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Svar på Kommunstyrelsen beslut angående
Kvalitetsrapport ”Undervisning och Resultat
2016 för grundskolan”
Kommunstyrelsens diarienummer: Dnr 2015/KS0567 600

Förslag till beslut

Grundskolenämnden godkänner upprättad skrivelse och översänder
yttrandet till Kommunstyrelsen.

Ärendet

Utvecklingsenheten i Stadsdelsförvaltningen Norr avgav Kvalitetsrapporten
”Undervisning och Resultat 2016 för grundskolan” i september 2016. Detta
år hade kvalitetsrapporten ett särskilt fokus på matematikämnet.
Kommunstyrelsen har tagit del av rapporten och beslutat att
Grundskolenämnden 30:e juni 2017 ska redovisa analys och åtgärder utifrån
rapporten.
Grundskolenämndens analys
Gymnasiebehörigheten har de senaste åren försämrats väsentligt vilket kan
hänföras till en stor ökning av nyanlända. Om dessa räknas bort ligger
gymnasiebehörigheten i stort sett oförändrad. Resultatet har förbättrats
något i förhållande till riket.
När det gäller meritvärden har dessa också minskat de senaste åren men om
nyanlända räknas bort har det tvärtom ökat betydligt de senaste åren.
Resultat på Nationella prov i åk 3, 6 och 9 har också försämrats de senaste
åren. Här finns inte statistik med och utan nyanlända men det är rimligt att
tro att de nyanlända även här gör det svårt att hålla uppe resultaten.
Det finns stora skillnader mellan skolors resultat vilket tyder på att
resursfördelningen måste ses över.
Det finns också stora skillnader inom skolor. Generellt gäller att flickor
presterar väsentligt bättre än pojkar och detta är något som skolenheterna
måste arbeta mer aktivt med.
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I den nationella statistiken kan dock avläsas att Borås Stads skolor nästan
samtliga presterar något bättre än de statistiskt borde vilket möjligen kan
vara ett resultat av de senaste årens utvecklingsarbete inom ett flertal
områden.
Specifikt för matematik har även resultaten i detta ämne försämrats något
vilket också sannolikt förklaras av en ökande andel nyanlända. Dock finns
tydliga tecken på att undervisningen utvecklats och förbättrats på många
områden. Det finns tydliga förbättringar inom följande områden:
Andelen skolor som uppger att undervisningen bygger på de nationella
styrdokumenten har ökat kraftigt.
Andelen skolor där lärarna i stor eller mycket stor utsträckning uttrycker
höga förväntningar på eleverna är nu 100%.
Bedömning för lärande har fått stort genomslag i matematikundervisningen.
En allt större andel (84%) av skolorna uppger att de lässtrategier som Borås
Stad arbetet med de senaste fem åren nu används inom
matematikundervisningen.
En majoritet av skolorna skattar sig på de två högsta nivåerna när det
handlar om regelbunden uppföljning och analys av varje elevs resultat, samt
förändringar utifrån analysen. 26 procent anser dock att detta fungerar i liten
utsträckning.
De av Borås Stad framtagna rutinerna för matematikutveckling inom tal och
tals användning används i mycket hög grad och screeningar genomförs,
analyseras och återkopplas. Rutinerna för att fånga upp elever med
matematiksvårigheter används och fungerar.
Genomförda kompetensutvecklingsinsatser har fått god effekt på
undervisningen.
Utvecklingsenheten har också undersökt hur arbetet med extra anpassningar
och särskilt stöd fungerar. I rapporten konstateras att detta arbete brister i
många delar. Det görs för få utredningar och det skrivs för få
åtgärdsprogram. Ett stort antal elever går ut utan fullständiga betyg utan att
det har funnits något åtgärdsprogram. Införandet av begreppet ”extra
anpassningar” i skollagen verkar ha gjort att man ofta nöjer sig med att
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hänvisa till sådana istället för att ge särskilt stöd. Här behövs kraftfulla
kompetensutvecklingsinsatser för elevhälsa, rektorer och även lärarpersonal.
Ett annat problemområde som lyft i kvalitetsrapporten är svårigheten att
rekrytera och behålla behöriga lärare.
Redovisning av åtgärder
Kvalitetsrapporten visar på nödvändigheten av åtgärder på flera nivåer. På
skolnivå är det tydligt att det behövs ett större ansvarstagande för det egna
systematiska kvalitetsarbetet. För att komma till rätta med detta arbetar
förvaltningen med att utveckla rektorernas förmåga att ansvara för detta.
Förvaltningen har därför organiserat verksamheten i fyra områden med
verksamhetschef, verksamhetsutvecklare och IKT-utvecklare för att aktivt
kunna stötta denna utveckling.
Förvaltningschef och verksamhetschefer utbildar regelbundet rektorerna i
att ur ett systemteoretiskt perspektiv leda skolverksamheten med fokus på
tre områden;
•
•
•

Bilden av skolan: relationer – PR - för att skapa attraktivitet
Processer: gruppens potential - mötestekniker
Systematiskt kvalitetsarbete (SKA): nuläge – åtgärder – uppföljning

Varje skola tar fram en verksamhetsplan utifrån lokala förutsättningar men
där för samtliga gäller att beskriva Skolans verksamhetsidé och profil,
Skolans organisation och Skolans processer när det gäller:
• Undervisning och lärande
• Extra anpassningar och särskilt stöd
• Bedömning och betygssättning
• Trygghet, studiero och åtgärder mot diskriminering och kränkande
behandling.
• Förutsättningar för lärande och trygghet
• Styrning och utveckling av verksamheten
Utifrån verksamhetsplan och SKA ska dessutom varje skola ta fram en egen
utvecklingsplan med ett litet antal prioriterade områden
Detta sker under ett antal halv- och heldagar under 2017.
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Nedan följer en redovisning av ett antal olika åtgärder som nu vidtas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Förvaltningen tar fram en kompetensförsörjningsplan.
Resursfördelningen mellan skolor ses över i budgetprocessen för att
öka likvärdigheten.
Satsning på löneökningar och utveckling av en mer genomtänkt
lönestruktur
Ökade löner på skolor i utsatta områden
Satsning på ökat antal lärare
Satsning på studie på betald arbetstid
Fortsatt satsning på AST-skolor
Framtid tillsammans
Bra kompis
Satsning på studiecoacher
Satsning på att tillsvidareanställa förstelärare på samtliga skolor
Kompetensutveckling av elevhälsan och rektorer för att arbeta med
särskilt stöd
Omfördelning av elevhälsan utifrån resursfördelningsmodell
Omorganisation av mottagandet av nyanlända där elever kommer i
vanlig skola inom två veckor.
Huvudmannens SKA, ska mer än tidigare bygga på skolenheternas
SKA.
Införandet av ett obligatoriskt och aktivt skolval kan komma att
minska skolsegregationen.
Avveckla de generella utvecklingsinsatser som alla skolor fått inom
matematik och läsutveckling för att skapa mer utrymmer åt lokalt
utvecklingsarbete.
Stödja de skolor som fått vitesföreläggande genom att under våren
2017 omfördela elevhälsans och huvudmannens utvecklingsresurser
till dessa.
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Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv

De redovisade åtgärdena är finansierade med de extra kommunbidrag som
gavs i samband med KAL-gruppens arbete. Ärendet bedöms inte få några
andra ekonomiska konsekvenser.

Borås 2025 Socialt perspektiv
Barn och unga

På vilket sätt berör beslutet barn och ungdomar nu eller i framtiden, direkt eller indirekt?
De beslutade åtgärderna kommer att gynna barns och ungas skolgång.
Har barn och ungdomar som kan komma att beröras av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Nej.
Likabehandling

Jämställdhet och mångfald påverkas inte av ärendet.

Facklig samverkan

Information vid FSG 2017-06-13
Samverkan har skett separat vid införandet av de flesta av de redovisade
åtgärderna.

Remissinstans

Ärendet har inte skickats på remiss.

GRUNDSKOLEFÖRVALTNINGEN

Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdag
2016-11-14

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

Malin Carlsson (S)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 28 november 2016
Rätt utdraget betygar:
Maimu Seppel
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Förskolan
Begreppet undervisning definieras i skollagen som sådana målstyrda processer som under ledning av lärare
eller förskollärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och
värden. Begreppet används alltså både i förskola och i skola.

