplats m.m. kan finnas kvar. 
Lokalförsörjningsnämnden kan, efter positivt besked från Förskolenämnden, 
tillskriva Samhällsbyggnadsnämnden med begäran om detaljplan. Kommunstyrelsens 
arbete med att hitta fler platser för förskolor fortsätter. 
 
KOMMUNSTYRELSEN 
 
 
 



 
 
 

 
 
 BESLUTSFÖRSLAG 
 
 
 
Remissvar: Detaljplan för del av Hässleholmen, Hässlehus 3 m.fl. 
(Våglängdsgatan 151), Borås Stad 
 
 
Förslag till beslut: 
 
Förskolenämnden tillstyrker ”Detaljplan för del av Hässleholmen, Hässlehus 3 m.fl., (Våglängdsgatan 151), Borås 
Stad”. Förskolenämnden påtalar behovet av fler förskolor, då alla förskolor är fulltecknade (även den kommande på 
Tunnlandsgatan), i det redan ansträngda området. 
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Remissvar: Detaljplan för del av Hässleholmen, Hässlehus 
3 m.fl. (Våglängdsgatan 151), Borås Stad 
BN 2016-1090 
Nämndens beslut 
Förskolenämnden tillstyrker ”Detaljplan för del av Hässleholmen, Hässlehus 3 m.fl., 
(Våglängdsgatan 151), Borås Stad”. Förskolenämnden påtalar behovet av fler försko-
lor, då alla förskolor är fulltecknade (även den kommande på Tunnlandsgatan), i det 
redan ansträngda området. 
 
Nämndens yttrande i sammanfattning 
Planens syfte är att möjliggöra en högre exploatering av fastigheten Hässlehus 3 m.fl. 
för att möta den stora efterfrågan på hyresrätter i Borås stad. Det innebär att nuva-
rande bostadshus ersätts med fyra punkthus i åtta till tio våningar. Det innebär en ök-
ning från 60 lägenheter till 120 lägenheter. Planens syfte är även att möjliggöra en 
flexiblare användning av bebyggelsen på Boda Klint. 
 
Planområdet består av fastigheterna Hässlehus 1, 2 och 3. Området ligger utmed Våg-
längdsgatan i stadsdelen Hässleholmen. Planen anger att området ska användas för 
allmänt ändamål. Idag ägs Hässlehus 3 av AB Bostäder och innehåller bostäder me-
dan Hässlehus 1 och 2 ägs av Borås stad och används som serviceboende för äldre.  
 
Förskolenämnden kan konstatera att planens område ligger inom ett ansträngt om-
råde ur ett förskoleperspektiv. Det är en större efterfrågan av förskoleplatser än vad vi 
i nuläget kan erbjuda. Prognosen som baseras på SCB:s statistik pekar på en fortsatt 
ökning. Den planerade nya förskolan, Tunnlandsgatan, kommer inte att räcka till och 
även alla andra befintliga förskolor är redan fulltecknade. Därför är det inte realistiskt 
att man i planen hänvisar till befintliga förskolor. 
 
Beslutsunderlag 
Detaljplan för del av Hässleholmen, Hässlehus 3 m.fl. (Våglängdsgatan 151) Borås 
Stad. Granskning BN 2016-1090. 
 
 
FÖRSKOLENÄMNDEN 
 
 
Leif Johansson 
Ordförande    

Pernilla Bjerkesjö 
Förvaltningschef 



Detaljplan för del av Hässleholmen,

Hässlehus 3 m.fl. (Våglängdsgatan 151)
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Sammanfattning
Planens syfte är att möjliggöra en högre exploatering av fast-
igheten Hässlehus 3 m.fl. för att möta den stora efterfrågan på 
hyresrätter som finns i Borås stad. Det innebär att nuvarande 
bostadshus ersätts med fyra punkthus i åtta till tio våningar 
som rymmer ungefär dubbelt så många lägenheter än vad 
gällande plan medger. Planens syfte är även att möjliggöra en 
flexiblare användning av bebyggelsen på Boda Klint. 
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1. Inledning
Planens syfte 
Planens syfte är att riva befintlig byggnad inom fastighet 
Hässlehus 3 m.fl. och exploatera till förmån av nya hyres-
lägenheter för att möta den stora efterfrågan på hyresrätter 
i Borås. Trycket på nya hyresrätter är idag stort i Borås och 
behovet ökar med ett stigande invånarantal. Planens intention 
är även att möjliggöra en flexiblare användning för att inte 
begränsa platsen möjligheter till större variation. 

Planområde
Planområdet består av fastigheterna Hässlehus 1, 2 och 3. 
Området ligger utmed Våglängdsgatan i stadsdelen Häss-
leholmen. Planområdets storlek är ca 2,3 hektar. Området 
gränsar till bostäder som ägs av AB Bostäder, Boda idrotts-
plats (Bodavallen) och Hässleholmsparken. Marken i området 
ägs av AB Bostäder och Borås Stad.

Gällande detaljplan
Planområdet omfattas av stadsplanen P 363 som vann 
laga kraft 1970. Planen anger att området ska användas för 
allmänt ändamål. Idag ägs Hässlehus 3 av AB Bostäder och 
innehåller bostäder medan Hässlehus 1 och 2 ägs av Borås 
stad och används som serviceboende för äldre.

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen gav 2016-06-20 Samhällsbyggnadsnämn-
den i uppdrag att upprätta en ny plan för området. Uppdraget 
grundar sig på fastighetsägaren AB Bostäders begäran om 
planändring.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömning om upprättande 
av en ny detaljplan grundar sig i att befintlig bebyggelse 
har dokumenterade problem med standard och kan därför 
ersättas med en ny och tätare exploatering. Samhällsbygg-
nadsnämnden beslutade 2016-06-28 §208 att ge Samhälls-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.

Den 07 november 2016 beslutade planchefen via delegation 
från Samhällsbyggnadsnämnden att sända ut detaljplanen 
på samråd (§ Pl 2016-000010). Samrådet ägde rum den 9 
november - 18 december 2016. Inkomna synpunkter finns 
sammanställda i en samrådsredogörelse.

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Inom fastigheten Hässlehus 3 finns idag endast bostäder. 
Nuvarande byggnad uppfördes ursprungligen som servicehus 
för äldre. När äldreboendet avvecklades 1988 av Borås stad, 

Planbeskrivning
Detaljplan för Hässleholmen, Hässlehus 1-3, (Våglängdsgatan 151), Borås Stad, upprättad den 2 oktober 2017. 

Orienteringskarta för planområdet

Planområde

Fjärdingskolan

Hässlegården

Hässle torg

Boda klint

1

3

5

4

1

2

3

4

Hässleholmsparken5
6

2

Bodavallen6
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köptes fastigheten upp av AB Bostäder. Lägenhetssamman-
sättningen har inneburit många utmaningar och svårigheter 
kring att skapa en bra boendemiljö. Huset är ett loftgångshus 
i två våningar som är byggt runt en gemensam innegård. 
Bostäderna har under lång tid haft låg standard. Brister 
hittas främst i byggets grundutförande och konstruktion, 
särskilt problem med höga grundvattennivåer. I planens 
norra angränsande område är bostadshusen i sutteräng av 
typen lamellhus i tre till fyra våningar som är anpassade efter 
terrängen.  

Inom fastigheterna Hässlehus 1 och 2 ligger serviceboendet 
Boda Klint. Bebyggelsen består av två sammanbyggda 
byggnader, en högre byggnad på 6 våningar mot Hässle-
homsparken och en lägre byggnad på två våningar mot 
Våglängdsgatan.

Ny bebyggelse
Den nya bebyggelsen inom fastighet Hässlehus 3 kommer att 
rymma cirka 120 lägenheter distribuerat på fyra punkthus i 
åtta till tio våningar. Husen ska erbjuda ett varierande utbud 
och fungera för olika livssituationer samt vara av modern 
standard med god tillgänglighetsanpassning. 

Befintlig bebyggelse inom fastighet Hässlehus 1 och 2 beva-
ras eller kompletteras. Fastigheten bör i framtiden utformas 
med ett varierat ändamål. Bestämmelser har införts för att 
skapa flexibilitet och anpassning efter efterfråga/behov.  

Konsekvenserna av planförslaget innebär en högre exploa-
tering och större variation av funktioner inom befintliga 
fastigheter i närhet av högfrekventa kollektivtrafikstråk. 
De flexibla användningsbestämmelser som medger kontor, 
detaljhandel, skola, vård och besöksanläggningar komplet-
terar den enformiga funktionaliteten i området. 

Stadsbild och gestaltning
Tillkommande bebyggelse inom fastighet Hässlehus 3 
kommer efterlikna bebyggelsen som återfinns i västra 
Hässleholmen längs Tunnlandsgatan, där man tidigare byggt 
punkthus, i sju våningar som likt planområdet omges av tre 
våningar höga lamellhus. 

De nya husen bör anpassas till befintlig bebyggelse men vara 
innovativ och variationsrik i val av material och färg och 
skapa kontrast till den befintliga repetitiva strukturen. Inom 
området finns goda möjligheter att skapa en grön utemiljö 
för de boende. Tillskotten av höga byggnader skapar varia-
tion av byggnadsvolymer i jämförelse med den relativt sterila 
utformningen av området kring Boda Klint.

Historik och kulturmiljöer
Hässleholmen är en stadsdel som utvecklades som en del i 
miljonprogrammet, under 60- och 70-talet i Borås. Kraftig 
urbanisering och inflyttning från landsbygden i kombination 
med arbetskraftsinvandring motiverade ett rationaliserat 
bostadsbyggande. Bostäderna präglades av ett standardiserat 
byggnadssätt och hög materiell standard. När kvarteret 
Hässlehus stod klart 1974 var efterfrågan inte längre lika hög 
på nybyggda lägenheter. Textilkrisen under slutet av 60-talet 
resulterade i att många förlorade sina arbeten och flyttade 
från Borås. Staden har sedan återhämtat sig och nu finns 
återigen ett stort behov av nya bostäder. 

Bostäder
Idag rymmer bostadshuset 60 tvårumslägenheter på 50-63 
m². Lägenheterna har en låg standard och omsättningen är 
extremt hög. En ny detaljplan är viktig för att kunna skapa 
ett nytt bostadsområde, där boendestandarden kan bli högre. 
De nuvarande 60 lägenheterna monteras ner och cirka 120 
nya lägenheter uppförs.   

Offentlig och kommersiell service
I närområdet finns god tillgång till service, förskolor, 
lekplatser, grundskola, äldreboende och idrottsplats. Hässle 

Sutteränghus i tre våningar norr om Hässlehus 3

Lamellhus i fyra våningar söder om Hässlehus 3
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Kollektivtrafik, cykelvägar och parkeringplatser 

tillbyggnad ska Borås program kring tillgänglighet, delaktig-
het och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning 
tillämpas. Även Boverkets byggregler ska beaktas, vilket 
innebär att alla byggnader ska vara användbara och tillgäng-
liga för personer med funktionsnedsättning.

3. Gator och trafik
Gatunät
Gatunätet utmärker sig genom sin hierarkiska struktur son 
kännetecknar miljonprogrammets gatustruktur. Hässlehol-
men nås via Åsvägen som är stadsdelens huvudgata med 
Borås stads generella hastighetsbegränsning på 50 km/h. 

Angöring till planområdet sker via Våglängdsgatan som är 
områdets lokalgata. Lokalgatan sträcker från Åsvägens utfart 
vidare till gator inom kvarteret i fastigheternas norra del. 

Gångtrafik
Stadsdelen Hässleholmen kopplas samman med ett nät av 
trafiksäkra gång- och cykelvägar mellan befintlig bebyggelse. 
Planområdet omges av gång- och cykelvägar som leds från 
Hässleholmen till omkringliggande stadsdelar utan större 

Torg ligger inom 300 meter från bostäderna. Torget innehål-
ler bland annat matbutik, frisör, bibliotek samt mötesplatser i 
form av fritidsgården Hässlehus och Snickarboa, en snickar-
verkstad för den som vill laga eller tillverka saker.  

Tillgänglighet
Planområdet är platt utan påtagliga höjdskillnader och är 
därmed tillgängligt och framkomligt. De nya lägenheterna 
kommer att byggas tillgänglighetsanpassade, exempelvis 
genom installation av hissar och bidra till att utbudet av 
tillgängliga lägenheter i Hässleholmen ökar. Vid ny-, om- och 

Planområde

Stadsbusslinje

Busshållsplats

Cykelbana

Blandtra�k

Parkering

Parkering

Parkering

Parkering

Parkering

Parkeringshus intill planområdet
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påverkan av biltrafik. Söder och öster om planområdet finns 
parker och idrottsanläggningar med tydliga gångstråk. Kring 
Bodavallen finns tillgång till elljusspår som slingrar sig 
genom Hässleholmsparken. 

Cykeltrafik och cykelparkering
Tillgången till cykelvägar kring området är mycket bra och 
leder hela vägen till centrala Borås. Cykelstråken passerar 
Kulturhuset, Södra Älvsborgs sjukhus och leder i motsatt 
riktning till Brämhults idrottsplats. På så sätt är stadsdelen 
väl sammankopplad med andra områden i kommunen.    

Kollektivtrafik
Planområdet har god tillgång till kollektivtrafik. Intill 
området finns Våglängdsgatan 151 där buss 10 avgår en 
gång varannan timme. Inom 200 meter, på Åsvägen, finns 
busshållplatsen Fjärdingskolan där bussar avgår mer frekvent. 
Fem olika stadsbussar, linjerna 1, 3, 5, 6 och 10, stannar och 
går var femte minut. Restiden till och från Södra Torget i 
Borås centrum är 9-15 minuter. 

Biltrafik och bilparkering 
Enligt Borås stads parkeringsregler resulterar exploatering av 
fastighet Hässlehus 3 till ett parkeringsbehov om 200 platser.  
I nära anslutning, invid våglängdsgatan finns parkeringshus 
som rymmer ca 120 parkeringsplatser. Parkering finns även 
inom planområdet och tillgången till parkering anses god. 