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

Matematikundervisning i förskolan
Lärandemiljö och tilltro till matematisk förmåga
Pedagogerna skapar en miljö
där alla barn får tilltro till sin
förmåga i matematik.
Stadsdelen Norr
Stadsdelen Väster
Stadsdelen Öster
Borås Stad

Fungerar inte
alls

0 förskolor

Fungerar i
liten utsträckning
1
6
8
15 förskolor

Fungerar i
stor utsträckning
21
25
21
67 förskolor

Fungerar i
mycket stor
utsträckning
3
3
7 förskolor

83 procent av kommunens förskolor gör bedömningen att pedagogerna i stor, eller mycket stor, utsträckning skapar en miljö där alla barn får tilltro till sin förmåga i matematik. Bland kommentarerna från förskolor som anser att detta område fungerar i stor utsträckning framkommer att personalen arbetar med att
förändra miljön samt planerar utifrån matematikplattformen och att det finns en matematikplattformsansvarig på varje avdelning.

Utforskande av matematik i lärandemiljön
Miljön på förskolan är

Fungerar inte

Fungerar i

Fungerar i

Fungerar i
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ordnad så att den inbjuder barn att utforska matematik.
Stadsdelen Norr
Stadsdelen Väster
Stadsdelen Öster
Borås Stad

alls

0 förskolor

liten utsträckning

stor utsträckning

mycket stor
utsträckning

3
6
6
15 förskolor

18
22
23
63 förskolor

4
6
10 förskolor

Bland kommentarerna nämns att miljön på förskolan i stor utsträckning inbjuder barn att utforska matematik, framgår att materialet är anpassat utifrån matematik och att miljön förändras med material och
utmaningar utifrån barnens nivå. Det framkommer också att miljön är utformad så att barnen själva kan
välja och hämta material. En förskola som skattar sig på högsta nivån berättar att lärmiljöerna håller på att
vidareutvecklas även utomhus.
Det krävs att personalen får tillfällen till diskussionsgrupper och inläsning av forskning om matematik på
förskolan, samt studiebesök hos varandra för att ha möjlighet att öka kunskapen och skapa inspiration. De
avdelningar som har pedagoger som gått Mattelyftet bedöms lyckas i stor utsträckning skapa en miljö som
inbjuder barnen att utforska matematik, medan det på andra avdelningar är ett utvecklingsområde.

Föra och följa resonemang
Barn ges tid och möjlighet att föra och följa resonemang i matematik.
Stadsdelen Norr
Stadsdelen Väster
Stadsdelen Öster
Borås Stad

Fungerar inte
alls

1
1 förskola

Fungerar i
liten utsträckning

Fungerar i
stor utsträckning

Fungerar i
mycket stor
utsträckning

4
5
7
16 förskolor

18
22
19
59 förskolor

3
7
2
12 förskolor

De flesta av kommunens förskolor anser att barn i stor, eller mycket stor, utsträckning ges tid och möjlighet att föra och följa resonemang i matematik. Här har skett en förbättring sedan år 2014. Dels är det färre
som skattar sig på de lägsta nivåerna (16 i år mot 22 år 2014) och dels är det fler på högsta nivån (12 i år
mot 5 år 2014). En slutsats kan dras att pedagogernas medvetenhet behöver öka kring att ge barnen tid att
föra matematiska resonemang och följa upp dessa.

Övergångsmöte
Övergångsmöte i matematik
genomförs så som det beskrivs i plattform för matematik.
Stadsdelen Norr
Stadsdelen Väster
Stadsdelen Öster
Borås Stad

Fungerar inte
alls

19
5
24 förskolor

Fungerar i
liten utsträckning

Fungerar i
stor utsträckning

Fungerar i
mycket stor
utsträckning

7
6
13
26 förskolor

14
3
6
23 förskolor

4
6
5
15 förskolor

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

Matematiklyftet
Antal förskolor som deltagit i
matematiklyftet
Stadsdelen Norr
Stadsdelen Väster 1
Stadsdelen Öster 2
Borås Stad

Deltagit

Inte deltagit

30
2
32 förskolor

25
1
26
52 förskolor

Matematiklyftet har genomförts i Borås Stads skolor under flera år och en modul för förskolan har funnits
tillgänglig sedan två år. Att delta i matematiklyftet är frivilligt och stadsdelarna har fattat enskilda beslut
om deltagandet. Statsbidrag för skolan har möjliggjort nedsättning för ett antal handledare att leda matematikgrupper, men förskolan har inte kunnat få statligt stöd och därför inte heller handledare kunnat frigöras i samma utsträckning. Ett visst utrymme i statsbidraget till skolan har dock gjort det möjligt att i någon utsträckning ge ersättning för nedsättning för matematikhandledare även i förskolan. Denna möjlighet
utnyttjades av Väster som under ett år kunde ge tid för handledning till ett antal förskollärare. Därefter har
stadsdelen själva finansierat satsningen. Det faktum att det inte funnits några statsbidrag riktade till förskolan kan vara en förklaring till att Norr och Öster valt att inte delta i matematiklyftet. En annan förklaring
handlar om tidsaspekten. Huvudmannens erfarenhet säger att när det kommer en möjlighet till kompetensutveckling genom att Skolverket tar fram en modul, så är det ofta med kort framförhållning. Stadsdelarna har en planering för sitt långsiktiga utvecklingsarbete och även från politiskt håll kan komma uppdrag som behöver prioriteras i tid. Det är inte alltid lätt att skapa tid för ytterligare satsningar. Med detta
sagt är det viktigt att betona förskolans roll i barnets/elevens lärande. Utifrån låga resultat i matematik i
skolan har också förskolan ett ansvar för att ge barnen en god grund i matematik. Uppdraget är tydligt i
läroplanen och målet med matematiklyftet är enligt Skolverket tvåfaldigt. Det handlar dels om att utveckla
undervisningskulturen och dels om att utveckla kulturen för kompetensutveckling. I praktiken innebär
detta att utveckla och befästa förskollärarnas kunskap i matematikdidaktik, men också om att utmana och
fördjupa lärandet.
I en långsiktig planering för matematikutveckling i förskola och skola är det därför rimligt att slå fast att
matematiklyftet är något alla förskollärare bör genomgå.
Vilka resultat kan vi hittills se som en effekt av matematiklyftet? Det är framför allt i Väster som vi utifrån
kommentarer kan skönja en bild av hur matematiklyftet påverkat verksamheten. Som en chef påpekar tar
utveckling tid och därför syns bara vissa effekter. En av flera aspekter som tas upp är implementeringen.
Någon chef tar upp att det tagits fram en plan för implementering för det fortsatta arbetet och andra skriver att det varit svårt att få till en implementering pga. att personal slutat eller blivit sjukskrivna. Att hitta
tid handlar dels om att skapa utrymme schemamässigt, men också om att ha lagom många processer igång.
Det sistnämnda tas upp av flera förskolechefer. Sammanfattningsvis kan vi dra slutsatsen att avtrycken är
relativt få så här i början av processen. Det tar tid att få till en bra implementering, men också en bra organisation krävs för att lyckas.

Behov att lyfta till huvudmannen – politiska nivån
Stadsdelen Norr
Många förskolechefer lyfter upp att antalet barn per vuxen behöver minska för att få till stånd mer undervisning. Från flera förskolor nämns också behov av bättre förutsättningar i tid. Några chefer tar upp svårigheterna att få tag i utbildad personal. Någon chef önskar en översyn av möjligheten att få börja förskolan vid 6 månaders ålder. Detta påverkar upplägg och måluppfyllelsen negativt. Det upplevs svårt att bedriva en pedagogisk verksamhet när små barn kräver en egen personal och barngruppen för övrigt är stor.
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Almgården, Norrbygårdens förskola och Positivgården saknas i underlaget
Hässlegården saknas i underlaget
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Önskemål har uttryckts att politiker tillsammans med tjänstemän i den nya organisationen ser över föroch nackdelar med de regler och villkor som gäller idag och hur dessa påverkar förutsättningarna för
undervisning och lärande i förskolan.
Stadsdelen Väster
Det uttrycks att det finns behov av att säkerställa resursfördelningen så att alla barn får samma rätt till
utveckling, omsorg och undervisning. Flera tar upp att det är viktigt att rikta vissa insatser till förskolor
som behöver utvecklas mera. Rekrytering av förskollärare upplevs svår och Borås Stad behöver ha en
genomtänkt strategi för att göra förskolläraryrket mer attraktivt än det upplevs idag. Forskning visar att det
är viktigt att ha förskollärare för att säkerställa kvalitet och utveckling. Det lyfts också på något håll att det
är bra med samarbete med universitet och högskolor och att medarbetare som vill studera till förskollärare
kan få bra villkor för att göra detta. Löneläget för förskollärare tas upp som viktigt att se över, vilket är en
förutsättning för att skapa kontinuitet i verksamheten.
Flera förskolor nämner att det är viktigt att det finns förutsättningar att genomföra beslutade satsningar
och att förankra nya uppdrag med verksamheten. En sådan aspekt kan handla om resurser att sätta in
vikarier när ordinarie personal ska utbildas.
Flera förskolor skriver att det är viktigt att förutsättningar finns och är likvärdiga när mål prioriteras av
politiken.
Stadsdelen Öster
Flera förskolechefer skriver om att mindre barngrupper skulle ge bättre förutsättningar att följa enskilda
barn, resonera med barn i mindre grupper och ge ökade möjligheter att lösgöra personal för kollegiala
lärandegrupper och för planering. Detta skulle ge en högre kvalitet i undervisningen och ge varje barn en
ökad möjlighet att utvecklas i en lärande, harmonisk miljö. Statsbidraget har varit en bra start på ett sådant
arbete, men det behövs mera.
Flera förskolechefer tar upp att det är svårt att rekrytera förskollärare och menar att löneläget är en orsak
till det. Det är också svårt att få tag på vikarier. Detta sammantaget gör att undervisningens kvalitet påverkas negativt. Det efterfrågas att begränsa de prioriterade målen och satsa på kompetensutveckling som har
en röd tråd. I resursfördelningen behöver hänsyn tas till de förskolor som har många barn med annat modersmål. Några förskolechefer föreslår en gemensam dygnet-runt-förskola i Borås Stad istället för dagens
tre. En annan aspekt som tas upp handlar om placeringar av barn på förskolan. Sättet att beräkna utifrån
antal eller volymtimmar behöver tydliggöras. Någon förskolechef skriver att det är svårt att ha samma
regler i alla upptagningsområden eftersom det är tyngre att arbeta i vissa områden och det borde avspegla
sig t.ex. i hur placeringar görs. På de förskolor som har många 15-timmarsbarn blir konsekvensen att
många barn behöver placeras på en avdelning eftersom man annars inte kommer upp i tillräckligt antal
volymtimmar. När alltför många barn placeras på samma avdelning påverkas kvaliteten och detta blir extra
tydligt på förskolor som tar emot nyanlända eller barn med annat modersmål. På dessa förskolor behöver
även föräldrar stöd, vilket förskolan förväntas ge. Det har i Borås anlänt många barn till asylsökande som
har rätt till 15 timmars förskola, men utöver boende behöver det också finnas en strategi för utbyggnad av
förskolor.

Slutsatser

Resultaten visar att förskollärarnas ansvar för undervisningen är tydligare än tidigare. Det framgår också
att förskollärarna har fått mer planeringstid och att de planerar, analyserar, dokumenterar och utvärderar
verksamheten i högre grad, vilket torde resultera i en högre kvalitet på undervisningen. För ytterligare
uppföljning av resultatet av förskolans arbete skulle förskolan kunna utveckla arbetet med att följa upp de
nationella provresultaten i årskurs 3.
Kommunen har under flera år arbetat med implementering av Matematikplattformen. Plattformen fick ett
stort genomslag i början när den publicerades för första gången och av denna rapports resultat framgår att
den används och att det finns en efterfrågan på den. Kommentarerna visar många exempel på att flera av
förskolorna utgår från plattformen. Trots detta uppger fortfarande 35 procent av förskolorna att de inte
fungerar i tillräcklig utsträckning att planera och genomföra matematikundervisning utifrån Matematikplattformen. Även om andelen som upplever att det inte fungerar har minskat sedan år 2014, kan detta
vara något att arbeta vidare med. Resultatet visar också att 56 procent av förskolorna anser att övergångsmötet inte genomförs på det sätt som beskrivs i Matematikplattformen.
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Grundskolan
Betyg
I denna rapport redovisas vårterminens betyg i årskurs 6 till 9. För att få gymnasiebehörighet till yrkesförberedande program krävs att eleven uppnått kunskapskraven i engelska, matematik, svenska/svenska som
andraspråk samt ytterligare fem ämnen. För behörighet till ett högskoleförberedande program krävs lägst
betyget E i engelska, matematik, svenska/svenska som andraspråk och minst nio andra ämnen. För ekonomi- och samhällsvetenskapsprogrammen samt det humanistiska programmet ska fyra av de ytterligare
nio ämnena vara geografi, historia, samhällskunskap och religion. För naturvetenskaps- och teknikprogrammen ska tre av de ytterligare nio ämnena vara biologi, fysik och kemi. För det estetiska programmet
är de nio ämnena valfria. Här kan även färdighetsprov förekomma.
Terminsbetyg årskurs 6 3
Skola

Aplared
Asklanda

Antal

Meritvärde

Varav
antal
Alla nyanelever lända
1
8
2
34

21

7

136,1

8

38,1

Trandared

71

3

211,3

61

85,9

Viskafors

50

2

170,9

33

66,0

4

0

229,4

4

100

1033

199,3

803

77,7

942

209,2

781

82,9

Särla
Behörighet
Yrkesprogram

Antal

%

225,3

8

100

Äspered
Totalt alla
elever
Totalt utan
nyanlända

Årsserie terminsbetyg åk 6 VT

216,2

29

85,3

39

0

208,2

32

82,1

Boda

14

4

163,4

7

50,0

Bredared

19

0

202,1

14

73,7

Byttorp

23

7

166,5

9

39,1

2013

877

206,2

759

86,5

Dalsjö

52

3

194,7

41

78,8

2014

943

201,0

787

83,5

Daltorp

29

3

186,9

24

82,8

2015

954

204,5

785

82,3

Dannike

16

0

211,7

8

50,0

199,3

803

77,7

46

9

162,3

33

71,7

Engelbrekt

67

4

216,7

64

95,5

2016 alla
2016 utan
nyanlända

1033

Ekaräng

942

209,2

781

82,9

Erikslund

27

3

183,1

17

63,0

Fjärding

39

9

201,5

27

69,2

Gula Skolan

26

1

207,5

21

80,8

Gånghester
Hestra
Midgård

28

0

252,3

27

96,4

39

29

74,4

13

7
0

219,8

Kinnarumma

184,4

11

84,6

Kristineberg

47

7

187,3

36

76,6

Myrås

52

0

218,6

44

84,6

Målsryd

17

0

218,7

16

94,1

Rångedala

1

1

87,5

0

0

Sandared

61

0

221,3

54

88,5

Sandhult

16

0

205,3

12

75

Sjöbo

39

4

158,9

22

56,4

Sjömarken

72

1

228,5

66

91,7

Sparsör

39

0

222,6

36

92,3

Svaneholm

10

0

211,5

10

100

Bergdalen

År

Antal

Meritvärde

Behörighet Yrkesprogram
Antal
%

3

Elever i kommunikationsklass är medräknade i sina
respektive hemskolors resultat. Elever i kommunikationsklass från andra kommuner är av administrativa
skäl placerade på Bodaskolan och medräknade där.
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Kommunens genomsnittliga meritvärde för alla elever är 199,3 i årskurs 6 jämfört med 187,2 i årskurs 7
och 179,0 i årskurs 8. En förklaring till detta kan vara att eleverna i årskurs 6 bedöms mot kunskapskrav
för årskurs 6 medan eleverna i årskurs 7 och 8 bedöms mot kunskapskraven för årskurs 9. Det är en stor
spridning mellan skolorna när det gäller meritvärde och motsvarande gymnasiebehörighet i årskurs 6.
Högst meritvärde har även i år Gånghesterskolan, 252,3 och lägst har Särlaskolan med 136,1 (Rångedalaskolans resultat är sämre men elevunderlaget är mycket litet). Flera nyanlända på en liten enhet kan göra
att skillnader i resultaten blir stora. Ett område att analysera vidare är de 1-6skolor med få elever som har
100 procents måluppfyllelse och hur dessa elever klarar sig när de går vidare till den större 7-9-skolan.
Betyg årskurs 9 – slutbetyg vt 16

Skola

Antal

Högskoleförberedande

Meritvärde

Behörighet Yrkesprogram
nyan% nyanlända
lända
borträknade
Alla
borträkelever
nade
Antal %
Antal
% alla elever
38
201,4
77,8
163,1
76
59,4
78
60,9
16
228,2
88,0
201,9
95
76,6
96
77,4
28
206,2
85,0
183,2
128
73,1
131
74,9
32
240,5
89,9
194,8
107
70,9
109
72,2

Varav antal
nyanlända
Alla elever
Boda

128

Dalsjö

124

Daltorp

175

Engelbrekt

151

Erikslund
Fristad
Sandgärd
Särla
Viskafors
CFL
Totalt

80

20

113

5

124

7

84

22

69

9

6

6

1055

183

181,4

210,2

51

63,8

51

63,8

76,7

222,7

228,2

101

89,4

101

89,4

92,6

226,1

237,7

115

92,7

115

92,7

97,4

160,8

188,3

49

58,3

51

60,7

72,6

192,3

217,4

50

72,5

51

73,9

83,3

191,4

219,7

772

73,2

783

74,2

86,2

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

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

Behörighet till
gymnasiet %
alla elever
alla elever
160,8 – 226,1
60,7 – 92,7
Meritvärde
Behörighet till
gymnasiet %
nyanlända borträknade nyanlända borträknade
188,3 - 240,5
72,6 – 97,4
(Lägsta värdet först)