Borås Stad som är en aktiv part i samhällsbyggandet, ska 
verka för att arbetet med parkering i staden inriktas mot att 
främja hållbara transporter och god tillgänglighet. Enligt 
Borås stads riktlinjer för parkering har planarbetet varit 
inriktad mot att hitta lösningar och verka för att brist på 
parkering inte hindrar nybyggnation.

Riksintressen 
Inga riksintressen berörs.

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för 
vatten och avlopp. Anslutning till befintliga ledningar sker 
främst i fastighetens norra gräns. En utbyggnad av lednings-
nätet inom fastighet kan bli aktuell.

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 anläg-
gas. 

Värme 
Området har en utbyggd fjärrvärmeledning i fastighetens 
västra och norra gräns. Fjärrvärme kommer att anslutas till 
befintliga fjärrvärmeledningar. 

El, tele och fiber
Planområdet har en god tillgång till Borås stads el och 
telenät. Området kommer att anslutas till befintliga el- och 
teleledningar. 

Avfall
Avfallshämtning sker främst via lokalgatan Våglängdsgatan. 
En vändzon möjliggör en säker och tillgänglig avfallshante-
ring för fastigheterna. Den nya bebyggelsen inom fastighet 
Hässlehus 3 genererar ett behov av ca 100 m² yta för 
sophantering. Dessa kan uppföras inom nya byggnader eller i 
komplementhus vid fastighetens nordvästra hörn. 

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. 

Multisportsarena i Hässleholmsparken Naturen inpå husknuten
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5. Mark
Natur och vegetation
Planområdet ligger intill Hässleholmsparken som i Grön-
områdesplanen klassificerats som klass 2 med mycket höga 
värden.  Naturen ger kvaliteter till bostaden, en grön lunga 
som skapar en varierande, trivsam och intressant utemiljö 
för såväl barn som vuxna. Utemiljön är viktig för att skapa 
naturliga mötesplatser såsom lekplatser och gångstråk vilket 
främjar trygghet och samvaro bland boende och besökande. 

Det finns många stadsdelsparker på Hässleholmen. Inom 
500 meter kring planområdet nås både Hässleholmsparken, 
Fjärdingsparken, Megaparken och Dövedalsparken. 
Parkerna skapar viktiga stråk för både djur och människor. 
Hässleholmen är ett relativt platt landskap till skillnad från 
omkringliggande kuperade terräng. Då stora delar av naturen 
är sammanhängande skapas viktiga stråk som fungerar 
som spridningskorridorer för djur och växter. Planområdet 
kommer inte påverka de berörda grönområdena och bör vid 
utformning stötta sambandet mellan olika grönområden 
genom exempelvis vegetation och trädplantage för att 
förstärka spridningskorridorer.  

Lek och rekreation
I planområdets norra och södra del finns möjlighet till rekrea-
tion genom exempelvis Hässleholmsparkens elljusspår och 
öppna parkytor.

På Hässleholmen finns ett flertal lekplatser, både kvarterslek-
platser och stadsdelslekplatser. Intill planområdet ligger Häss-
leholmsparkens lekplats och multisportarena med tillhörande 
lekredskap. Inom stadsdelen finns ytterligare en stadsdelslek-
plats som båda är tillgänglighetsanpassade. Ytterligare fem 
mindre kvarterslekplatser finns på Hässleholmen varav tre av 
dem är tillgänglighetsanpassade. 

Fornlämningar och kulturminnen
Några kända fornlämningar finns inte inom planområdet. 

Geoteknik och radon
Enligt kommunens översiktliga kartering består området 
av morän. En geoteknisk undersökning utfördes av Tyréns 
2017-06-30 och sammanfattades i en rapport. 

Rapporten innehåller beskrivning av befintliga förhållanden, 
översiktlig kontroll av sättningar samt förslag på fortsatt 
arbete avseende grundläggning och markbelastning. Rappor-
ten innehåller även en radonundersökning.

Avstånd till grönområden

Fjärdingsparken

Planområde

500 meter
300 meter

Grönt stråk

Dövedalsparken

Hässleholmsparken

Megaparken
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Markmiljöundersökning - sonderingspunkter

Utredning visar att undergrunden varierar med avseende på 
förekomst av torv, lagringstäthet och djup till fast botten. 
Resultatet visar att tillfredsställande säkerhet mot stabilitets-
brott råder inom området. Förutsättningar för grundläggning 
av föreslagna punkthus bedöms som goda. Dock behövs 
kompletterande undersökningar vid respektive hus för att 
verifiera undergrunden och val av lämpligaste grundlägg-
ningsätt. Uppskattningsvis kan platta på mark användas där 
undergrunden tillåter detta i annat fall behövs grundläggning 
ner till fast botten, antingen genom urschaktning eller genom 
pålar eller plintar. Ingen kontroll av släntstabilitet har utförts 
då området ej har förutsättningar för att sådan problematik 
ska råda. 

Vid eventuella schaktarbeten bör hänsyn tas till lokal 
stabilitet. Slänten öster om planområdet är i sitt nuvarande 
naturliga tillstånd stabil. Några bergtekniska åtgärder är inte 
nödvändiga inför exploatering av planområdet. 

Den radonundersökning som utförts gav inga mätbara 
resultat och inga ytterligare åtgärder vidtas. 

Markmiljö 
En miljöteknisk markundersökning har utförts av Tyréns 
2017-06-30. Resultatet från undersökningen visar på relativt 

låga halter av analyserade ämnen inom de aktuella fastig-
heterna för känslig markanvändning. För samtliga på jord 
analyserade ämnen understiger laboratorieresultatet riktvär-
det för KM. Riskklassningen av fastigheterna bedöms som 
måttlig och har klassats till riskklass 3.

I två punkter överstiger uppmätta värdet av PAH H rikt-
värdet för MRR, och i en punkt överstiger uppmätta värdet 
av bly och kvicksilver riktvärde för MRR. Eftersom samt-
liga konstaterade föroreningar understiger analysresultatet 
Naturvårdsverkets riktvärde för KM bedöms tillståndet som 
mindre allvarligt. Utifrån utförd undersökning bedöms det 
inte finnas behov att vidta särskilda avhjälpande åtgärder 
inför bebyggelse. 

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

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

Grundvattnets kvalitet
En miljöteknisk undersökning av grundvatten har utförts av 
Tyréns 2017-06-30 och kompletterats 2017-09-06. Resultatet 
av analyserade prover visar på låga halter för samtliga ämnen 
utom arsenik, barium och bly. 

Vid första provtagning uppmättes höga värden för arsenik 
och bly. Vid en kompletterande provtagning hittades inga 
höga värden. Sammanfattningsvis uppmättes varierande hal-
ter mellan provtagningstillfällena utan att visa på någon tyd-
lig trend. Sammantaget bedöms den generella förorenings-
nivån för grundvattnet som mindre allvarlig. De förhöjda 
halterna av arsenik och barium i grundvattnet beror troligen 
på naturligt förhöjda halter i berggrunden. Den förhöjda 
halten bly i en av punkterna kan bero på att närliggande slänt 
är utfylld och att fyllnadsmassorna ger en lokal påverkan på 
grundvattnet nedströms slänten. 

Sammantaget bedöms dock de uppmätta halterna i grund-
vattnet inte utgöra ett hinder för en framtida entreprenad. 
Grundvattnet bedöms inte heller leda till en förhöjd risk för 
människor eller miljö då det inte används som dricksvatten 
och inte bedöms påverka ytvatten. Eventuellt länsvatten som 
kan uppkomma under en framtida entreprenad bör provtas 
för att få beslutsunderlag till hur vattnet ska hanteras.

Ytvattnets kvalitet 
Ytvattnets kemiska status bestäms av hur mycket kemiska 
föroreningar som finns i vattnet eller bottensedimentet. De 
ämnen som ses som föroreningar är ämnen som till exempel 
tungmetaller, bekämpningsmedel och kemiska föreningar 
som används i bland annat tillverkningsindustrin. Planom-
rådet berörs inte av något vattendrag eller vattenområde och 
påverkar därför ej vattnets status.

7. Sociala perspektiv
Segregering betyder avskiljning. Inom stadsplanering asso-
cieras segergering till avskiljning mellan socioekonomiska 
befolkningsgrupper uppdelade i olika geografiska områden. 
Stadsplaneringen kan medverka till att minska segregering 
genom att skapa en stad där funktioner och människor 
blandas i en högre grad, bland annat genom att bygga mång-
funktionella, täta bostadsområden med ett brett utbud av 
hustyper (t.ex. lägenheter, villor) och upplåtelseformer med 
olika hyresnivåer. 

Stadsdelen Hässleholmen har behov av nya lägenheter 
och genomförandet av planen bidrar till ett utökat utbud. 

Lägenheter nära kollektivtrafikstråk bör attrahera andra 
socioekonomiska befolkningsgrupper som ger området mer 
variation, av såväl socioekonomisk som demografisk karaktär.    

Mötesplatser
Den nya bebyggelsestrukturen skapar öppna rum mellan 
punkthusen. Dessa rum ökar platsens tillgänglighet och 
skapar utrymmen för möten mellan de boende i närområdet. 
Andra mötesplatser kan uppkomma i offentliga rum så som 
Hässleholmsparken som ligger i anslutning till planområdet. 
Även busshållplatser och entréer ger möjlighet att skapa 
trivsamma miljöer för möten, platser som bör utformas med 
eftertanke. 

8. Störningar på platsen
Risk
Planområdet har långt till riskkällor såsom väg, järnväg eller 
andra farliga verksamheter. Området ligger drygt 330 meter 
från Rv 40 som är en farligt godsled. Ytterligare utredningar 
bedöms inte som nödvändiga. 

Buller och vibrationer
I planområdet planläggs inga bostäder som kan bli störda 
av bullerkällor. Den verksamhet som tillåts ger inte upphov 
till något buller som kan störa omkringliggande bostäder. 
När det gäller trafikbuller, enligt Borås Stads översiktliga 
bullerutredning (se bilderna ovan) finns det ingen risk för att 
riktvärden på platsen överskrids. Ytterligare utredningar 
bedöms inte som nödvändiga.

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

I området bedöms inte luftföroreningshalten vara hög. 
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. 
Topografi och bebyggelse påverkar inte halterna negativt. 
Därmed behöver åtgärder inte vidtas. 

9. Planbestämmelser 
Allmänna platser 
Planområdet saknar allmän plats.
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Kvartersmark
Kvartersmarken har ändamålet B som står för bostäder, D 
för vård, S för skoländamål, C för centrumändamål och E 
för tekniska anläggningar. Syftet är att skapa en flexibel plan 
om behovet förändras. Även komplementbyggnader, så som 
soprum eller cykelgarage ingår i användningen. 

Egenskapsbestämmelser
Fastighetsytan på fastigheten Hässlehus 3 får ha bebyggelse 
som uppnår en byggnadsarea på 1800 kvadratmeter. Total-
höjden inom planområdet är angett i högsta totalhöjd över 
Borås nollplan och är satt till +209 meter. Byggnadshöjden 
anses vara rimlig för att passa in i omgivande bebyggelse-
struktur samtidigt som det tillgodoser möjlighet till att bygga 
efterfrågat antal våningar. Område utmarkerat som prick-

mark säkerställer markens tillgänglighet för underjordiska 
ledningar, såsom fjärrvärmeledningar. Fastigheten Hässlehus 
2 får ha bebyggelse som uppnår en byggnadsarea på 4600 
kvadratmeter. Det motsvarar ca 1000 kvadratmeter mer än 
vad som tillåts idag. Totalhöjden är satt till +188 respektive 
+206 meter anpassat efter befintlig bebyggelse.  

Bullerkarta (2012) som visar ekvivalenta bullernivåer från vägarna.                                                             Planområdesgräns

Bullerkarta (2012) som visar maximala bullernivåer från vägarna.                                                             Planområdesgräns
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10. Övergripande beslut
Vision 2025
Borås Stad antog 2012 Vision 2025 som ett underlag för 
kommunens vision- och översiktsplanearbete. Följande 
målområden berör exploateringen för Hässlehus 3: 

 » Människor möts i Borås

Möten mellan människor är ett strategiskt mål i Borås Vision 
2025. På Hässleholmen finns många platser som möjliggör 
möten och kreativa evenemang för de som delar intressen 
men även utemiljöer som skapar spontana möten och 
samvaro för människor i alla åldrar. Planen leder till att fler 
kan flytta in i området som i sin tur kan bidra till nya möten 
och kunskapsutbyten. 

 » Goda resvanor och attraktiva kommunikationer

För både boende och besökande blir området en attraktiv 
miljö som ligger i ett kollektivtrafiknära läge och med 
tillgång till gång- och cykelvägar vilket underlättar ett 
miljömedvetet resande. 

 » Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt

I området finns möjlighet för de boende att njuta av rekrea-
tionsmiljöer, som Hässleholmsparken, en park som erbjuder 
både möjlighet för motion och rekreation som bidrar till en 
godare hälsa.  

Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhällsbygg-
nadsmål och spelregler för användningen av mark och vatten. 
Följande spelregler är relevanta för detaljplanen:

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

 » Lokalisera bebyggelse i lägen som förstärker underlaget 
för kollektivtrafiken

 » Bostäder ska ha nära till grönområden av hög kvalitet

 » Ny bebyggelse lokaliseras i lägen med god trafiksäkerhet

 » För att gynna kvarboende och mångfald ska det finnas 
bra bostäder med en blandning av upplåtelseformer, 
ålder och storlek i närområdet.

Hässleholmen är en viktig stadsdel för Borås Stad. Kommu-
nen satsar mycket på att skapa en attraktivare boendemiljö 

där service och boende kan integreras. Det skapar en större 
samvaro och trygghet där fler ytor skapar naturliga mötes-
platser och gemensamma ytor.  

 » Miljömål

De nationella miljömålen beskriver den miljö som miljöarbe-
tet nationellet ska leda till. Detaljplanen berör främst följande 
mål med tillhörande delmål: 

 » God bebyggd miljö: Förtätning sker så att ny bebyggelse 
placeras i ett kollektivtrafiksnära läge samt i anslutning 
till fjärrvärme. 