Fullständiga betyg %

Helt utan betyg %

alla elever
47,6 – 87,1
Fullständiga betyg %

alla elever
17,2 – 1,8
Helt utan betyg %

nyanlända borträknade nyanlända borträknade
58,1 – 91,5
3,4 - 0
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Skillnaderna mellan Borås Stads skolor är fortsatt stora. Högst meritvärde i åk 9 fanns på Sandgärdskolan
och även högst behörighetsgrad fanns på Sandgärdsskolan oavsett om man räknar alla elever eller räknar
bort nyanlända. Lägst meritvärde finns på Särlaskolan och samma skola har även lägst gymnasiebehörighet. Även de sistnämnda värdena gäller oavsett om nyanlända räknas med eller inte.
Betyg åk 9, historik
MeritMeritvärde
värde alla nyanlända
elever
borträknade

Behöriga till
gymnasiet
alla elever
%

Behöriga till
gymnasiet
nyanlända
borträknade %

Bodaskolan 2016
163,1
201,4
60,9
2015
204,2
76,1
2014
200,6
74,4
2013
198,8
81,2
2012
189,8
78,2
Daltorpskolan 2016
183,2
206,2
74,9
2015
222,7
86,3
2014
211,6
87,6
2013
193,5
80,4
2012
213,4
86,4
Dalsjöskolan 2016
201,9
228,2
77,4
2015
226,8
90,3
2014
222,3
90,4
2013
210
80,2
2012
223,7
87,4
Engelbrektskolan
2016
194,8
240,5
72,2
2015
250,2
92,2
2014
242,5
92,9
2013
222,6
91,7
2012
210,8
91,8
Erikslundskolan
2016
181,4
210,2
63,8
2015
195,7
59,6
2014
201,5
73,6
2013
192,8
85,9
2012
193,9
82,4
Fristadskolan 2016
222,7
228,2
89,4
2015
223,2
90,3
2014
221,6
90,3
2013
207,9
91,5
2012
211,9
93,6
Sandgärdskolan
2016
226,1
237,7
92,7
2015
240,1
100
2014
223,9
94,9
2013
224,8
97,3
2012
222,9
95,1
Särlaskolan 2016
160,8
188,3
60,7
2015
189,5
67,2
2014
203,5
81,6
2013
195,8
73,5
2012
196,9
81,0
Viskaforsskolan
2016
192,3
217,4
73,9
2015
209,5
71,6
2014
203,3
75,8
2013
195,0
86,2
2012
196,1
86,4
Totalt Kommunala
2016
191,4
219,7
74,2
2015
220,5
83,8
2014
216,1
85,8
2013
205,7
85,6
2012
207,2
86,7
Källa: Siris 2012-2015 samt Lokal statistik 2016

77,8

Fullständiga betyg
alla elever
%

Fullständiga betyg
nyanlända
borträknade

49,2
65,8
65,8
64,7
69,4
58,9
78,6
79,3
63,0
75,0
71,8
76,6
80,9
71,9
81,1

62,2

89,9

67,6
90,2
87,6
86,7
90,8

76,7

Ej nått
kunskapskraven i ett
ämne alla
elever

Ej nått
kunskapskraven i två
el. flera
ämnen alla
elever

Saknar
betyg i
alla
ämnen
alla
elever

Saknar
betyg i
alla
ämnen
nyanlända
borträknade

7,0
9,4
6,8
4,5
6,1
8,6
..
6,2
10,9
5,3
3,2
10,5
7,8
11,5
2,7

30,47
24,8
25,6
30,8
20,4
22,9
15,3
11,7
25,4
10,6
12,1
12,9
11,3
16,7
10,8

13,3

0

9,7

3,4

12,9

2,8

84,0

2,7
..
5,3
2,5
2,0

12,6
..
3,5
10,0
4,1

17,2

0

57,5
48,9
62,3
71,9
55,9
79,7
81,6
81,7
80,9
87,2

71,7

10,0
..
7,5
3,1
4,4
8,0
..
8,6
8,5
1,1

21,3
31,9
30,2
23,4
26,5
10,6
10,7
9,7
9,6
5,3

11,3

3,3

1,8

0

87,1
93,5
83,7
85,7
86,3
47,6
58,2
64,5
64,7
63,3

91,5

3,2
..
8,2
6,3
2,0
9,5
..
9,2
5,9
6,3

4,8
..
8,2
8,0
5,9
33,3
29,9
23,7
26,5
17,7

4,8

0

9,5

3,2

83,3

60,9
64,9
69,4
67,7
71,2

68,3

10,1
..
9,7
10,8
7,6

17,4
28,4
21,0
21,5
18,2

11,6

1,7

86,2

64,7
75,5
76,5
73,3
82,2

75,6

6,4
6,7
7,5
7,1
4,1

17,9
14,0
14,7
19,0
12,8

10,9
2,4
1,6
0,7
0,9

1,5

85,0

88,0

92,6

97,4

72,6

67,4

81,5

82,4

58,1
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Resultat efter sommarskola
Totalt har 24 elever av 53 deltagande elever, vilket är 45 procent, blivit behöriga till gymnasiet. 3 av dessa
24 elever blev endast behöriga till yrkesprogram. Ytterligare 5 av eleverna har gjort sig behöriga till IMPRO. IMPRO är ett programinriktat individuellt val som ska ge eleven en utbildning som är inriktad mot
ett nationellt yrkesprogram och så snart som möjligt ge dem plats på det programmet. 2 elever fick under
sommarskolan 2016 betyg i tre ämnen, 13 elever fick betyg i två ämnen och 24 elever fick betyg i ett ämne.
Fristående skolor 2016
Slutbetyg åk 9 VT16
Skola

Antal

Meritvärde

Behörighet
Högskoleförberedande

Yrkesprogram

Borås kristna skola 2016

16

219,2

93,8

2015

20

232,9

85,0

93,8
85,0

Engelska Skolan 2016

80

276,3

100,0

100,0

2015

111

276,8

100,0

100,0

Kunskapsskolan 2016

105

260,8

97,1

97,1

2015

97

249,7

92,8

92,8

Malmen 2016

26

236,0

88,5

88,5

2015

20

243,9

90,0

90,0

Totalt Fristående 2016

227

260,5

96,9

96,9

2015

248

260,0

95,2

95,2

Undervisning i matematik
Alla kommunens skolor anser att de har höga förväntningar på eleverna. Enligt självskattningarna lyckas
samtliga skolor i kommunen bra med att ha höga förväntningar. Som bevis på de höga förväntningarna
berättar en skola i Öster, som skattar sig på högsta nivån, att man under detta läsår fått goda resultat på
denna punkt i skolklimatundersökningen och i skolinspektionsenkäten. En annan skola i samma stadsdel
hänvisar också till enkätresultat, både Borås Stads enkäter och Skolinspektionens, som visat att pedagogerna har mycket höga förväntningar på eleverna.
BFL i matematikundervisningen
Flera av de svarande rektorer nämner att användandet av de fem BFL-strategierna (tydliggörande av lärandemålen, effektivt klassrumsarbete som synliggör tecken på förståelse, feedback som utvecklar lärandet,
kamratbedömning, samt självbedömning) kan variera mycket mellan olika pedagoger på skolorna. Av
kommentarerna att döma är det även en stor skillnad mellan skolorna. Det beror bl.a. på personalomsättning som medfört att vissa av kommunens (nyanställda) lärare helt saknar utbildning i eller erfarenhet av
BFL. Trots det är uppfattningen överlag att strategierna börjar bli mer och mer synliga i alla klassrum och
att de flesta av kommunens lärare använder någon, några eller alla BFL-strategier i undervisningen. Flera
skolor framhåller att man har utvecklat BFL-strategierna genom Matematiklyftet. Upplevelsen är att matematiksatsningen är helt i BFL:s anda och att den medfört att BFL införts ännu mer i matematikundervisningen.
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Uppföljning i matematik
Skolan har ett organiserat arbete för att fånga upp elever som riskerar att inte nå målen i matematik.
Stadsdelen
4
Norr
Väster
5
Öster
Borås Stad

Ja
5
14
12
31

Nej
1
0
1
2

De allra flesta skolorna i kommunen anser sig ha ett organiserat arbete för att fånga upp elever som riskerar att inte nå målen i matematik. Den skola i Norr som säger sig sakna ett organiserat arbete för att fånga
upp elever som riskerar att inte nå målen i matematik förklarar att skolan saknar resurser. Den skola i Öster som också svarat nej på frågan, menar att det arbetet behöver förbättras på skolan, då det enbart sker
på klassnivå i dagsläget.
Eleverna erbjuds läxläsning på flera skolor, för att de ska kunna arbeta extra med svåra moment. I början
av år sju erbjuds elever som uppvisat svårigheter i taluppfattning och tals användning en intensivkurs utanför ordinarie skoltid under några veckor på en del skolor. Ytterligare ett antal andra skolor nämner att de
arbetar med intensivperioder i matematik för att snabbt få upp grundläggande kunskaper hos elever i behov av stödinsatser. Skolorna upplever att det varit framgångsrikt. Elever i år nio, och i mån av plats år
åtta, erbjuds vid behov lovskola under påsk- och sommarlov.
Specialpedagoger fyller en viktig funktion på många skolor. En rektor berättar att specialpedagog och
undervisande lärare för diskussioner kring elever som riskerar att inte nå målen och kring de resurser som
finns och fördelar dessa utefter behov. En annan skola informerar om att man saknar specialpedagogiskt
stöd, vilket har försenat och försvårat arbetet.

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

Bergdalsskolan har inte gjort självskattningen, men kommentar har lämnats. Bredaredskolan, Borgstenaskolan, Gula
Skolan och Sparsörskolan saknas i underlaget.
5 Bodaskolan 7-9 och Myråsskolan saknas i underlaget.
4
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Förutsättningar
Undervisningsgrupper och legitimerade lärare i matematik vt 16

Stadsdelen Norr
Asklandaskolan
Bergdalskolan
Borgstenaskolan
Bredaredskolan
Engelbrektskolan F-6
Engelbrektskolan 7-9
Erikslundskolan
Fristadskolan
Gula skolan
Sjöboskolan
Sparsörskolorna
Stadsdelen Väster
Byttorpskolan
Daltorpskolan F-6
Daltorp 7-9
Hestra Midgårdskolan
Kinnarummaskolan
Kristinebergskolan
Sandaredskolan
Sandgärdskolan
Sandhultskolan
Sjömarkenskolan
Svaneholmskolan
Svedjeskolan
Särlaskolan
Viskaforsskolan
Stadsdelen Öster
Aplaredskolan
Bodaskolan F-6
Bodaskolan 7-9
Dalsjöskolan 4-9
Dannikeskolan
Ekarängskolan
Fjärdingskolan
Gånghesterskolan
Kerstingårdskolan
Myråsskolan
Målsrydskolan
Rångedalaskolan
Trandaredskolan
Tummarpskolan
Äsperedskolan
Borås Stad

Antal undervisningsgrupper

Antal som undervisas av legitimerad
lärare i matematik

12
15 (varav 2 i fklass)
?
?
21
14
16
15
?
19
?

12
15
?
?
21
14
14
11
?
18
?

6
8
26
18
7
16
16
15
6
16
7
3
21
23

6
8
24
13 av 14 lärare
7
16
16
12
6
15
7
2
20
19

5
Varierat efter behov
?
16
7
12
16
7
4
?
5
4
20
6
5

5
Samtliga
?
16
7
8
15
6
4
?
5
1
20
6
5

Antal undervisningsgrupper som undervisas av ickelegitimerad lärare i
matematik

?
?

2
4
?
1
?

2
?

3
1
1
1
4

?

4
1
1
?
3

28 undervisningsgrupper

Med tanke på stor rörlighet bland lärare är det är viktigt att fortsättningsvis följa utvecklingen av i vilken
grad eleverna undervisas av legitimerad lärare i matematik. Det är också viktigt att hitta lösningar på den
problematik det innebär att elever undervisas i matematik av icke-legitimerade lärare i ämnet.
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När det gäller undervisningstid i matematik kan vi konstatera att det varierar i antalet minuter i matematik
per vecka mellan de olika skolorna. För årskurserna 1-6 kan det skilja sig upp till 120 minuter per vecka
mellan samma årskurs på olika skolor. Skolorna har visserligen ett friutrymme när det kommer till fördelningen av antalet undervisningsminuter per årskurs, men sett till det totala antalet undervisningsminuter i
matematik i årskurs 1-6 finns en variation på 320 minuter mellan det lägsta och det högsta antalet minuter
för matematikundervisningen under dessa skolår. Skillnaden mellan undervisningsminuterna i matematik
för årskurs 7-9 är betydligt mindre än för de lägre årskurserna. För år 7-9 kan det dessutom vara värt att
poängtera att den skola som anger det lägsta värdet förklarar att elever i behov av stöd erbjuds 60 minuter
extra per vecka, vilket ger skolan även det högsta värdet när det handlar om undervisningsminuter i matematik.

Borås Stads deltagande i SKL:s Matematiksatsning PISA 2015
Sedan januari 2012 har Borås Stad deltagit i SKL:s 6 matematiksatsning PISA 2015. Det har inneburit fortsatt fokus på matematikutvecklingen i kommunen med särskild uppmärksamhet mot hur vi kan styra och
leda arbetet för att förbättra alla elevers matematikkunskaper.
Borås Stad formulerade operativa mål 2012 med utgångspunkt i NP-resultaten 2012 för att höja resultaten
i matematik:
Nationella prov åk 6 och 9:
1. Halvera andelen elever som ej når provbetyget E på NP
2. Öka andelen som når provbetyget C med 10 procentenheter
3. Öka andelen som når provbetyget A med 10 procentenheter

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

Andel (%) elever som uppnått kunskapskraven

Skola
Bodaskolan
Dalsjöskolan
Daltorpskolan
Engelbrekt
Erikslundskolan
Fristadskolan
Sandgärdskolan
Särlaskolan
Viskaforsskolan
Borås Stad

2013
76,7
76,0
81,2
91,7
42,2
88,2
92,9
70,6
84,6
81,7

2014
64,3
72,6
86,0
98,1
66,7
91,4
89,8
78,4
67,7
80,8

2015
58,1
80,2
76,5
88,2
54,3
77,9
79,6
60,3
72,4
73,6

2016
57,4
75,2
74,0
72,8
58,5
85,0
82,4
63,6
50,0
70,4

Källa: lokal statistik

Enligt tabellen har fyra av kommunens skolor höjt andelen elever som uppnått kunskapskraven på nationella proven. Störst ökning av antalet godkända elever på proven i matematik har Fristadskolan som ökat
andelen med 7,1 procentenheter. De skolor som förbättrat sitt resultat är dock inte uppe på samma nivå
som 2014. Det är i år betydligt fler elever än tidigare som inte deltagit i de nationella proven. År 2015 var
det 6,3 procent elever som inte deltog och endast 0,1 procent av resultaten var ej satta. 2016 är det totalt
16,2 procent av kommunens elever som inte gjort proven och 4,4 procent som ej satts. Dessutom saknas
fullständig inrapportering från ett par skolor. Eftersom varje elev inkluderas i den lokala statistiken påverkar detta naturligtvis sammanställningen för hela kommunen och således också tillförlitligheten.
Matematik NP åk 6

Andel (%) elever som uppnått kunskapskraven

Borås Stad

2012
81,5

2013
96,3

2014
92,7

2015
90,2

Riket

78,5

93,5

90,6

91,4

Källa: SIRIS
6

Sveriges kommuner och landsting
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Matematik NP åk 9

Andel (%) elever som uppnått kunskapskraven

Borås Stad

2012
83,1

2013
88,5

2014
87,7

2015
79,7

Riket

82,2

89,0

86,7

80,0

Källa: SIRIS

Resultaten på NP har försämrats de senaste åren för såväl åk 6 som åk 9. Tidigare var resultaten i år 6 i
Borås Stad bättre än rikets under flera år, men 2015 gick resultaten för riket om. För Borås Stad som helhet visar den lokala statistiken en försämring för tredje året i rad.