Borås Stads miljömål antogs 2012 där man valt att arbeta 
med prioriterade områden på lokal nivå. Planområdet ligger 
mycket strategiskt i kollektivtrafiksnära läge och underlättar 
för boende och besökande att resa miljövänligt. De gröna 
miljöerna kring området bidrar till att skapa en hälsosam 
livsmiljö där människor kan möta andra vilket skapar en 
tryggare miljö. Följande mål berör planarbetet:

 » Mål 5. Borås planerar för ett hållbart samhälle

 » Mål 6. Bättre förutsättningar för en hälsosam livsmiljö. 

 » Mål 9. Minskad miljöpåverkan från trafiken

Grönområdesplan
Grönområde är ett begrepp för mark i bebyggelse som inte 
täcks av hård beläggning eller byggnader. Borås Stad har 
en grönområdesplan som vägleder en hållbar förtätning. 
Planen ska säkra att bebyggelse och gröna värden samverkar i 
framtida utveckling.

Direkt utanför planområdet finns grönområde som har 
bedömts som klass 2 på en fyra gradig skala. Det är ett 
område som har stor betydelse på lokal nivå då det erbjuder 
möjlighet för både rekreation, motion, lek och har en 
omväxlande samt stimulerande miljö. Hässlehus 3 har många 
goda förutsättningar till naturvärden, tillgängliga inom korta 
avstånd som tar mindre än tio minuter att nå från bostaden.     

11. Konsekvenser
Konsekvenser av planförslaget beskrivs under respektive 
rubrik. T.ex. under rubriker som bebyggelsestruktur, buller 
eller risk.
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1. Inledning
En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de 
organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska 
åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och 
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 

Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. Detalj-
planens bindande föreskrifter framgår istället av plankarta 
och planbestämmelserna. Avsikten med beskrivningen är att 
den ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.

Denna genomförandebeskrivning redovisar ansvarsfördel-
ningen samt möjligheter till genomförande av tillägg till 
detaljplanen.

Syftet med planen är att möjliggöraen högre exploatering av 
fastigheten för att möta den stora efterfrågan på hyresrätter 
som finns i Borås. Det innebär att nuvarande bostadshus 
ersätts med tre till fyra höga punkthus i åtta till nio våningar 
som rymmer fler lägenheter än vad som finns i nuläget. 
Planområdet omfattas av delar av stadsplan P363 som vann 
laga kraft 1970. Denna plan anger att området ska användas 
för allmänt ändamål, vilket har varit vårdboende som sedan 
omvandlats till boende.

2. Organisatoriska frågor
Tidplaner
Detaljplanearbetet sker med normalt planförfarande och 
följande tidplan gäller:

Samråd  4:e kvartalet 2016 
Granskning 2:a kvartalet 2017 
Antagande 3:e kvartalet 2017 
Laga kraft  3:a kvartalet 2017

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

Genomförandetid
Genomförandetiden 5 (fem) 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 

Genomförandebeskrivning
Detaljplan för Hässleholmen, Hässlehus 1-3, (Våglängdsgatan 151), Borås Stad, Västra Götalands län, upprättad 2017-06-20.

gäller även efter genomförandetidens utgång men kan då 
ändras eller upphävas utan att de rättigheter som uppkommit 
genom planen behöver beaktas.

Ansvarsfördelning och huvud- 
mannaskap
Hela planområdet utgörs av kvartersmark, där respektive 
fastighetsägare ansvarar för åtgärder inom sin fastighet. 

3. Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsägare
Planområdet består av fastigheterna Hässlehus 1 och 2 som 
ägs av Borås Stad samt Hässlehus 3 som ägs av AB Bostäder 
i Borås.

Fastighetsbildning
Planområdet trafikmatas från Våglängdsgatan. Våglängdsga-
tan ligger delvis på kvartersmark inom intilliggande fastighet 
Hässlehus 7. Borås Stad och AB Bostäder bör tillförsäkra 
sig rätten att ta sig till sina respektive fastigheter. Det skulle 
kunna ske antingen genom bildande av servitut eller genom 
inrättande av gemensamhetsanläggning.

Ledningsrätt
Hässlehus 1, 2 och 3 belastas alla av ledningsrätt för stark-
ström. I det fall ledningsrätten behöver omprövas på grund 
av exploatering krävs förhandling med ledningsägaren.  

4. Tekniska frågor
Vatten och avlopp, dagvatten samt fjärr-
värme
Området 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, fram till 
anslutningspunkten, utföras och bekostas av respektive 
fastighetsägare. Det är Borås Energi och Miljö AB som är 
huvudman för den allmänna VA-anläggningen. Framtida 
bebyggelse kan anslutas till fjärrvärmenätet.

El, tele och fiber
Området bedöms kunna anslutas till el, tele och fiber.
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Trafik och parkering
Då det finns befintlig parkering inom planområdet, samt fler-
talet större parkeringar i närområdet, planeras ingen byggna-
tion av fler parkeringsplatser inom området som omfattas 
av planen. Om fler parkeringsplatser skulle efterfrågas finns 
utrymme för att bygga sådana inom planområdet samt på 
kvartersmark intill som ägs av AB Bostäder.

5. Ekonomiska frågor
Ledningsåtgärder
Avtal avseende eventuell omläggning av ledningar bör teck-
nas mellan ledningsägaren och respektive fastighetsägare för 
att säkerställa åtaganden vad gäller kostnader och utförande.

Planavgift 
Borås Stad har tecknat planavtal med exploatören som 
reglerar kostnader för framtagande av detaljplan. I enlighet 
med detta avtal ska planavgift inte tas ut vid prövning av 
lovärenden som överensstämmer med detaljplanen. 

Stadskansliet
Mark och exploatering

Johannes Olsson
Mark- och exploateringsingenjör 
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Sammanfattning
Samråd enligt PBL 5:11 avseende planförslag upprättat den 
25 augusti 2016 har ägt rum under tiden 9 november 2016 
– 18 december 2016 och har annonserats i Borås Tidning 17 
november 2016. Berörda markägare har underrättats med 
brev till samrådet. Under samrådstiden har detaljplanen 
varit anslagen i Stadshuset och på Hässleholmens bibliotek. 
Handlingarna har även varit tillgängliga på kommunens 
hemsida.

12 remissinstanser och inga sakägare har skickat in yttranden 
under samrådstiden. 

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

Ändringar i planförslaget
Granskningshandlingen innebär följande ändringar jämfört 
med samrådshandlingen:

 » Plankartan har ändrats avseende prickmark. En 
utökning av egenskapsgräns för planbestämmelsen 
prickmark har genomförts. 

 » Planbestämmelsen för prickmark har formulerats för att 
tillåta byggnation av t. ex. parkeringsplatser. 

Beslutsförslag
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta:

 » att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen samt 
att skicka ut detaljplanen på granskning.

 » att genomförandet av detaljplanen inte kan förmodas 
innebära en betydande miljöpåverkan.

Handläggning
Kommunstyrelsen gav 2016-06-20 Samhällsbyggnadsnämn-
den i uppdrag att upprätta en ny plan för området. Begäran 
grundar sig på att fastighetsägaren inkommit med begäran 
om planändring.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-06-28 §208 att 
ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta 
detaljplan.

Samrådsredogörelse
Detaljplan för Hässleholmen, Hässlehus 1-3, (Våglängdsgatan 151), Borås Stad, Västra Götalands län, upprättad 2017-06-21.

1. Yttranden från remisspart 20
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Den 7 november 2016 beslutade planchefen via delegation 
från Samhällsbyggnadsnämnden att sända ut detaljplanen 
på samråd (§ Pl 2016-000010). Samrådet ägde rum den 9 
november - 18 december 2016. Inkomna synpunkter finns 
sammanställda i en samrådsredogörelse.

1. Yttranden från remisspart
S1 Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslaget till 
detaljplan.

S2 Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen anser att syftet med att förtäta stadsdelen 
Hässleholmen med fler bostäder och blandade verksamheter 
är motiverat och lämplig. Området och har god tillgång till 
kollektivtrafik. Dock påpekas att kommunen behöver en 
utförligare redogörelse för frågor som rör hälsa och säkerhet, 
särskilt frågan om buller och geoteknik.

Kommentar 
Planbeskrivningen har kompletterats med bullerkarta som 
redovisar ekvivalenta bullernivåer från omkringliggande vä-
gar. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att den 
översiktliga bullerutredning är tillräcklig då bullernormer 
inte överskrids.  Planbeskrivningen har kompletterats med en 
miljö och geoteknisk undersökning, se planbeskrivning sid 8. 

S3 Trafikverket 
Trafikverket anser att planbeskrivning kan kompletteras med 
en beskrivning av konsekvenserna av detaljplanen, särskilt 
gällande ändamålen D, S, C och E. Trafikverket anser även 
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S7 Lantmäterimyndigheten
Lantmäterimyndigheten har inga egentliga synpunkter, men 
vill påpeka det faktum att Hässlehus 2 och 3 har utfart över 
kvartersmark med stöd av inskrivna avtalsservitut, medan 
Hässlehus 1 saknar formell utfartsrättighet.

Kommentar
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i sin avvägning bedömt 
att man vid en ny fastighetsreglering slår samman fastighet 
Hässlehus 1 och 2 vilket resulterar i att inskrivna avtalsservi-
tut gäller för båda tidigare separata fastigheter. 

S8 Kulturnämnden 
Kulturnämnden ser positivt på satsningen på Hässleholmen. 
Ersättningen av befintligt bostadhus till mer ändamålsenliga 
hus bedöms som motiverat i det här fallet. Kulturnämnden 
godtar därmed den föreslagna detaljplanen.

S9 Räddningstjänsten 
Närmsta brandpost ligger i planområdets nordvästra hörn. 75 
meter till närmsta brandpost överstigs således på flera ställen 
i planområdet, inklusive vårdboendet. Räddningstjänsten 
anser att en utökning av brandpostnätet behövs för att 
uppfylla 75 meter från närmsta brandpost till uppställ-
ningsplats för brandbilar. I praktiken påverkas de två södra 
punkthusen och Bodaklint.

Punkthusen ska utföras i 8-9 våningar, vilket troligen innebär 
att högsta fönsters underkant hamnar över 23 meter från 
marken. Därmed kan inte räddningstjänsten tillgodoräknas 
som alternativ utrymningsväg. Om byggnaderna inte blir så 
höga kommer uppställningsplatser förmodligen att behövas. 
Oavsett höjd behövs räddningsvägar fram till husen.

Vägarna fram till husen ska uppfylla krav på räddningsvägar. 
Om byggnaderna ska utformas så att räddningstjänsten ska 
utgöra alternativ utrymningsväg ska räddningstjänsten kunna 
nå samtliga lägenheter via räddningsvägar och uppställnings-
platser för höjdfordon.

Kommentar
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att planen 
har goda möjligheter att uppfylla krav på räddningsväg och 
uppställningsplats. 

Under bygglov tas hänsyn till installation av brandposter och 
alternativ utrymningväg/utformning av trapphus för höga 
byggnader. 

S10 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.

att en lokaliseringsbedömning (flyghinderanalys) bör göras 
vid etablering av byggnader eller byggnadsverk som översti-
ger 20 meter. 

I övrigt framgår inte vilka bestämmelser som ska anpassas 
efter den befintliga bebyggelsen och möjliggöra en flexiblare 
användning. Trafikverket anser att planen bör förtydligas 
med detta.

Kommentar
En flyghinderanalys har beställts av Samhällsbyggnads-
förvaltningen från Luftfartsverket. Planbeskrivningen har 
uppdaterats gällande konsekvenserna av planförslaget.

S4 Tekniska nämnden
Tekniska nämnden tillstyrker förslaget till detaljplan.

S5 Borås Energi och Miljö 
Det behövs ytterliggare U-område inom planområdets 
nordvästra och sydvästra del. För fastigheter som har hård-
gjord yta större än 2500 m² ska fördröjningsåtgärder vidtas. 
Fördröjningsmagasin med en effektiv volym av 3 m3 per 100 
m2 hårdgjord yta ska anläggas.

Kommentar 
Detaljplanen har kompletterats genom planbestämmelsen om 
dagvattenhantering under rubrik byggnadsteknik. En utförlig 
beskrivning återfinns i planbeskrivningen under punkten 
Teknisk försörjning. Plankartan har reviderats till att innefatta 
ett utökat u-område enligt inkomna yttranden.

S6 Borås Elnät  
Respektive nytt punkthus som byggs ska vara anslutna med 
separata elserviser. Vid nybyggnation vill Borås Elnät bli 
kontaktade av exploatören i god tid för utredning av den 
kommande effektökningen som beräknas bli av den nya 
bebyggelsen.

Eventuell flytt av befintliga ledningar bekostas av initiativta-
garen.

Borås Stadsnät har optostråk (rör och kablar), som både 
passerar planområdet och ansluter till fastigheterna i planom-
rådet. Vid nybyggnation vill Borås Stadsnät bli kontaktade av 
exploatör i god tid för att samordna förändringar som krävs 
gällande optostråk som ansluter till fastigheter i planområdet 
Eventuell flytt av stråk som passerar planområdet bekostas av 
initiativtagaren.

Kommentar
Synpunkterna skickas vidare till exploatören.
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När det gäller gatunät och trafik har detaljplanen tagit hänsyn 
till detta för att undvika trafikfarliga platser etc..

Kommentar
Detaljplanen reglerar inte utformningen av utemiljön, men 
synpunkterna skickas vidare till exploatören.

S11 Miljö och konsumentnämnden 
Kulturnämnden tillstyrker detaljplan för Hässleholmen, 
Hässlehus 1-3, Våglängdsgatan 151, Borås Stad. Dock bör 
Samhällsbyggnadsförvaltningen utreda, tydliggöra och 
reglera frågor om parkering, mark och vatten samt grönom-
råde i planhandling eller plankarta inför granskningsskedet.

Kommentar
Planbeskrivningen har kompletterats gällande frågor om 
parkering, se även genomförandebeskrivning. Planbestäm-
melsen för prickmark har formulerats om för att tillåta 
byggnation av parkeringsplatser.