Årsserie - andel (%) elever som uppnått provbetyg C och A på nationella prov.
Matematik

2013

NP åk 6
Provbetyg C eller
högre
52

20,9

NP åk 9
Provbetyg C eller
högre
31,1

2014

49,6

15,9

27,6

6,6

2015

42,7

10,5

28,7

4,6

2016

39,8

7,82

25,6

4,23

Provbetyg A

Provbetyg A
6,2

Källa:Lokal statistik

Vi har inte nått målen med att öka andelen som når provbetyget C med 10 procentenheter och inte heller
att öka andelen som når provbetyget A med 10 procentenheter. I tabell ovan framgår att andelen istället
minskat.
Vad har gjorts för att alla elever ska få matematikundervisning av behöriga matematiklärare?
Ett flertal skolor har lärare som är behöriga i matematik och principen skolor använder i tjänstefördelning
och rekrytering är att lärare ska undervisa på det stadium och i de ämnen de är behöriga. När skolan har
obehöriga lärare talar en del skolor om hur man stöttar upp dessa genom stöd av kollegor och att speciallärare stöttar och följer utvecklingen. Några skolor skriver också om att det blivit allt svårare att rekrytera
behöriga lärare. Vissa skolor har haft stora svårigheter att inför läsåret 16/17 rekrytera legitimerade lärare
och menar att löneläget är en bidragande orsak till detta. En del skolor beskriver hur de organiserat så att
behöriga lärare får ha fler grupper så att eleverna undervisas av behörig lärare. Flera skolor talar om vikten
av en medveten rekrytering för att locka lärare att arbeta på skolan. Någon skola tar också upp lärarlyftet
som en möjlighet att få behörig personal.
Vad har gjorts för att öka andelen elever som uttrycker att matematikundervisningen är intressant?
I kommentarerna framkommer att matematiklyftet inneburit att lärare provat och förändrat sin undervisning, vilket visar sig i en större variation av arbetsformer med mer utrymme för gemensamma diskussioner
och samtal. Lärare använder webbresurser för problemlösning och färdighetsträning. Flera skolor lyfter
upp att undervisningen är mera konkret och knyter an till verkligheten och är kreativ och undersökande.
Det skrivs också om utmaningar till elever och höga förväntningar. Flera rektorer tar upp att en viktig
aspekt är att genom att ge elever ökat inflytande och delaktighet blir undervisningen mer intressant.

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

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

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

2016

2015

2014

81
77
63
inkl IB
76
74,2
inkl IB

75
81
67
inkl IB
68
73,9
inkl IB

77
81
67
inkl IB
69
74,1
inkl IB

2016
GBP

2015
GBP

2014
GBP

13,7
14,9
14
13,3
14,1

13,8
14,9
14,2
13,4
14,2

13,9
15,0
13,9
13,3
14,2

Högst betygssnitt på skolnivå har Bäckängsgymnasiet följt av Sven Eriksonsgymnasiet, Almåsgymnasiet
och Viskastrandsgymnasiet. Bäckängsgymnasiet har enbart högskoleförberedande program. På Sven Eriksonsgymnasiet finns företrädesvis högskoleförberedande program men även ett yrkesprogram, Barn- och
fritidsprogrammet. Förhållandet är det motsatta på Viskastrandsgymnasiet som har yrkesprogram men
även ett högskoleförberedande program, Estetiska programmet med inriktningen estetik och media. Almåsgymnasiet har enbart yrkesprogram.
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Genomsnittlig betygspoäng (GBP)
för elever med examen programvis
Barn- och fritidsprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet
Ekonomiprogrammet
El- och energiprogrammet
Estetiska programmet
Fordons- och transportprogrammet
Handels- och administrationsprogrammet
Hantverksprogrammet
Hotell- och turismprogrammet
Humanistiska programmet
Industritekniska programmet
Naturvetenskapsprogrammet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Spetsutbildning Entreprenörsprogrammet
Teknikprogrammet
VVS- och fastighetsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet
Totalt
Källa: UBK/Lokal statistik

2016

2015

2014

GBP

GBP

GBP

13,6
13,5
13,9
12,6
14,3
13,4

12,9
14,2
14
12,6
14,3
13,3

13,4
14,0
13,2
13
14,4
13,6

12,7

13

14

14,2
13,7
16
14,2
15,3

14,5
14,6
15,1
14,2
15,3

14,1
14,8
15,4
11,4
15,9

14,5

14,4

15,3

14,6

14,9

14,6

15,8

16,4

16,1

14
13,2
13
14,1

14
12,1
12,7
14,2

13,9
12,6
12,7
14,2

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

BEHÖRIGHET TILL HÖGSKOLA
För högskolebehörighet ska eleven ha gymnasieexamen med godkänt betyg eller högre i minst 90 procent
av den totala kurspoängen 2 500 poäng dvs har minst 2 250 gymnasiepoäng med lägst betyget E. Elever
som får examen från ett högskoleförberedande program har alltid grundläggande behörighet till högskolan. För elever på yrkesprogram finns möjligheten att läsa till kurser för att få grundläggande högskolebehörighet, då dessa inte längre automatiskt ingår i utbildningen. Sedan höstterminen 2013 kan alla nationella
yrkesprogram ge grundläggande högskolebehörighet inom programmets ordinarie 2500 poäng. Andel elever på yrkesprogram med grundläggande behörighet till universitet och högskola uppgick till 36, 1 procent
av totala andelen elever med avgångsbetyg (examensbevis eller studiebevis).
Högskolebehörighet på yrkesprogram, andel i
% av alla elever med avgångsbetyg
Almås
Sven Erikson (barn- och fritidsprogrammet)
Viskastrand
Totalt
Källa: Skolverket/SIRIS, UBK/Lokal statistik

2016
45,8
62,1
22,1

2015
29,8
36,4
22,2

36,1

26,3
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Redovisningen ovan avser andelen av samtliga elever med avgångsbetyg, antingen examensbevis eller studiebevis från ett yrkesprogram. Riksjämförelse avseende högskolebehörighet kan göras i december 2016
då Skolverket presenterar sin statistik.

AVGÅNG
Studieavgång, dvs. avbrott, innebär att eleven har slutat på ett nationellt program på gymnasieskolan i
Borås och inte fortsatt sina studier på något annat program i kommunal gymnasieskola i Borås. Elever på
skolorna som inte är folkbokförda i Borås kan dock vid avbrott fullfölja sina studier i hemkommunen.
Studiegångar/avbrott - andel i %
Läsår
Åk 1
2013/14
4,9
2014/15
4,2
2015/16
5,9
Källa: UBK/Lokal statistik, avgång 2016 per 20 juni.

Åk 2
3,8
2,2
3,1

Åk 3
1,2
1,3
1,7

Totalt
3,4
2,7
3,7

Studiegångar/avbrott - andel i % per skola
Sven
Läsår
Almås Bäckäng Erikson Viskastrand
2013/14
4,5
2,0
2,8
5,1
2014/15
4,5
1,3
1,8
4,4
2015/16
7,1
2,9
2,4
3,5
Källa: UBK/Lokal statistik, avgång 2016 per 20 juni.

Totalt
3,4
2,7
3,7

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

Personella förutsättningar GYMNASIESKOLAN
2015
(2014 inom parentes)
Gymnasieskola

Lärare med pedagogisk
högskoleexamen Borås –
andel i %

Lärare med pedagogisk högskoleexamen Samtliga kommuner – andel i %

81 (82)

83 (82)

Källa: Skolverket/Jämförelsetal

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

medelvärde
3,3

Jag får hjälp av min lärare när jag
behöver det.

3,2

Skolarbetet gör mig så nyfiken att
jag har lust att lära mig mer.
Jag får exempel av mina lärare
så att jag kan veta vad som är
god kvalitet.
Jag får feedback av mina lärare
så att jag förstår hur jag ska utvecklas i mitt lärande.
Jag får kommentarer istället för
poäng på uppgifter och prov.

2,6

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

3,0

Mina lärare tar regelbundet reda
på var jag befinner mig i förhållande till ämnets mål.
Mina lärare anpassar undervisningen till var jag befinner mig i
förhållande till ämnets mål.
Vi elever får identifiera styrkor
och svagheter i varandras arbeten.
Mina lärare ser till att vi elever
hjälper varandra i lärandet.
Källa: Borås Stad/Skolklimatenkät

2,8

2,9

3,0

2,9

2,7

2,7

2,8

Frågeställning lärare
På min skola är elevernas kunskapsutveckling det viktigaste.
På min skola anpassar vi undervisningen utifrån elevernas förutsättningar och behov.
På min skola håller undervisningen
hög kvalitet.
På min skola ger vi exempel för att
eleverna ska se vad som kännetecknar god kvalitet.
På min skola ger vi feedback så att
eleverna förstår hur de ska utvecklas
i mitt lärande.
På min skola får eleverna kommentarer istället för poäng på uppgifter och
prov.
På min skola vet eleverna oftast vad
som är styrkor och svagheter i deras
arbeten.
På min skola tar vi regelbundet reda
på var eleverna befinner sig i förhållande till ämnets mål.
På min skola anpassar vi undervisningen till var eleverna befinner sig i
förhållande till ämnets mål.
På min skola får eleverna identifiera
styrkor och svagheter i varandras
arbeten.
På min skola ser vi till att eleverna
hjälper varandra i lärandet.

medelvärde
3,3
3,1

3,4
3,2

3,4

3,2

3,1

3,3

3,1

2,9

3,1

I Borås Stad har man under flera års tid fokuserat på formativa perspektiv på lärande. Detta i form av
kompetenshöjande utbildningsinsatser för lärare. Glädjande är därför att se att lärare skattar de påståenden
som berör de formativa processerna (exempel på god kvalitet, feedback, framåtsyftande kommentarer som
för lärandet framåt) relativt högt. Dock är elevernas skattning av samma områden något lägre än lärarnas.
En tänkbar orsak till detta skulle kunna vara att lärare nyligen själva erövrat kunskapen om formativa processer och att det gått för kort tid för att implementera metoder och arbetssätt så att det blir synligt för alla
elever. Det finns anledning för verksamheterna att vidare analysera orsakerna till att elever skattar området
lägre än lärare. Detta i syfte att uppnå en högre samstämmighet mellan elever och lärares bild av de formativa processernas betydelse för lärandet.

Resultat gymnasiesärskolan

Av de elever som läsåret 2015/2016 avslutade sina studier i gymnasiesärskolan hade samtliga elever ett
slutbetyg eller ett samlat betygsdokument vilket är samma resultat som föregående år.
Betyg efter avslutad utbildning 2015/16

Slutbetyg

Almås
Nationella
program
antal, (andel i %)
1 (100%)

Bergslena
Nationella
program
antal, (andel i %)
5 (100%)

Viskastrand
Nationella
program
antal, (andel i %)
2 (40%)
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Samlat betygsdokument

0

0

3 (60%)

Saknar betyg

0

0

0

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

1
1

5
-

5
-

Källa: Lokal statistik/AL, BE, VS

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

Personella förutsättningar GYMNASIESÄRSKOLAN
2015
(2014 inom parentes)

Lärare med pedagogisk högskoleexamen Borås – andel i %

Gymnasiesärskola

92 (89)

Lärare med pedagogisk högskoleexamen Samtliga kommuner –
andel i %
87 (86)

Källa: Skolverket/Jämförelsetal

Resultat vuxenutbildningen

I vuxenutbildningen ingår grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, utbildning i svenska för invandrare (Sfi), särskild utbildning för vuxna samt yrkeshögskoleutbildningar (Yh). Inom vuxenutbildningen
upprättas en individuell studieplan för alla elever.

Grundläggande vuxenutbildning
858 personer har deltagit i studier på grundläggande nivå, vilket är en ökning från drygt 700 personer under 2014/2015. Vanligast är studier i svenska som andraspråk, matematik och engelska.
Resultat: Av de kursdeltagare som antingen har avslutat eller avbrutit en nationell kurs har c:a 52 procent
fått minst betyget E, vilket är en minskning med ca: fem procentenheter jämfört med motsvarande mätning 2014/2015. Det står ännu inte klart vari skillnaden mot tidigare år består, men möjligen kan det delvis
vara en effekt av att det blir vanligare att SFI-elever tidigare slussas in på kurserna i grundläggande vuxenutbildning och att vissa avbrott som annars hade skett mellan utbildningar nu istället sker när eleven påbörjat kurser på grundläggande vuxenutbildning. Av de som slutat kursen utan ett godkänt betyg har det
stora flertalet avbrutit studierna.

Gymnasial vuxenutbildning med teoretisk inriktning
Gymnasial vuxenutbildning med teoretisk inriktning bedrivs i egen regi samt via externa utbildningsanordnare som levererar distansutbildning. Antalet elever som väljer distansstudier ökar kraftigt på senare år,
och även s.k. närdistans, dvs. distansutbildning där det även går att få visst stöd på plats erbjuds. Ca: 1750
personer deltog i gymnasial teoretisk vuxenutbildning under 2015/2016.
Resultat: Av de kursdeltagare som antingen avslutat eller avbrutit en nationell kurs har 57 procent fått
minst betyget E vilket är ca: två procentenheter lägre än läsåret 2014/15. Andelen kursavbrott är ca: 25
procent av det totala antalet kursdeltagare.
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Gymnasial vuxenutbildning med yrkesinriktning:
Yrkesutbildningar bedrivs dels inom Borås kommun av Vuxenutbildningen Borås i samarbete med Almåsgymnasiet och Viskastrandsgymnasiet, dels via flera externa utbildningsleverantörer inom olika
branscher. Eleverna erbjuds både skolförlagda utbildningar och utbildningar på distans. Knappt 900 personer deltog i yrkesutbildning under läsåret 2015/2016.
Resultat: Av de kursdeltagare som antingen har avslutat eller avbrutit en nationell kurs har c:a 86 % avslutat kursen med godkänt betyg 2015/2016. Detta är ca: tre procentenheter mer än motsvarande mätning
2014/2015.

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

Svenska för invandrare (SFI)
Under läsåret har ca: 1730 personer deltagit i SFI. SFI-studerande får betyg efter avklarad kurs. Tiden det
tar att bli färdig med en kurs varierar med olika studietakt och andra förutsättningar. Många elever fortsätter studierna över flera terminer.
Resultat: Totalt har 866 kursdeltagare fått godkänt betyg, 491 har avbrottsregistrerats och 18 har fått F.
Övriga fortsätter sina kurser. Det innebär att av de kursdeltagare som antingen avslutat eller avbrutit en
kurs har 63 procent avslutat med godkänt betyg vilket är en ökning med ca: 4 procentenheter jämför med
motsvarande mätning för 2014/2015.
Yrkeshögskoleutbildningar
Yrkeshögskoleutbildningar, YH, har eget resultatansvar utanför den kommunala vuxenutbildningen. Utbildningarna genomför, tillsammans med respektive ledningsgrupp, kontinuerliga utvärderingar och kvalitetsredovisningar vilka redovisas till Myndigheten för yrkeshögskolan.

Personella förutsättningar VUXENUTBILDNINGEN
2015
Lärare med pedagogisk högskoleexamen Borås – andel i %
(2014 inom parentes)
Komvux (grund98 (97)
läggande och
gymnasial)
Särskild utbildning
100 (100)
för vuxna
Svenska för
64 (89)
invandrare
Källa: Skolverket/Jämförelsetal

Lärare med pedagogisk högskoleexamen Samtliga kommuner –
andel i %
84 (84)

90 (90)
73 (76)