S12 SGI  
SGI noterar att planbeskrivningen ej tar upp frågor gällande 
radon, vilket är en brist. SGI vill påtala att bedömningar 
alltid ska göras utifrån planförutsättningar och att geotek-
nsika säkerhetsfrågor även omfattar ras i berg och jord 
inklusive blocknedfall som direkt och indirekt kan påverka 
planområdet. Utifrån det underlag som presenteras i detta 
skede går det ej att avgöra om slänten mot öster kan utgöra en 
risk och detta bör förtydligas i det fortsatta planarbetet. 

Kommentar
Se kommentar till S2, Länsstyrelsen.



DETALJPLAN 21

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

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

När detaljplaner upprättas är det viktigt att alla berörda ges 
möjlighet till delaktighet och inflytande.

1. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när, var och hur en detaljplan ska upprät-
tas men initiativet kan komma från privata intressenter. 
Enligt Plan- och bygglagen som styr planeringen i Sverige, 
ska markens lämplighet för bebyggelse och dess utformning 
prövas genom detaljplan. Detaljplan ska därför göras för ny 
sammanhållen bebyggelse eller för ny enstaka byggnad vars 
användning får betydande inverkan på omgivningen. En 
detaljplan kan även behöva upprättas för 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 illustra-
tionskarta, en planbeskrivning och en genomförandebe-
skrivning. Planbeskrivningen och illustrationskartan ska 
underlätta förståelsen av planförslaget och tydligt redovisa 
förutsättningar och syfte med planen. De gäller inte som 
juridiskt bindande dokument utan avsikten är att de ska vara 
vägledande vid tolkningen av planen. Genomförandebeskriv-
ningen redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen 
ska kunna genomföras. Den har inte någon egen juridisk 
verkan. En detaljplan genomgår flera olika skeden innan 
den vinner laga kraft och blir ett juridiskt dokument. Mellan 
de olika skedena sammanställs och besvaras de synpunkter 
som inkommit från privatpersoner och remissinstanser. 

Dokumenten där synpunkterna sammanställs kallas 
samrådsredogörelse eller utlåtande. Dessa är viktiga besluts-
underlag 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 remiss-
instanser. 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 Samhällsbyggnadsnämn-
den. Både positiva och negativa synpunkter kan vara viktiga 
för planens utformning. Skulle ni senare vilja överklaga 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni ha lämnat skrift-
liga invändningar. Efter samrådstiden sammanställer vi alla 
synpunkter och kommenterar dem i en samrådsredogörelse.

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

Varför detaljplan?
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dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Om försla-
get 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 fram-
fört 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. Länsstyrel-
sens beslut vinner laga kraft tre veckor efter att kommunen 
och övriga fått ta del av beslutet. Länsstyrelsens beslut kan i 
sin tur överklagas till Mark- och miljödomstolen av den som 
inte är nöjd. 

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

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

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

Alla detaljplaner på samråd och granskning finns tillgängliga 
i Stadshuset, våning 6. Vill du träffa någon av våra handläg-
gare så är det bra om ni bokar tid.

Plansamråd Granskning Antagande Laga kraft

Så kan du påverka detaljplanens innehåll

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

Programsamråd

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

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

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

Tre veckor efter antagan-
det vinner planen laga 
kraft, om inte planen 
överklagats.

Nu kan bygglov lämnas i 
enlighet med planen.

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

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

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

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

Du får ta del av den 
färdiga detaljplanen. Detta 
är sista tillfället att lämna 
synpunkter. För att få rätt 
att överklaga planen 
måste du lämna synpunk-
terna skriftligt. Synpunk-
terna lämnas till Samhälls-
byggnadsnämnden.
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postadress Samhällsbyggnadsförvaltningen, 

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

  webbplats boras.se/detaljplan



 
 
 

 
 
 BESLUTSFÖRSLAG 
 
 
 
Remissvar: Detaljplan för del av Svensgärde, Kyllared 1:90, Borås Stad 
 
 
Förslag till beslut: 
 
Förskolenämnden tillstyrker ”Detaljplan för del av Svensgärde, Kyllared 1:90, Borås Stad” och översänder svaret till 
Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Ordförande 
 
 

 
 

 
Tillstyrkes 

 
 

 
Alternativt förslag 

 
 
 
 
 
                     
Datum  Vice ordförande 
 
 
  
 
Diarienummer: 2017/FN0164 214 
Handläggare:   

Ärende 15 



 
 
 
 REMISSVAR 

Sida 
1(1) 

Förskolenämnden 

 
Datum 
2017-10-19 

Diarienummer 
2017/FN0162 214 

 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 

 

 

 

 
 
Remissvar: Detaljplan för del av Svensgärde, Kyllared 1:90, 
Borås Stad 
 
Nämndens beslut 
Förskolenämnden tillstyrker ”Detaljplan för del av Svensgärde, Kyllared 1:90, Borås 
Stad” och översänder svaret till Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Nämndens yttrande i sammanfattning 
Förskolenämnden ställer sig positiv till detaljplanen och har inget att erinra mot 
granskningsförslaget.  
 
Nämndens yttrande i sin helhet 
Förskolenämnden har granskat underlaget för planärendet. Syftet med planärendet är 
är att tillskapa LSS-boende på en del av ett område, tidigare planlagt för natur. Områ-
det ligger utmed Färgargatan i stadsdelen Svensgärde, söder om Riksväg 40. Planom-
rådets storlek är ca 4300 m² och ägs av Borås Stad. Omkringliggande fastigheter är av 
privat ägo.  
Förskolenämnden ser inga risker för de yngre medborgarna i området kopplat till 
detta planärende. Det kommer heller inte skapa behov av fler förskoleplatser i områ-
det.  
 
 
FÖRSKOLENÄMNDEN 
 
 
Leif Johansson  Pernilla Bjerkesjö 
Ordförande   Förvaltningschef 









3ODQHQV�V\IWH�lU�DWW�L�VDPEDQG�PHG�I|UWlWQLQJ�LQI|UOLYD�
P|MOLJKHWHQ�DWW�VNDSD�ERVWlGHU�L�IRUP�DY�HWW�/66�ERHQGH��
/DJHQ�RP�6W|G�RFK�6HUYLFH��/66��XSSUlWWKnOOV�DY�NRPPXQ�
PHG�V\IWHW�DWW�JH�PlQQLVNRU�PHG�IXQNWLRQVQHGVlWWQLQJ�VW|G�
I|U�DWW�NXQQD�OHYD�HWW�Vn�VMlOYVWlQGLJW�OLY�VRP�P|MOLJW��)|UH�
VODJHQ�EHE\JJHOVH�E|U�XWIRUPDV�LQRP�UDPDUQD�I|U�VlUVNLOG�
VHUYLFH�I|U�YX[QD�RFK�DQQDQ�DQSDVVDG�ERVWDG��

3ODQHQ�|YHUHQVVWlPPHU�PHG�JlOODQGH�|YHUVLNWVSODQ�RFK�lU�
I|UHQOLJ�PHG������RFK���NDS�L�PLOM|EDONHQ�RFK�EHG|PV�LQWH�
LQQHElUD�QnJRQ�EHW\GDQGH�PLOM|SnYHUNDQ��

2PUnGHW�OLJJHU�XWPHG�)lUJDUJDWDQ�L�VWDGVGHOHQ�6YHQVJlUGH��
V|GHU�RP�5LNVYlJ�����3ODQRPUnGHWV�VWRUOHN�lU�FD������Pñ�RFK�
lJV�DY�%RUnV�6WDG��2PNULQJOLJJDQGH�IDVWLJKHWHU�lU�DY�SULYDW�
lJR��

*lOODQGH�GHWDOMSODQ�3�����IUnQ������DQJHU�DQYlQGQLQJVEH�
VWlPPHOVHU�DOOPlQ�SODWVPDUN�RFK�QDWXURPUnGH�

.RPPXQVW\UHOVHQ�JDY������������6DPKlOOVE\JJQDGVQlPQ�
GHQ�L�XSSGUDJ�DWW�SnE|UMD�WYn�GHWDOMSODQHU��

6\IWHW�lU�DWW�XQGHUV|ND�P|MOLJKHWHUQD�I|U�NRPPXQDO�YHUNVDP�
KHW�Sn�WYn�WRPWHU�L�6YHQVJlUGH�RFK�6|UPDUNHQ�YDUDY�HQ�DY�GH�
WYn�lU�.\OODUHG�������

6DPUnG ��NYDUWDOHW�����
*UDQVNQLQJ ��NYDUWDOHW�����
$QWDJDQGH ��NYDUWDOHW�����
/DJD�NUDIW ��NYDUWDOHW�����

7LGSODQHQ�I|UXWVlWWHU�DWW�LQJD�DOOYDUOLJD�V\QSXQNWHU�Sn�
GHWDOMSODQHQ�LQNRPPHU�VRP�I|UGU|MHU�SODQDUEHWHW��

3ODQRPUnGHW�EHVWnU�DY�HWW�PLQGUH�VNRJVSDUWL�L�QRUG|VWUD�
GHOHQ�DY�6YHQVJlUGH�PHOODQ�HWW�JOHVEHE\JJW�VPnKXVRPUnGH��

2PUnGHW�NULQJ�SODQRPUnGHW�EHVWnU�DY�HQ�XSSEUXWHQ�NYDUWHUV�

JHQRP�VXWHUUlQJ�YnQLQJDU���3ODQRPUnGHW�lU�YlO�LQWHJUHUDW�L�
ERVWDGVRPUnGHW�RFK�HQ�I|UWlWQLQJ�EHG|PV�VRP�OlPSOLJ���

/RNDOLVHULQJHQ�DY�/66��ERHQGH�KDU�EHG|PWV�VRP�OlPSOLJ�
XWLIUnQ�JlOODQGH�NUDY��$YJ|UDQGH�IDNWRUHU�YLG�YDO�DY�ORND�
OLVHULQJHQ�lU�SODWVHQV�WLOOJlQJOLJKHWVDQSDVVQLQJ��RPUnGHWV�

)|UWlWQLQJHQ�LQQHElU�DWW�OXFNRU�LQRP�NYDUWHUHW�XWQ\WWMDV�RFK�

UHVXOWHUDU�L�|NDG�YDULDWLRQ�DY�XSSOnWHOVHIRUPHU�L�HWW�QlURPUnGH�
VRP�GRPLQHUDV�DY�HQERVWDGVKXV��)|UWlWQLQJHQ�ELGUDU�WLOO�
YDULDWLRQ�L�IRUP�RFK�IXQWLRQ���

2PUnGHW�SUlJODV�DY�VPnKXVEHE\JJHOVH�L�HQ�HOOHU�WYn�YnQLQJDU��
)|U�DWW�Q\�EHE\JJHOVH�VND�DQSDVVDV�WLOO�RPUnGHWV�VNDOD�PHGJHU�
GHWDOMSODQHQ�DWW�Q\�EHE\JJHOVH�InU�XSSI|UDV�L�WYn�YnQLQJDU��,�

YLVDU�I|UVODJ�Sn�EHE\JJHOVHQV�IUDPWLGD�JHVWDOWQLQJ�

(WW�/66�ERHQGH�VNDSDU�XW|YHU�ERVWlGHU��DUEHWVSODWVHU�YLONHW�
|NDU�YDULDWLRQHQ�DY�RPUnGHWV�DQYlQGQLQJ��(Q�YDULHUDG�
IXQNWLRQ�UHVXOWHUDU�L�HWW�ULNDUH�VRFLDOW�OLY�

6YHQVJlUGH�KDU�HQ�EHJUlQVDG�WLOOJnQJ�WLOO�I|UVNROD�VNROD��
1lUPDVW�KLWWDV�%RGDJnUGHQV�RFK�6|UPDUNVJnUGHQV�I|UVNROD�
FD���NP�IUnQ�SODQRPUnGHW��,�QlURPUnGHQD�6|UPDUNHQ�6YHQV�
JlUGH�SODQHUDV�XWYHFNOLQJ�DY�\WWHUOLJDUH�I|UVNRORU��

3ODQRPUnGHW�lU�UHODWLYW�SODWW��IUlPVW�GHQ�YlVWUD�GHOHQ�PRW�
)lUJDUJDWDQ�YLONHW�VNDSDU�JRGD�I|UXWVlWWQLQJDU�I|U�DWW�XSSQn�
NUDYHQ�I|U�WLOOJlQJOLJKHW��3ODWVHQ�OlPSDU�GlUPHG�I|U�HWDEOH�
ULQJ�DY�NRPPXQDO�YHUNVDPKHW��VlUVNLOW�DQSDVVDGH�ERVWlGHU�
I|U�PlQQLVNRU�PHG�IXQNWLRQVQHGVlWWQLQJ��%\JJQDGHU�RFK�
GHUDV�RPJLYDQGH�XWHPLOM|�VND�XWIRUPDV�L�HQOLJKHW�PHG�GH�



'HWDOMSODQHRPUnGHW�Sn�.\OODUHG�6YHQVJlUGH��

9\�IUnQ�)lUJDUJDWDQ�



3ODQRPUnGHW�VHWW�IUnQ�NRUVQLQJHQ�)lUJDUJDWDQ�RFK�6SRODUJDWDQ� ,QWLOOLJJDQGH�ERVWDGVEHE\JJHOVH�

*nQJ��RFK�F\NHOYlJ�V|GHU�RP�SODQRPUnGHW�3ODQRPUnGHW�IUnQ�QRUU�OlQJV�PHG�)lUJDUJDWDQ�

�

�c0'���$QJ|ULQJVJDWDQ�7YLQQDUJDWDQ�QlUPDVW�LQGXVWULRPUn�

�����IRUGRQ��c'7��GlU�lYHQ�WXQJD�IRUGRQ�NDQ�I|UHNRPPD��

6YHQVJlUGH�NlQQHWHFNQDV�DY�HWW�XSSEUXWHQ�JDWXQlW�PHG�
9lYDUJDWDQ�VRP�RPVOXWHU�RPUnGHW���6YHQVJlUGHJDWDQ�RFK�

LQRP�RPUnGHW��*DWRUQD�lU�EUHGD��GXEEHOULNWDGH�RFK�DQYlQGV�

GHO��DQJ|UV�YLD�)lUJDUJDWDQ��

F\NHOYlJ�OlQJV�GHODU�DY�7YLQQDUJDWDQ�VRP�OHGHU�KHOD�YlJHQ�LQ�
WLOO�FHQWUDOD�%RUnV���

3ODQRPUnGHW�KDU�HQ�JRG�WLOOJnQJ�WLOO�F\NHOYlJDU��)UnQ�7YLQ�

GHODU��2PJLYDQGH�JDWXVWUXNWXU�OlPSDU�VLJ�YlO�I|U�WUDQVSRUW�

PHG�F\NHO��lYHQ�L�GH�IDOO�VHSDUDW�F\NHOYlJ�VDNQDV��$YVWnQGHW�
IUnQ�SODQRPUnGHW�WLOO�%RUnV�FHQWUXP�lU�RPNULQJ���NLORPHWHU�
RFK�DYVWnQGHW�WLOO�QlUPDVWH�DIIlU�lU���NLORPHWHU��'n�ERHQGHW�
lYHQ�NRPPHU�DWW�YDUD�HQ�DUEHWVSODWV�E|U�F\NHOSDUNHULQJDU�
DQRUGQDV�LQRP�NYDUWHUVPDUN�L�H[HPSHOYLV�NRPSOHPHQWE\JJ�
QDGHU��

%XVVKnOOSODWVHQ�.\OODUHG�OLJJHU�LQRP�����PHWHU�IUnQ�SODQ�
RPUnGHW��)UnQ�QlUOLJJDQGH�EXVVWDWLRQHU�LQYLG�9lYDUJDWDQ�JnU�
VWDGVEXVVOLQMH���VRP�KDU�VWUlFNQLQJHQ�.\OODUHG���&HQWUXP�
��6YHQVJlUGH��$YJnQJDU�lU�WYn�JnQJHU�YDUMH�WLPPH��YDUMH�GDJ��

$QJ|ULQJ�WLOO�/66�ERHQGHW�NRPPHU�DWW�VNH�OlQJV�)lUJDU�
JDWDQ��%RUnV�VWDGV�SDUNHULQJVQRUP�I|U�ERVWlGHU�DQJHU�����
SDUNHULQJVSODWVHU�SHU�ERVWDG��)|U�I|UVODJHQ�/66�ERHQGH�NUlYV�
����SDUNHULQJVSODWVHU�I|U�DQVWlOOGD�RFK�EHV|NDUH�VDPW�HQ�
KDQGLNDSSDQSDVVDG�SDUNHULQJVSODWV��

3ODQlQGULQJHQ�EHUlNQDV�LQWH�PHGI|UD�QnJRQ�EHW\GDQGH�

SDUNHULQJVEHKRYHW�O|VHV�LQRP�NYDUWHUVPDUN�



$QJ|ULQJHQ�VNHU�YLD�)lUJDUJDWDQ�RFK�XSSI|UV�FD����P�IUnQ�
QlUPDVW�LQWLOOLJJDQGH�JDWXNRUVQLQJ��%HE\JJHOVHQ�lU�LQGUDJHQ�

DQJ|ULQJVSODWV�LQYLG�JDWD�HQWUp��

,QJD�ULNVLQWUHVVHQ�EHU|UV�

2PUnGHW�KDU�HQ�XWE\JJG�LQIUDVWUXNWXU�PHG�JRGD�I|UXWVlWW�
QLQJDU�DWW�I|UV|UMD�SODQRPUnGHW�PHG�WHNQLVNW�XQGHUKnOO��

VSLOOYDWWHQ�RFK�GDJYDWWHQOHGQLQJDU��$QVOXWQLQJ�VNHU�YLD�
SODQRPUnGHWV�YlVWUD�GHO��'DJHQV�YDWWHQOHGQLQJVQlW�KDU�
WLOOUlFNOLJ�NDSDFLWHW�RFK�I|UVODJHQ�H[SORDWHULQJ�NRPPHU�LQWH�
SnYHUND�OHGQLQJVQlWHW��

V\G|VWUD�GHOHQ�DY�SODQRPUnGHW��(WW�GLNH�DQYlQGV�I|U�DWW�
DYOHGD�GDJYDWWHQ�IUnQ�SODQRPUnGHWV�YlVWUD�VLGD��3ODWVHQ�DQVHV�

KD�JRGD�I|UXWVlWWQLQJDU�I|U�DWW�NXQQD�KDQWHUD�GDJYDWWHQ�
LQRP�NYDUWHUVPDUN��)|UELQGHOVHSXQNW�I|U�GDJYDWWHQ��VSLOOYDW�
WHQ�RFK�YDWWHQ�NDQ�XSSUlWWDV�YLG�IDVWLJKHWVJUlQV��

YLG�NUDIWLJD�QHGHUE|UGVWLOOIlOOHQ�MlPI|UW�PHG�LQQDQ�I|UlQG�
ULQJHQ���%HG|PQLQJHQ�lU�DWW�LQJHQ�GDJYDWWHQXWUHGQLQJ�NUlYV�
I|U�SODQRPUnGHW��

NDQ�LQVWDOOHUDV�LQYLG�IDVWLJKHWHQV�YlVWUD�JUlQV��

�
GHW�NDQ�DQVOXWDV�WLOO�NRPPXQDOW�QlW�LQYLG�IDVWLJKHWHQV�YlVWUD�
JUlQV��

3ODQRPUnGHW�KDU�JRGD�I|UXWVlWWQLQJDU�I|U�DWW�DQRUGQD�
DYIDOOVKDQWHULQJ�KlPWQLQJ�YLD�)lUJDUJDWDQ��$YIDOOVXWU\P�
PHQ�NDQ�DQRUGQDV�LQRP�NYDUWHUVPDUN�L�H[HPSHOYLV�NRPSOH�
PHQWE\JJDQGHU��)|U�DWW�In�HQ�EUD�DUEHWVPLOM|��VlNHUKHW�RFK�
WLOOJlQJOLJKHW�YLG�DYIDOOVKlPWQLQJ�VND�DQYLVQLQJDUQD�L�µ$YIDOO�

%XVV��RFK�F\NHONDUWD�



3ODQRPUnGHW�SnYHUNDV�LQWH�DY�|YHUVYlPQLQJVULVNHU�HQOLJW�
GHWDOMHUDG�|YHUVYlPQLQJVNDUWHULQJ�I|U�%RUnV�6WDG��XSSUlWWDG�
�����

0LOM|NYDOLWHWVQRUPHUQD�VND�I|OMDV�QlU�NRPPXQHU�RFK�
P\QGLJKHWHU�SODQHUDU�RFK�SODQOlJJHU��6WDWOLJD�P\QGLJKHWHU�
KDU�EHVOXWDW�RP�nWJlUGHU�I|U�DWW�I|OMD�QRUPHUQD��YLVVD�DY�
nWJlUGHUQD�lU�GLUHNW�ULNWDGH�WLOO�NRPPXQHUQD��0LOM|NYDOLWHWV�

*UXQGYDWWQHW�Sn�SODWVHQ�NRPPHU�LQWH�SnYHUNDV�QHJDWLYW�DY�
I|UHVODJHQ�SODQnWJlUG�

VOXWWDU�PRW�V\G|VW�JHQRP�YLONHW�HWW�PLQGUH�YDWWHQGUDJ�ULQQHU��
9DWWHQ�VRP�OlPQDU�SODQRPUnGHW�NRPPHU�DWW�YLD�.UDQVnQ�RFK�
/LOOnQ�VOXWOLJHQ�KDPQD�L�9LVNDQ��%HG|PQLQJHQ�lU�DWW�JHQRP�
I|UDQGHW�DY�SODQHQ�LQWH�NRPPHU�DWW�ELGUD�WLOO�DWW�\WYDWWQHW�L�
9LVNDQV�YDWWHQRPUnGH�SnYHUNDV�QHJDWLYW��

I|UXWVlWWQLQJDU�DWW�NXQQD�KDQWHUD�VOlFNYDWWHQ�YLG�HYHQWXHOO�
EUDQG��3ODQRPUnGHWV�VOXWWQLQJ�PRW�HWW�GLNH�L�|VW�JHU�P|MOLJKHW�
WLOO�XSSVDPOLQJ�YLG�NlOODQ��(WW�DQQDW�DOWHUQDWLY�lU�DWW�VDPOD�
VOlFNYDWWQHW�YLG�QlUOLJJDQGH�EUXQQ�XQGHU�VOlFNQLQJVDUEHWHW��

<WWHUOLJDUH�DOWHUQDWLY�lU�DWW�GDJYDWWHQV\VWHPHW�I|UVHV�PHG�HQ�
YHQWLO�VRP�NDQ�VWlQJDV�I|U�DWW�KLQGUD�DWW�VOlFNYDWWHQ�VSULGV�
YLG�HYHQWXHOO�EUDQG��9LONHQ�O|VQLQJ�VRP�EOLU�DNWXHOO�DYJ|UV�L�
VDPEDQG�PHG�E\JJQDWLRQ�

6YHULJHV�+DQGERN�I|U�DYIDOOVXWU\PPHQµ�VDPW�%RYHUNHWV�
YlJOHGQLQJVKDQGERN�µ$YIDOOVKDQWHULQJ���WLOOJlQJOLJ��VlNHU�RFK�
HVWHWLVNµ�I|OMDV��

2PUnGHW�lU�L�JlOODQGH�SODQ�XWSHNDW�VRP�QDWXU�RFK�VNRJVPDUN��
VDPPDQNRSSODW�PHG�QDWXURPUnGHQ�VRP�VWUlFNHU�VLJ�KHOD�
YlJHQ�WLOO�.UDQVPRVVHQV�IULOXIWVRPUnGH��+lU�Yl[HU�EnGH�lOGUH�
RFK�\QJUH�O|Y��RFK�EDUUWUlG��'HQ�Q\D�EHE\JJHOVHQ�XSSWDU�HQ�

JU|QRPUnGHQ�PHG�VDPPD�IXQNWLRQ�L�QlURPUnGHW�

)UnQ�)lUJDUJDWDQ�XSSOHYV�WHUUlQJHQ�SODWW��PHG�YLVVD�EO|WDUH�
�

QDGHU�YLONHW�DYJUlQVDU�SODQRPUnGHW�IUnQ�RPNULQJOLJJDQGH�
IDVWLJKHWHU��

3ODQRPUnGHW�lU�LQWH�NODVVDW�L�JU|QRPUnGHVSODQHQ�RFK�XWJ|U�
LQWH�HQ�YLNWLJ�VSULGQLQJVNRUULGRU�I|U�GMXU��*U|QRPUnGHQ�
L�ERVWDGVRPUnGHQ�KDU�GRFN�VWRU�EHW\GHOVH�I|U�PlQQLVNRUV�
I\VLVND�RFK�SV\NLVND�KlOVD��$WW�VSDUD�GHQ�QDWXUOLJD�WHUUlQJHQ�
RFK�GHODU�DY�YHJHWDWLRQ�VNXOOH�YDUD�I|UGHODNWLJW��

1lUPDVWH�OHNSODWV�lU�6YHQVJlUGHSDUNHQ�VRP�OLJJHU�FD�����
PHWHU�V|GHU�RP�SODQRPUnGHW��6YHQVJlUGHVSDUNHQ�lU�HQ�
WLOOJlQJOLJKHWVDQSDVVDG�OHNSODWV�PHG�WLOOJnQJ�WLOO�YDFNHU�
QDWXU���3ODQRPUnGHW�lU�QlUD�DQVOXWHW�WLOO�RPNULQJOLJJDQGH�
UHNUHDWLRQVRPUnGHQ�

(QOLJW�|YHUVLNWOLJ�LQYHQWHULQJ�XWJ|U�PDUNHQ�QRUPDOULVNRP�

PDUNHQ�Sn�DQQDW�VlWW�lU�I|URUHQDG��

6HNWLRQ�JHQRP�PRW�|VW



%RUnV�6WDG�KDU�HWW�EHKRY�DY�HWDEOHULQJ�DY�Q\D�/66�ERHQGHQ�L�
RPUnGHQD�RPNULQJ�6|UPDUNHQ�RFK�6YHQVJlUGH��*HQRPI|U�
DQGHW�DY�SODQHQ�ELGUDU�WLOO�DWW�O|VD�GHQQD�EULVW��

)|UWlWQLQJHQ�LQQHElU�VW|UUH�YDULDWLRQ�DY�IXQNWLRQDOLWHW�
YLONHW�I|UVWlUNHU�RPUnGHWV�VRFLDOD�NYDOLWpHU�RFK�ELGUDU�WLOO�

RFK�JU|QRPUnGHQ�VRP�VNDSDU�HWW�JRWW�XQGHUODJ�I|U�HWW�ULNDUH�
VRFLDOW�OLY��%HVWlPPHOVHQ�ERVWlGHU�RFK�YnUG�UHVXOWHUDU�L�Q\�
YHUNVDPKHW�VRP�L�VLQ�WXU�SnYHUNDU�RPJLYQLQJHQ�WLOO�HQ�PHU�
YDULHUDG�RFK�OHYDQGH�PLOM|��1\D�DUEHWVSODWVHU�L�NRPELQDWLRQ�
PHG�ERVWlGHU�OHGHU�WLOO�DWW�SODWVHQ�XSSOHYV�PHU�OHYDQGH�XQGHU�
VW|UUH�GHOHQ�DY�G\JQHWV�WLPPDU�RFK�ELGUDU�WLOO�GHQ�VRFLDOD�
XSSOHYHOVHQ����

(WDEOHULQJHQ�DY�HWW�/66�ERHQGH�VNDSDU�\WWHUOLJDUH�ERVWlGHU�
RFK�DUEHWVSODWVHU�L�RPUnGHW��'HW�L�VLQ�WXU�OHGHU�WLOO�DWW�
RPUnGHW�lU�EHIRONDW�VW|UUH�GHO�DY�G\JQHW��2PUnGHWV�NDUDNWlU�
NlQQHWHFNQDV�DY�HQ�JRG�ERHQGHPLOM|�GlU�HWDEOHULQJ�DY�/66�
ERHQGH�DQVHV�OlPSOLJ��1lURPUnGHWV�WU\JJKHW�lU�DY�VlUVNLOG�
YLNW�YLG�E\JJQDWLRQ�DY�/66�ERHQGH��

DQWDO�YHUNVDPKHWHU�PHG�LQULNWQLQJ�PRW�PHWDOO��\WEHKDQGOLQJ�
RFK�ORJLVWLN��,�GDJVOlJHW�XSSQnV�GH�UHJOHUDGH�VN\GGVDYVWnQGHQ�
Sn����P������P������P�RFK�����P�PHOODQ�YHUNVDPKHWHU�RFK�
Q\�EHE\JJHOVH��<WWHUOLJDUH�XWUHGQLQJDU�EHG|PV�LQWH�VRP�
Q|GYlQGLJD��

$NWXHOOW�DYVWnQG�WLOO�WUDQVSRUWOHG�I|U�IDUOLJW�JRGV�lU�OlQJUH�
lQ�/lQVVW\UHOVHQV�ULVNKDQWHULQJVDYVWnQG�Sn�����PHWHU��bYHQ�
%RUnV�VWDGV�ULNWOLQMHU�I|U�VN\GGVDYVWnQG�I|U�NlQVOLJ�PDUNDQ�
YlQGQLQJ�XSSI\OOV�L�I|UVODJHQ�GHWDOMSODQ��'LVWDQVHQ�lU�JRG�WLOO�
DQGUD�IDUOLJD�YHUNVDPKHWHU��<WWHUOLJDUH�XWUHGQLQJDU�EHG|PV�
LQWH�VRP�Q|GYlQGLJD��

(QOLJW�%RUnV�6WDGV�|YHUVLNWOLJD�EXOOHUNDUWD��VH�VLG����

LQRP�RPUnGHW� 0D[LPDOD�EXOOHUQLYnHU�QnU�SODQRPUnGHWV�
V\G|VWUD�GHO�PHQ�SnYHUNDU�LQWH�EHE\JJHOVHQ�RFK�I|UXWVlWW�

DQVHV�JRG��

,�SODQRPUnGHW�SODQOlJJV�LQJD�ERVWlGHU�VRP�NDQ�EOL�VW|UGD�
DY�EXOOHU��'HQ�YHUNVDPKHW�VRP�WLOOnWV�JHU�KHOOHU�LQWH�XSSKRY�
WLOO�QnJRW�EXOOHU�VRP�NDQ�VW|UD�RPNULQJOLJJDQGH�ERVWlGHU��
(Q�\WWHUOLJDUH�EXOOHUXWUHGQLQJ�EHG|PV�GlUI|U�LQWH�VRP�
Q|GYlQGLJ��

+|MGVNLOOQDG�PHOODQ�SODQRPUnGHW�RFK�DQJUlQVDQGH�ERVWDGVKXV�L�QRUU�

7HUUlQJ�RFK�YHJHWDWLRQ�LQRP�SODQRPUnGHW�

7HUUlQJ�RFK�YHJHWDWLRQ���







)|U�DWW�XQGYLND�DWW�PlQQLVNRU�DQGDV�LQ�VNDGOLJD�KDOWHU�DY�
OXIWI|URUHQLQJDU�KDU�5HJHULQJHQ�XWIlUGDW�HQ�I|URUGQLQJ�PHG�
PLOM|NYDOLWHWVQRUPHU��0.1��I|U�XWRPKXVOXIW��OXIWNYDOLWHWV�
I|URUGQLQJHQ�������������1RUPHUQD�V\IWDU�WLOO�DWW�VN\GGD�
PlQQLVNRUV�KlOVD�RFK�PLOM|Q�VDPW�DWW�XSSI\OOD�NUDY�VRP�VWlOOV�
JHQRP�YnUW�PHGOHPVNDS�L�(8��

,�RPUnGHW�EHG|PV�LQWH�OXIWI|URUHQLQJVKDOWHQ�YDUD�K|J��

QHJDWLYW�RFK�GlUPHG�EHK|YHU�nWJlUGHU�LQWH�YLGWDV��1RUPHUQD�

|YHUVNULGV�LQWH�Sn�SODWVHQ�RFK�GH�NRPPHU�KHOOHU�LQWH�DWW�
|YHUVNULGDV�Sn�JUXQG�DY�GHQ�Q\D�EHE\JJHOVH�VRP�WLOOnWV�L�
GHWDOMSODQHQ�

$QYlQGQLQJ�DY�NYDUWHUVPDUN�KDU�InWW�DQYlQGQLQJHQ�%'�VRP�
PRWVYDUDU�lQGDPnO�I|U�ERVWlGHU�RFK�YnUG� %HVWlPPHOVHUQD�lU�

DWW�YLG�IUDPWLGD�EHKRY�DQYlQGD�RPUnGHW�I|U�DQGUD�YHUNVDP�
KHWHU��2PUnGHW�lJV�RFK�VN|WV�DY�NRPPXQ���

(NYLYDOHQWD�EXOOHUQLYnHU���%XOOHUNDUWD�������

0D[LPDOD�EXOOHUQLYnHU���%XOOHUNDUWD��������



%\JJUlWWHQ�LQRP�SODQRPUnGHW�EHJUlQVDV�WLOO�����Pñ�E\JJQDG�
VDUHD��7RWDOW�WLOOnWV���YnQLQJDU�YLONHW�UHVXOWHUDU�L�HQ�EUXWWRDUHD�
DY������Pñ���

.YDUWHUVPDUN�PDUNHUDG�PHG�SULFNDU�LQQHElU�DWW�E\JJQDGHU�
HM�InU�XSSI|UDV�PHG�XQGDQWDJ�DY�NRPSOHPHQWE\JJQDGHU�RFK�
PDUNSDUNHULQJDU�

ERVWlGHU�|YHU�JHQHUDWLRQV��RFK�NXOWXUJUlQVHU��HQ�EODQGDG�
EHE\JJHOVH�DY�JDPPDOW�RFK�Q\WW�RFK�PHG�ROLND�XSSOnWHOVH�
IRUPHU��'HQQD�SODQ�ELGUDU�WLOO�DWW�P|WD�GHQ�HIWHUIUnJDQ�VRP�

Qn�9LVLRQ�������

gYHUVLNWVSODQHQ�I|U�%RUnV�6WDG��g3�����DQJHU�VDPKlOOV�
E\JJQDGVPnO�RFK�VSHOUHJOHU�I|U�KnOOEDU�XWYHFNOLQJ��)|OMDQGH�
VSHOUHJOHU�lU�UHOHYDQWD�I|U�GHWDOMSODQHQ�

�
KHW�

/RNDOLVHUD�EHE\JJHOVH�PHG�KlQV\Q�WLOO�HQHUJLI|UEUXN�
QLQJ�YLG�XSSYlUPQLQJ�

3ULRULWHUD�RPE\JJQDG�RFK�I|UWlWQLQJ�DY�EHE\JJHOVH�
XWDQ�DWW�GHQ�VRFLDOD�RFK�\WWUH�PLOM|Q�I|UVlPUDV�

/RNDOLVHUD�EHE\JJHOVH�PHG�KlQV\Q�WLOO�PLOM|�RFK�
ULVNIDNWRUHU�

%RUnV�6WDG�YHUNDU�I|U�DWW�VNDSD�HWW�KnOOEDUW�VDPKlOOH��,�HWW�
KnOOEDUW�VDPKlOOH�WDV�KlQV\Q�WLOO�YLOONRU�I|U�HQ�JRG�EHE\JJG�
PLOM|��3ODQHQ�IUlPMDU�KXVKnOOQLQJ�DY�PDUN�RFK�UHVXUVHU�RFK�

(Q�EHKRYVEHG|PQLQJ�DYVHHQGH�EHW\GDQGH�PLOM|SnYHUNDQ�KDU�
JMRUWV��%HKRYVEHG|PQLQJHQ�KDU�NRPPLW�IUDP�WLOO�DWW�GHW�lU�
YLNWLJW�DWW�EHO\VD�I|OMDQGH�IUnJRU�L�DUEHWHW�PHG�GHWDOMSODQHQ

� *HRWHNQLN

� ([SORDWHULQJ�DY�QDWXURPUnGH

2PJLYQLQJVI|UXWVlWWQLQJDUQD�RFK�GHQ�SnYHUNDQ�GHWDOMSOD�
QHQ�LQQHElU�I|U�PLOM|Q��KlOVDQ�RFK�KXVKnOOQLQJHQ�UHGRYLVDV�
L�GHQQD�SODQEHVNULYQLQJ��,QRP�SODQRPUnGHW�WLOOnWV�DQYlQG�
QLQJ�I|U /66�ERHQGH�RFK�L�SODQEHVWlPPHOVHU�EHJUlQVDV�
DQYlQGQLQJHQ�DY�SODQRPUnGHW�WLOO�ERVWlGHU�RFK�YnUG��

3ODQHQ�EHG|PV�LQWH�LQQHElUD�QnJRQ�EHW\GDQGH�PLOM|Sn�
YHUNDQ��(Q�PLOM|EHG|PQLQJ�PHG�PLOM|NRQVHNYHQVEHVNULY�
QLQJ�HQOLJW�0LOM|EDONHQ���NDS����������EHG|PV�GlUI|U�LQWH�

EHK|YD�JHQRPI|UDV�

([SORDW|UHQ�DQVYDUDU�I|U�VDPWOLJD�nWJlUGHU��XWI|UDQGH�RFK�
NRVWQDGHU�JlOODQGH�E\JJQDGV��RFK�DQOlJJQLQJVDUEHWHQ�LQRP�
NYDUWHUVPDUN��)|U�%RUnV�6WDG��/RNDOI|UV|UMQLQJVI|UYDOW�
QLQJHQ��/))���LQQHIDWWDU�GHW�E\JJQDWLRQ�DY�/66�ERHQGH�PHG�
WLOOK|UDQGH�DQOlJJQLQJDU�RFK�DQVOXWQLQJDU��SDUNHULQJ�VDPW�
LQ��RFK�XWIDUW�WLOO�RPUnGHW��/))�DQVYDUDU�lYHQ�I|U�IUDPWLGD�
GULIW�RFK�XQGHUKnOO�

%RUnV�(QHUJL�RFK�0LOM|�$%�DQVYDUDU�I|U�XWE\JJQDG�DY�
DOOPlQQD�DQOlJJQLQJDU�DYVHHQGH�YDWWHQ��VSLOOYDWWHQ�RFK�
GDJYDWWHQ�WLOO�I|UELQGHOVHSXQNW�YLG�WRPWJUlQV�L�)lUJDUJDWDQ��
/))�DQVYDUDU�I|U�XWE\JJQDGHQ�DY�GHQVDPPD�LQRP�NYDUWHUV�
PDUN�VDPW�IUDPWLGD�GULIW�RFK�XQGHUKnOO��6H�UXEULN����7HNQLVN�
I|UV|UMQLQJ�

%RUnV�(OQlW�$%�DQVYDUDU�I|U�XWE\JJQDG�DY�DOOPlQQD�DQOlJJ�
QLQJDU�WLOO�I|UELQGHOVHSXQNW�YLG�WRPWJUlQV�L�)lUJDUJDWDQ��
/))�DQVYDUDU�I|U�XWE\JJQDG�VDPW�IUDPWLGD�XQGHUKnOO�DY�
DOOPlQQD�DQOlJJQLQJDU�I|U�HO�LQRP�NYDUWHUVPDUN��6H�UXEULN����
7HNQLVN�I|UV|UMQLQJ�

%RUnV�(QHUJL�RFK�0LOM|�$%�DQVYDUDU�I|U�XWE\JJQDG�DY�IMlUU�
YlUPH�WLOO�I|UELQGHOVHSXQNW�YLG�WRPWJUlQV�L�)lUJDUJDWDQ��/))�
DQVYDUDU�I|U�XWE\JJQDGHQ�DY�GHQVDPPD�LQRP�NYDUWHUVPDUN��
6H�UXEULN����7HNQLVN�I|UV|UMQLQJ

WHFNQDU�DYWDO�PHG��6H�UXEULN����7HNQLVN�I|UV|UMQLQJ

(WW�LQWHUQDUUHQGHDYWDO�VND�XSSUlWWDV�PHOODQ�/RNDOI|UV|UM�
QLQJVI|UYDOWQLQJHQ�RFK�%RUnV�6WDG�DYVHHQGH�/66�ERHQGHWV�
IDVWLJKHW��

)|OMDQGH�OHGQLQJVlJDUH�KDU�OHGQLQJDU�LQRP�HOOHU�L�QlUD�DQVOXW�
QLQJ�WLOO�SODQRPUnGHW�

� %RUnV�(QHUJL�RFK�0LOM|



� %RUnV�(OQlW�$%

� %RUnV�6WDG��7HNQLVND�)|UYDOWQLQJHQ

� 6NDQRYD

9LG�NRPPDQGH�DQOlJJQLQJV��RFK�E\JJQDGVDUEHWHQ�VNDOO�
XWI|UDUHQ�L�JRG�WLG�NRQWDNWD�EHU|UGD�OHGQLQJVlJDUH�I|U�
XWVlWWQLQJ�

<WWHUOLJDUH�OHGQLQJDU��RNlQGD�DY�%RUnV�6WDG��VRP�EHU|UV�DY�

DWW�XQGHUV|ND�

)|UHVODJHQ�IDVWLJKHWVELOGQLQJ�RFK�EHVNULYQD�IDVWLJKHWVNRQ�
VHNYHQVHU�lU�XWIRUPDGH�L�HQOLJKHW�PHG�GHWDOMSODQHQ�RFK�
XWWU\FNHU�HQEDUW�KXU�NRPPXQHQ�DQVHU�DWW�IUnJRUQD�E|U�O|VDV��
/DQWPlWHULP\QGLJKHWHQ�SU|YDU�HYHQWXHOOD�nWJlUGHU�HQOLJW�UHJ�
OHUQD�L�JlOODQGH�ODJ�U|YDU�HYHQWXHOOD�nWJlUGHU�HQOLJW�UHJOHUQD�L�
JlOODQGH�ODJ�

)DVWLJKHWVlJDUH
'HWDOMSODQHQ�RPIDWWDU�GHO�DY�IDVWLJKHWHQ�%RUnV�.\OODUHG������
VRP�lJV�DY�%RUnV�6WDG�

)DVWLJKHWVELOGQLQJ��VHUYLWXW�RFK�JHPHQVDPKHWVDQOlJJ�
QLQJDU
)DVWLJKHWVELOGQLQJVnWJlUG�NRPPHU�DWW�VNH�I|U�DWW�ELOGD�OlPS�
OLJ�IDVWLJKHW�I|U�/66�ERHQGHW��

)DVWLJKHWVNRQVHNYHQVHU
(Q�IDVWLJKHW�I|U�/66�ERHQGHW�DYVW\FNDV�IUnQ�.\OODUHG�������
(Q�Q\�E\JJUlWW�I|U�ERVWlGHU��%��RFK�HOOHU�YnUG��'��WLOOVNDSDV�

6DPWOLJD�nWJlUGHU�LQRP�NYDUWHUVPDUNHQ�EHNRVWDV�DY�/RNDOI|U�
V|UMQLQJVI|UYDOWQLQJHQ��/))���'HW�LQQHElU�VDPWOLJD�XWUHG�
QLQJDU��WLOOVWnQG�RFK�XWE\JJQDGHU�DY�WHNQLVND�DQOlJJQLQJDU�
VDPW�E\JJQDGHU�

'HWDOMSODQHQ�WLOOVNDSDU�Q\�E\JJUlWW�LQRP�NYDUWHUVPDUN��YLONHW�
|NDU�IDVWLJKHWHQV�PDUNQDGVYlUGH�

9DG�JlOOHU�HYHQWXHOOW�XSSUlWWDQGH�DY�VHUYLWXW�RFK�HYHQWXHOO�
DQV|NDQ�RP�I|UUlWWQLQJ�HQOLJW�OHGQLQJVUlWWVODJHQ�lU�GHWWD�
QnJRW�VRP�UHVSHNWLYH�KXYXGPDQ�DQVYDUDU�I|U�RFK�EHNRVWDU�

%RUnV�(QHUJL�RFK�0LOM|�$%��%(0��InU�NRVWQDGHU�I|U�IUDP�
GUDJQLQJ�WLOO�WRPWJUlQV�RPOlJJQLQJ�DY�YDWWHQ��VSLOOYDWWHQ�
RFK�GDJYDWWHQDQOlJJQLQJDU��2P�IMlUUYlUPH�DQYlQGV�VRP�
XSSYlUPQLQJVIRUP�NRPPHU�lYHQ�GHWWD�LQQHElUD�\WWHUOLJDUH�
NRVWQDGHU�I|U�%(0��

%RUnV�(QHUJL�	�0LOM|�$%�InU�LQWlNWHU�JHQRP�DQVOXWQLQJVDY�
JLIWHU�Gn�GHQ�Q\D�IDVWLJKHWHQ�LQRP�SODQRPUnGHW�DQVOXWV�WLOO�
GHW�DOOPlQQD�9D�QlWHW�VDPW�HY��IMlUUYlUPH�

3ODQNRVWQDGHU
3ODQDYJLIW�GHELWHUDV�YLG�E\JJORY�

)|UUlWWQLQJVNRVWQDGHU
'HQ�IDVWLJKHWVELOGQLQJ�GYV��DYVW\FNQLQJHQ�IUnQ�.\OODUHG�
������VRP�lU�Q|GYlQGLJ�I|U�SODQHQV�JHQRPI|UDQGH�RFK�
E\JJQDWLRQHQ�DY�/66�ERHQGHW�EHNRVWDV�DY�/RNDOI|UV|UMQLQJV�
I|UYDOWQLQJHQ�

*HQRPI|UDQGHWLGHQ�VOXWDU���nU��HIWHU�DWW�SODQHQ�KDU�YXQQLW�
ODJD�NUDIW��

3ODQHQ�DYVHV�DQWDV�DY�6DPKlOOVE\JJQDGVQlPQGHQ�

'HWDOMSODQHQ�KDQGOlJJV�PHG�VWDQGDUGI|UIDUDQGH��8W|NDW�
I|UIDUDQGH�lU�LQWH�DNWXHOOW�I|U�DWW�GHWDOMSODQHQ�
���lU�I|UHQOLJ�PHG�|YHUVLNWVSODQHQ��
���LQWH�lU�DY�EHW\GDQGH�LQWUHVVH�I|U�DOOPlQKHWHQ�HOOHU�L�|YULJW�
DY�VWRU�EHW\GHOVH��HOOHU�
���LQWH�NDQ�DQWDV�PHGI|UD�HQ�EHW\GDQGH�PLOM|SnYHUNDQ�

3ODQDYJLIW�HQOLJW�WD[D�WDV�XW�YLG�SU|YQLQJ�DY�ORYlUHQGHQ��

'HWDOMSODQHQ�KDU�XSSUlWWDWV�DY�%RUnV�6WDGV�6DPKlOOVE\JJ�
QDGVI|UYDOWQLQJ�XQGHU�PHGYHUNDQ�DY�HQ�DUEHWVJUXSS�PHG�
UHSUHVHQWDQWHU�IUnQ�NRPPXQDOD�I|UYDOWQLQJDU�

0LFKDHOD�.OHPDQ $IVKLQ�*KDIRRUL
3ODQ��RFK�E\JJORYFKHI 3ODQDUNLWHNW�SODQNRQVXOW�

-HQQ\�3DJPpQ
0DUN��RFK�H[SORDWHULQJVLQJHQM|U





'HWDOMSODQHQ�UHJOHUDU�KXU��YDU�RFK�YDG�PDQ�InU�E\JJD�RFK�YDG�
PDQ�NDQ�DQYlQGD�VLQ�IDVWLJKHW�WLOO��3ODQHQ�JHU�IDVWLJKHWVlJD�
UHQ�HQ�JDUDQWHUDG�E\JJUlWW�XQGHU�HQ�YLVV�WLG�

'HWDOMSODQHU�XSSUlWWDU�YL�RIWDVW�L�NRPPXQHQV�WlWEHE\JJGD�
GHODU�RFK�GH�NDQ�RPIDWWD�DOOWLIUnQ�HQ�PLQGUH�GHO�DY�WlWRUWHQ��
QHU�WLOO�HWW�NYDUWHU�HOOHU�HQ�HQVWDND�IDVWLJKHW��8QGHU�DUEHWHW�
J|U�NRPPXQHQ�HQ�DYYlJQLQJ�PHOODQ�DOOPlQQD�RFK�HQVNLOGD�
LQWUHVVHQ��'HWDOMSODQHQ�OLJJHU�WLOO�JUXQG�I|U�IUDPWLGD�EHVOXW�
RP�E\JJORY�Vn�DWW�GHQ�VRP�E\JJHU�InU�HWW�VlNHUW�RFK�EUD�
XQGHUODJ�I|U�DWW�E\JJD��'HWDOMSODQHQ�JHU�HQ�JDUDQWHUDG�
E\JJUlWW�nW�IDVWLJKHWVlJDUHQ�XQGHU�SODQHQV�JHQRPI|UDQGHWLG�
VRP�lU�PHOODQ���RFK����nU�

1lU�GHWDOMSODQHU�XSSUlWWDV�lU�GHW�YLNWLJW�DWW�DOOD�EHU|UGD�JHV�

.RPPXQHQ�DYJ|U�QlU��YDU�RFK�KXU�HQ�GHWDOMSODQ�VND�XSSUlW�
WDV�PHQ�LQLWLDWLYHW�NDQ�NRPPD�IUnQ�SULYDWD�LQWUHVVHQWHU��
(QOLJW�3ODQ��RFK�E\JJODJHQ�VRP�VW\U�SODQHULQJHQ�L�6YHULJH��
VND�PDUNHQV�OlPSOLJKHW�I|U�EHE\JJHOVH�RFK�GHVV�XWIRUPQLQJ�
SU|YDV�JHQRP�GHWDOMSODQ��'HWDOMSODQ�VND�GlUI|U�J|UDV�I|U�Q\�
VDPPDQKnOOHQ�EHE\JJHOVH�HOOHU�I|U�Q\�HQVWDND�E\JJQDG�YDUV�
DQYlQGQLQJ�InU�EHW\GDQGH�LQYHUNDQ�Sn�RPJLYQLQJHQ��(Q�

Gn�QnJRQ�YLOO�lQGUD�DQYlQGQLQJHQ�HOOHU�RP�EHE\JJHOVHQ�KDU�
Vn�K|JD�NXOWXUKLVWRULVND�YlUGHQ�DWW�GHQ�VND�EHYDUDV�

'HWDOMSODQHQ�EHVWnU�DY�HQ�SODQNDUWD�PHG�EHVWlPPHOVHU�
VRP�lU�MXULGLVNW�ELQGDQGH��7LOO�SODQHQ�K|U�lYHQ�HQ�LOOXVWUD�
WLRQVNDUWD��HQ�SODQEHVNULYQLQJ�RFK�HQ�JHQRPI|UDQGHEH�
VNULYQLQJ��3ODQEHVNULYQLQJHQ�RFK�LOOXVWUDWLRQVNDUWDQ�VND�
XQGHUOlWWD�I|UVWnHOVHQ�DY�SODQI|UVODJHW�RFK�W\GOLJW�UHGRYLVD�
I|UXWVlWWQLQJDU�RFK�V\IWH�PHG�SODQHQ��'H�JlOOHU�LQWH�VRP�
MXULGLVNW�ELQGDQGH�GRNXPHQW�XWDQ�DYVLNWHQ�lU�DWW�GH�VND�YDUD�
YlJOHGDQGH�YLG�WRONQLQJHQ�DY�SODQHQ��*HQRPI|UDQGHEHVNULY�
QLQJHQ�UHGRYLVDU�RUJDQLVDWRULVND��WHNQLVND��HNRQRPLVND�RFK�
IDVWLJKHWVUlWWVOLJD�nWJlUGHU�VRP�EHK|YV�I|U�DWW�GHWDOMSODQHQ�
VND�NXQQD�JHQRPI|UDV��'HQ�KDU�LQWH�QnJRQ�HJHQ�MXULGLVN�

GHQ�YLQQHU�ODJD�NUDIW�RFK�EOLU�HWW�MXULGLVNW�GRNXPHQW��0HOODQ�
GH�ROLND�VNHGHQD�VDPPDQVWlOOV�RFK�EHVYDUDV�GH�V\QSXQNWHU�

VRP�LQNRPPLW�IUnQ�SULYDWSHUVRQHU�RFK�UHPLVVLQVWDQVHU��
'RNXPHQWHQ�GlU�V\QSXQNWHUQD�VDPPDQVWlOOV�NDOODV�VDPUnGV�
UHGRJ|UHOVH�HOOHU�XWOnWDQGH��'HVVD�lU�YLNWLJD�EHVOXWVXQGHUODJ�
I|U�6DPKlOOVE\JJQDGVQlPQGHQV�SROLWLNHU��,QNRPQD�V\QSXQN�
WHU�OHGHU�PnQJD�JnQJHU�WLOO�DWW�SODQI|UVODJHW�UHYLGHUDV�RFK�
DUEHWDV�RP�RFK�SODQHQ�NDQ�GlUI|U�VNLOMD�VLJ�nW�PHOODQ�GH�ROLND�
VNHGHQD��

6DPKlOOVE\JJQDGVQlPQGHQ�IDWWDU�EHVOXWDU�RP�SODQXSSGUDJ�
RFK�JHU�6DPKlOOVE\JJQDGVI|UYDOWQLQJHQ�L�XSSGUDJ�DWW�
XSSUlWWD�HQ�GHWDOMSODQ��2P�LQLWLDWLYHW�WLOO�SODQXSSGUDJHW�
NRPPHU�IUnQ�HQ�H[WHUQ�DNW|U�VND�SODQXSSGUDJHW�I|UHJnV�DY�
HWW�SRVLWLYW�SODQEHVNHG�IUnQ�.RPPXQVW\UHOVHQ�

.RPPXQHQ�WDU�IUDP�HWW�SODQI|UVODJ�VRP�VNLFNDV�XW�Sn�
VDPUnG�WLOO�DOOD�VRP�EHU|UV�DY�I|UVODJHW�RFK�WLOO�YnUD�UHPLVV�

ZZZ�ERUDV�VH�GHWDOMSODQ�VDPW�L�6WDGVKXVHW��,EODQG�VWlOOV�
SODQI|UVODJHW�lYHQ�XW�L�VWDGVGHODUQD�Sn�UHVSHNWLYH�ELEOLRWHNHW�
HOOHU�VWDGVGHOVNRQWRU��

'HW�lU�L�GHWWD�VNHGH�VRP�GHW�lU�OlWWDVW�DWW�In�JHK|U�RFK�NXQQD�
SnYHUND�SODQHQV�LQQHKnOO�RFK�XWIRUPQLQJ��-X�OlQJUH�IUDP�

QDWXUOLJD�VNlO�PHU�OnVWD��9L�|QVNDU�GlUI|U�NXQQD�Qn�IUDP�WLOO�
VOXWVDWVHU�RFK�|YHUHQVNRPPHOVHU�RP�XWIRUPQLQJHQ�VRP�OHGHU�
WLOO�VDPI|UVWnQG�UHGDQ�XQGHU�VDPUnGHW�

6\QSXQNWHUQD�OlPQDV�VNULIWOLJW�WLOO�6DPKlOOVE\JJQDGVQlPQ�
GHQ��%nGH�SRVLWLYD�RFK�QHJDWLYD�V\QSXQNWHU�NDQ�YDUD�YLNWLJD�
I|U�SODQHQV�XWIRUPQLQJ��6NXOOH�QL�VHQDUH�YLOMD�|YHUNODJD�
6DPKlOOVE\JJQDGVQlPQGHQV�EHVOXW�PnVWH�QL�KD�OlPQDW�VNULIW�
OLJD�LQYlQGQLQJDU��(IWHU�VDPUnGVWLGHQ�VDPPDQVWlOOHU�YL�DOOD�
V\QSXQNWHU�RFK�NRPPHQWHUDU�GHP�L�HQ�VDPUnGVUHGRJ|UHOVH�

3ODQI|UVODJHW�EHDUEHWDV�HIWHU�VDPUnGHW�RFK�6DPKlOOVE\JJ�
QDGVQlPQGHQ�IDWWDU�EHVOXW�RP�DWW�GHW�IlUGLJD�SODQI|UVODJHW�
VND�VWlOODV�XW�I|U�JUDQVNQLQJ��2P�QL�IRUWIDUDQGH�KDU�
V\QSXQNWHU�RFK�LQYlQGQLQJDU�PRW�SODQHQ�VND�QL�VNULIWOLJHQ�
OlPQD�GHVVD�WLOO�6DPKlOOVE\JJQDGVQlPQGHQ��6NXOOH�QL�VHQDUH�
YLOMD�|YHUNODJD�6DPKlOOVE\JJQDGVQlPQGHQV�EHVOXW�PnVWH�QL�
KD�OlPQDW�VNULIWOLJD�LQYlQGQLQJDU�VHQDVW�XQGHU�JUDQVNQLQJV�



3ODQSURFHVVHQ��%\W�ELOG��.�?6%.?3/$1?$GPLQLVWUDWLRQ?SODQSURFHVVEURVFK\U��RP�GX�KDU�EHJUlQVDW�I|UIDUDQGH

WLGHQ��(IWHU�JUDQVNQLQJVWLGHQ�VDPPDQVWlOOV�V\QSXQNWHUQD�
RFK�UHGRYLVDV�L�HWW�JUDQVNQLQJVXWOnWDQGH��8WOnWDQGHW�VlQGV�
WLOO�GHP�VRP�LQWH�InWW�VLQD�V\QSXQNWHU�WLOOJRGRVHGGD��2P�
I|UVODJHW�lQGUDV�YlVHQWOLJW�HIWHU�JUDQVNQLQJHQ�NRPPHU�
GHWDOMSODQHQ�DWW�VWlOODV�XW�I|U�JUDQVNQLQJ�Sn�Q\WW��

3ODQHQ�JRGNlQQV�I|UVW�DY�6DPKlOOVE\JJQDGVQlPQGHQ�RFK�
|YHUOlPQDV�GlUHIWHU�WLOO�.RPPXQIXOOPlNWLJH�I|U�DQWDJDQGH��
3ODQHU�VRP�LQWH�lU�SULQFLSLHOOW�YLNWLJD�NDQ�DQWDV�GLUHNW�DY�
6DPKlOOVE\JJQDGVQlPQGHQ��1lU�SODQHQ�DQWDJLWV�InU�GH�VRP�
LQWH�InWW�VLQD�V\QSXQNWHU�WLOOJRGRVHGGD�HWW�PHGGHODQGH�RP�
DWW�SODQHQ�DQWDJLWV�VDPW�HQ�EHVYlUVKlQYLVQLQJ�VRP�DQJHU�KXU�
SODQHQ�NDQ�|YHUNODJDV��

'HQ�VRP�VHQDVW�XQGHU�JUDQVNQLQJVWLGHQ�VNULIWOLJHQ�KDU�
IUDPI|UW�V\QSXQNWHU�VRP�LQWH�WLOOJRGRVHWWV�KDU�UlWW�DWW�
|YHUNODJD�DQWDJDQGHEHVOXWHW�WLOO�0DUN��RFK�PLOM|GRPVWROHQ�
LQRP�WUH�YHFNRU�IUnQ�GHQ�GDJ�EHVOXWHW�DQVOnV�Sn�NRPPXQHQV�
DQVODJVWDYOD��0DUN��RFK�PLOM|GRPVWROHQ�SU|YDU�GlUHIWHU�
|YHUNODJDQGHW�RFK�IDWWDU�EHVOXW��0DUN��RFK�PLOM|GRPVWROHQV�
EHVOXW�YLQQHU�ODJD�NUDIW�WUH�YHFNRU�HIWHU�DWW�NRPPXQHQ�RFK�
|YULJD�InWW�WD�GHO�DY�EHVOXWHW��0DUN��RFK�PLOM|GRPVWROHQV�
EHVOXW�NDQ�L�VLQ�WXU�|YHUNODJDV�WLOO�0DUN��RFK�PLOM||YHU�
GRPVWROHQ�DY�GHQ�VRP�LQWH�lU�Q|MG��

2P�LQJHQ�|YHUNODJDU�YLQQHU�GHWDOMSODQHQ�ODJD�NUDIW�WUH�
YHFNRU�HIWHU�DWW�DQWDJDQGHEHVOXWHW�KDU�DQVODJLWV�Sn�NRPPX�
QHQV�DQVODJVWDYOD�DOWHUQDWLYW�HIWHU�DWW�lUHQGHW�DYJMRUWV�L�
K|JUH�LQVWDQV��'lUHIWHU�E|UMDU�GHWDOMSODQHQ�DWW�JlOOD��1lU�
GHWDOMSODQHQ�YXQQLW�ODJD�NUDIW�NDQ�IDVWLJKHWHU�ELOGDV�VRP�
|YHUHQVVWlPPHU�PHG�GHQ�Q\D�SODQHQ�RFK�E\JJORY�NDQ�JHV�

8WQ\WWMD�GLQ�GHPRNUDWLVND�UlWWLJKHW�DWW�SnYHUND�XWIRUPQLQJHQ�
DY�GHWDOMSODQHQ��$QWLQJHQ�NRQWDNWDU�GX�RVV�GLUHNW�HOOHU�Vn�
VNULYHU�GX�QHU�GLQD�V\QSXQNWHU�RFK�VNLFNDU�GHP�WLOO�6DPKlOOV�
E\JJQDGVQlPQGHQ��9LNWLJW�DWW�WlQND�Sn�lU�DWW�GHW�LQWH�lU�DOOD�
VDNHU�VRP�JnU�DWW�SnYHUND�L�HQ�GHWDOMSODQ��'H�VDNHU�VRP�QL�
NDQ�\WWUD�HU�RP�RFK�VRP�DQVHV�VRP�V\QSXQNWHU�DWW�EHDNWD�lU�
VDNHU�VRP�EHU|U�VnGDQW�VRP�SODQHQ�UHJOHUDU��

9L�EHDNWDU�RFK�YlUGHUDU�DOOD�\WWUDQGHQ�VRP�NRPPHU�LQ�XQGHU�
SODQSURFHVVHQ�

L�6WDGVKXVHW��YnQLQJ����9LOO�GX�WUlIID�QnJRQ�DY�YnUD�KDQGOlJ�
JDUH�Vn�lU�GHW�EUD�RP�QL�ERNDU�WLG�

3ODQVDPUnG *UDQVNQLQJ $QWDJDQGH /DJD�NUDIW

6n�NDQ�GX�SnYHUND�GHWDOMSODQHQV�LQQHKnOO

'HW�KlU�J|U�6DPKlOOVE\JJQDGVI|UYDOWQLQJHQ

3URJUDPVDPUnG

'X�InU�WD�GHO�DY�HWW�
SURJUDPI|UVODJ�VRP�GX�
NDQ�OlPQD�V\QSXQNWHU�
Sn��6\QSXQNWHU�OlPQDV�
WLOO�6DPKlOOVE\JJQDGV�
QlPQGHQ�

(IWHU�SURJUDPVDPUnGHW�
VNHU�HQ�EHDUEHWQLQJ�DY�
SURJUDPI|UVODJHW�PHG�
DQOHGQLQJ�DY�LQNRPQD�
V\QSXQNWHU��'HW�IlUGLJD�
SURJUDPPHW�JRGNlQQV�DY�
6DPKlOOVE\JJQDGVQlPQ�
GHQ�HOOHU�DY�.RPPXQIXOO�
PlNWLJH�

(IWHU�VDPUnGHW�VNHU�HQ�
EHDUEHWQLQJ�DY�SODQI|UVOD�
JHW�PHG�DQOHGQLQJ�DY�
LQNRPQD�V\QSXQNWHU�

7UH�YHFNRU�HIWHU�DQWDJDQ�
GHW�YLQQHU�SODQHQ�ODJD�
NUDIW��RP�LQWH�SODQHQ�
|YHUNODJDWV�

1X�NDQ�E\JJORY�OlPQDV�L�
HQOLJKHW�PHG�SODQHQ�

1lU�SODQHQ�YXQQLW�ODJD�
NUDIW�lU�GHW�LQWH�OlQJUH�
P|MOLJW�DWW�|YHUNODJD�
EHVOXWHW�

2P�GLQD�V\QSXQNWHU�
NYDUVWnU�HIWHU�DQWDJDQGHW�
KDU�GX�P|MOLJKHW�DWW��
|YHUNODJD�EHVOXWHW�WLOO�
0DUN��RFK�PLOM|GRPVWROHQ�
RFK�VHQDUH�WLOO�0DUN��RFK�
PLOM||YHUGRPVWROHQ�

(IWHU�JUDQVNQLQJHQ�VNHU�
HYHQWXHOOW�PLQGUH�UHGLJH�
ULQJDU�LQQDQ�GHQ�IlUGLJD�
GHWDOMSODQHQ�WDV�XSS�L�
6DPKlOOVE\JJQDGVQlPQ�
GHQ�I|U�JRGNlQQDQGH��
GlUHIWHU�DQWDU�.RPPXQ�
IXOOPlNWLJH�SODQHQ�

'X�InU�WD�GHO�DY�HWW�
SODQI|UVODJ�VRP�GX�NDQ�
OlPQD�V\QSXQNWHU�Sn�
6\QSXQNWHU�OlPQDV�WLOO�
6DPKlOOVE\JJQDGVQlPQ�
GHQ�

'X�InU�WD�GHO�DY�GHQ�
IlUGLJD�GHWDOMSODQHQ��'HWWD�
lU�VLVWD�WLOOIlOOHW�DWW�OlPQD�
V\QSXQNWHU��)|U�DWW�In�UlWW�
DWW�|YHUNODJD�SODQHQ�
PnVWH�GX�OlPQD�V\QSXQN�
WHUQD�VNULIWOLJW��6\QSXQN�
WHUQD�OlPQDV�WLOO�6DPKlOOV�
E\JJQDGVQlPQGHQ�



3ODQVDPUnG .RPPXQLFHULQJ $QWDJDQGH /DJD�NUDIW

6n�NDQ�GX�SnYHUND�GHWDOMSODQHQV�LQQHKnOO

'HW�KlU�J|U�6DPKlOOVE\JJQDGVI|UYDOWQLQJHQ

3URJUDPVDPUnG

'X�InU�WD�GHO�DY�HWW�
SURJUDPI|UVODJ�VRP�GX�
NDQ�OlPQD�V\QSXQNWHU�
Sn��6\QSXQNWHU�OlPQDV�
WLOO�6DPKlOOVE\JJQDGV�
QlPQGHQ�

(IWHU�SURJUDPVDPUnGHW�
VNHU�HQ�EHDUEHWQLQJ�DY�
SURJUDPI|UVODJHW�PHG�
DQOHGQLQJ�DY�LQNRPQD�
V\QSXQNWHU��'HW�IlUGLJD�
SURJUDPPHW�JRGNlQQV�DY�
6DPKlOOVE\JJQDGVQlPQ�
GHQ�HOOHU�DY�.RPPXQIXOO�
PlNWLJH�

(IWHU�VDPUnGHW�VNHU�HQ�
EHDUEHWQLQJ�DY�SODQI|UVOD�
JHW�PHG�DQOHGQLQJ�DY�
LQNRPQD�V\QSXQNWHU�

7UH�YHFNRU�HIWHU�DQWDJDQ�
GHW�YLQQHU�SODQHQ�ODJD�
NUDIW��RP�LQWH�SODQHQ�
|YHUNODJDWV�

1X�NDQ�E\JJORY�OlPQDV�L�
HQOLJKHW�PHG�SODQHQ�

1lU�SODQHQ�YXQQLW�ODJD�
NUDIW�lU�GHW�LQWH�OlQJUH�
P|MOLJW�DWW�|YHUNODJD�
EHVOXWHW�

2P�GLQD�V\QSXQNWHU�
NYDUVWnU�HIWHU�DQWDJDQGHW�
KDU�GX�P|MOLJKHW�DWW��
|YHUNODJD�EHVOXWHW�WLOO�
0DUN��RFK�PLOM|GRPVWROHQ�
RFK�VHQDUH�WLOO�0DUN��RFK�
PLOM||YHUGRPVWROHQ�

(IWHU�NRPPXQLFHULQJ�
VNLFNDV�lUHQGHW�WLOO�
6DPKlOOE\JJQDGVQlPQ�
GHQ�HOOHU�.RPPXQIXOOPlN�
WLJH�I|U�DQWDJDQGH�

'X�InU�WD�GHO�DY�HWW�
SODQI|UVODJ�VRP�GX�NDQ�
OlPQD�V\QSXQNWHU�Sn�
6\QSXQNWHU�OlPQDV�WLOO�
6DPKlOOVE\JJQDGVQlPQ�
GHQ�

'HW�ILQQV�P|MOLJKHW�DWW�
JUDQVND�I|UVODJHW�XQGHU�
WYn�YHFNRU�RFK�NRPPD�
PHG�V\QSXQNWHU��)|U�DWW�In�
UlWW�DWW�|YHUNODJD�SODQHQ�
PnVWH�GX�OlPQD�V\QSXQN�
WHUQD�VNULIWOLJW��
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16) Anmälningsärenden 
   

a) Kommunfullmäktige – Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och 
fyllnadsval (2017/FN0119 102) 
 

b) Lokalförsörjningsnämnden – Fastigheten Bergsäter, del av Bergsäter 1:1 
(Backadalen) förhyrning av lokaler för kommunal verksamhet (2017/FN0125 214) 
 

c) Lokalförsörjningsnämnden – Inriktningsbeslut för ombyggnad av Byttorpsskolan 
och Byttorps förskola, kv Kräftan 2 (2017/FN0033 714) 
 

Förslag till beslut: Förskolenämnden lägger anmälningsärenden under 16 a – 16 c till 
handlingarna. 



 
 
 

 
 
 BESLUTSFÖRSLAG 
 
 
 
Delegationsbeslut 
 
 
Förslag till beslut: 
 
Förskolenämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut och lägger dessa till handlingarna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Ordförande 
 
 

 
 

 
Tillstyrkes 

 
 

 
Alternativt förslag 

 
 
 
 
 
                     
Datum  Vice ordförande 
 
 
  
 
Diarienummer:  
Handläggare:   

Ärende 17 
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