Kommentar och fortsatt utveckling

Gymnasieskolans resultat för tredje avgångskullen elever i den reformerade gymnasieskolan GY 11 är
fortsatt stabila. Genomsnittlig betygspoäng på de fyra gymnasieskolorna är 14,1 sammantaget för de högskoleförberedande programmen och för yrkesprogrammen. På högskoleförberedande program är genomsnittlig betygspoäng 14,6 och på yrkesprogrammet är resultatet 13,5. Samtliga elever med högskoleförbe-
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redande examen är behöriga till studier på universitet och högskola. På yrkesprogrammen kan eleverna
läsa kurser för grundläggande högskolebehörighet om de önskar. Av totala antalet elever med avgångsbetyg på yrkesprogram har 36,1 procent grundläggande behörighet till högskola, vilket är en tydlig ökning
från föregående år.
Det lokala kunskapsmålet att samtliga elever i gymnasieskolan ska ha minst E i alla kurser i examensbeviset nås inte ännu, men utfallet totalt är i nivå med föregående år, drygt 74 procent. Variationen mellan
skolorna är relativt stor vad gäller andelen elever som har minst E i alla kurser vid avslutad gymnasieutbildning. Orsakerna till detta behöver på varje skola analyseras och åtgärder vidtas.
Andelen avbrott ökar från föregående år förutom på Viskastrandsgymnasiet, vars satsning i EU-projektet
Stay on med bland annat syfte att minska studieavbrotten i åldersgruppen 16-19 år som målsättning, har
positiv effekt. Elever som gör avbrott i gymnasieskolan omfattas av kommunens aktivitetsansvar, vilket
innebär att de ska erbjudas insatser av olika slag, i första hand utbildning. En betydande andel av eleverna
återgår till studier i någon form, ofta på annat gymnasieprogram.
Målsättningen för introduktionsprogrammen är att elever ska efter 1 års studier gå vidare till ett nationellt
program, fortsatta studier, arbete eller annan sysselsättning. Totalt sett har måluppfyllelsen varit god över
tid, drygt nittio procent under flera år. 2015 gick resultatet ner, beroende på faktorer som att elever flyttade till annan ort under utbildningstiden i högre omfattning än tidigare år. Resultat för läsåret 2015/16
för introduktionsprogrammen finns att tillgå när slutantagningen till gymnasieskolan är genomförd, efter
den 15 september 2016.
I gymnasiesärskolan når eleverna varierande studieresultat. Flera elever som får ett samlat betygsdokument saknar betyg i enstaka ämnen. Hög andel av eleverna har sysselsättning efter avslutad skolgång.
Övriga elever är under fortsatt uppföljning. Ett utvecklingsarbete pågår inom gymnasie-särskolan där fokus ligger på att höja förväntningarna på hur långt eleverna kan nå i sin kunskaps-utveckling och hur man
kan göra eleverna mer delaktiga i sin skolgång. Det är ett arbete som på sikt kommer att höja måluppfyllelsen. Den anpassade skolklimatenkäten som genomförts för första gången 2016 är en del i detta utvecklingsarbete.
Inom vuxenutbildningens verksamheter är resultatet i stort oförändrat från föregående år.
De personella förutsättningarna sett till andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen har för gymnasieskolans del förskjutits något i jämförelsen med samtliga kommuner, enligt Skolverkets statistik. I gymnasiesärskolan har andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen ytterligare ökat i Borås jämfört med andra
kommuner. Vuxenutbildningens statistik för lärare med pedagogisk högskoleexamen visar i jämförelse
med andra kommuner att Borås har en högre andel med sådan examen inom såväl grundläggande som
gymnasial vuxenutbildning som särskild utbildning för vuxna och svenska för invandrare. Enligt nytt regelverk ska lärare vara behöriga för att få undervisa i ett ämne. Såväl svensk som internationell forskning
visar att lärares kompetens har stor betydelse för elevens lärande.
Resultaten på skolklimatundersökningen visar inom gymnasieskolan att lärares bedömning av undervisningens innehåll och kvalitet är högre än vad eleverna anser. Det är svårt att göra en träffsäker analys av
orsaker till varför någon upplever kvalitet på ett annat sätt än någon annan. En orsak till att elever och
lärares bild skiljer sig åt kan vara att lärares teoretiska kunskaper om vad som utmärker god undervisning
är större än de eleverna besitter. Men det kan också vara så att elevernas upplevelse av undervisningen
grundar sig i att de inte fått möjlighet fullt ut att sätta sig in i och utöva inflytande över undervisningen.
Detta är ett område för verksamheterna att undersöka vidare för att på så sätt finna strategier för att utifrån elevernas perspektiv höja kvaliteten på undervisningen.
Vid en analys av de samlade resultaten på enhetsnivå bör man ställa elever och lärares skattningar i klimatundersökningen i förhållande till övriga resultat (betyg, genomsnittlig betygspoäng, gymnasieexamen och
grundläggande behörighet). Till exempel bör man undersöka om de elever som har låga betyg i en eller
flera kurser är samma elever som skattar påståendena i klimatundersökningen lågt.
I föregående läsårs kvalitetsbedömningar lyfter flera skolor vikten av att höja elevernas motivation till
skolarbetet, tidigt stödja elever med svårigheter i kurser samt minska elevfrånvaron från undervisningen.
Ökad närvaro nämns som en av de avgörande faktorerna till att minska andelen F i kurser. Det är sannolikt så att elevernas närvaro vid lektionstillfällen påverkar måluppfyllelsen vad gäller andel elever med
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minst betyget E i samtliga kurser. En högre närvaro skulle sannolikt också öka andelen elever med gymnasie- respektive yrkesexamen samt grundläggande behörighet till högskolestudier. En intressant utgångspunkt för analys av elevfrånvarons påverkan på måluppfyllelsen skulle kunna vara att ställa närvarostatistiken i förhållande till de samlade resultaten dvs. att titta på om det finns någon korrelation mellan elever
med hög frånvaro och elever med ett eller flera F i kursbetyg.
I föregående års kvalitetsbedömning lyfts vikten av att utnyttja och synliggöra de formativa processerna,
bättre organisera för hur arbetslaget ansvarar för och följer upp elevernas kunskapsutveckling samt höja
graden av utmaning i undervisningen. Åtgärder som vidtagits under läsåret för att närma sig denna målsättning är att bättre organisera för lärarnas kollegiala samarbete, på ett tidigt stadium följa elevernas resultat, kompetenshöjande utvecklingsinsatser och översyn av skolan/skolenheternas organisation i syfte att
bättre stödja verksamhetens utveckling. Detta är områden som förvaltningen anser långsiktigt kommer att
dels öka måluppfyllelsen i samtliga kurser, men också höja den genomsnittliga betygs-poängen för samtliga
elever.
Resultaten i form av måluppfyllelse, det pedagogiska och sociala klimatet samt de personella förutsättningarna utgör underlag för analys och för planering av åtgärder inom Utbildningsnämndens verksamheter.
Arbetet med att förbättra måluppfyllelsen fortsätter med utgångspunkt i utvecklings-planen Bildningsstaden Borås 2016-2021, som har fastställts av nämnden och börjar gälla höstterminen 2016. Varje
skola/skolenhet har utarbetat sin utvecklingsplan för samma tidsperiod som förvaltningens plan och med
denna som utgångspunkt. Utbildningsförvaltningen har efter analys identifierat tre utvecklingsområden
som är av vikt för att öka elevernas måluppfyllelse. Dessa är det goda lärandet, systematiskt kvalitetsarbete
och värdegrund. I sitt arbete ska skolorna/skolenheterna förhålla sig till förvaltningens utvecklingsområden. Därutöver ska varje verksamhet beskriva egna förbättrings-områden och strategier för ökad måluppfyllelse. Exempel på konkreta åtgärder som tagits fram och där det pågår ett utvecklingsarbete är effektivare organisation av stöd till elever och tidigare prognostisering av elevers kunskapsutveckling, insatser på
samtliga nivåer för att stärka förmågan att analysera resultat samt ämnesspecifik kompetensutveckling till
lärare inom ramen för skollyftet.
På förvaltningsnivå pågår ett arbete kring att identifiera och beskriva de processer som på övergripande
nivå är kopplade till utvecklingsområdena och som är av vikt för att öka elevernas måluppfyllelse. De förvaltningsövergripande processerna ska ytterst leda till ökad kompetens på alla nivåer för att följa upp och
analysera elevernas lärande. Detta ska, tillsammans med de analyser som görs på respektive skolenhet,
utgöra ett underlag för beslut om insatser som berör förvaltningen. I arbetet med att identifiera viktiga
processer ingår också att synliggöra ansvarsnivåer, skapa delaktighet kring arbetet med förbättringsområden samt ta fram hållbara strategier för att följa upp och analysera elevernas kunskapsutveckling. Det betyder att i arbetet se över de system/rutiner och strategier som finns idag för att följa upp elevresultat, vad
som behöver utvecklas samt på vilket sätt skolorna/skolenheterna genom kvalitetsbedömningar återkopplar sitt arbete till förvaltningen.
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Svar på Kommunstyrelsens beslut angående
Revisionsrapport - Elevdokumentationen i
Borås Stads grundskolor
Kommunstyrelsens diarienummer: Dnr 2016/KS0757 007

Förslag till beslut

Grundskolenämnden godkänner upprättad skrivelse och översänder
yttrandet till Kommunstyrelsen.

Ärendet

Stadsrevisionen har granskat om elevdokumentationen inom grundskolan är
ändamålsenlig och gör bedömningen är att grundskolans elevdokumentation
har betydande brister, både när det gäller att uppfylla dokumentationskraven
och när det gäller förvaring och hantering av dokument. Systemstöd finns
med används inte optimalt och uppföljning av följsamheten mot
lagstiftningens krav och lokala beslut är otillräcklig.
Kommunstyrelsen har tagit del av rapporten och beslutat att
Grundskolenämnden 30:e juni 2017 ska redovisa analys och åtgärder utifrån
rapporten.
Grundskolenämndens analys
Grundskolenämnden delar Stadsrevisionens slutsats om det finns stora
brister gällande elevdokumentation. Nämnden har i budget 2017 uppdragits
att inrätta en digital elevakt vilken kommer att undanröja de brister som
konstaterats.
Sedan tiotalet år tillbaka har de 27 skolsköterskorna haft ett digitalt
journalsystem, ”Assynja” och sedan snart tre år tillbaka har även de 9
skolpsykologerna använt detta system. Övrig elevhälsa bestående av 37
specialpedagoger, 21 kuratorer och 43 rektorer använde inte Assynja då
systemet inte lämpade sig för dessa yrkesgrupper. (Siffrorna anger
årsarbetare. Antalet anställda är något fler.)
En upphandling genomfördes tillsammans med dåvarande
Utbildningsförvaltningen vilken resulterade att Borås Stad nu har ett nytt
digitalt elevdokumentationssystem som heter ProReNata. I detta finns
möjligheten att ha en samlad elevakt där alla elevhälsans professioner kan
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föra sin dokumentation och samverka inom ramen för de sekretessbestämmelser som gäller mellan elevhälsans olika verksamheter.
Då de gamla stadsdelarna till skillnad från Utbildningsförvaltningen inte
ansåg sig ha de ekonomiska förutsättningarna för att fullt ut gå in i elevakt
med specialpedagoger, kuratorer och rektorer upphandlades systemet på så
sätt att det är valbart vilka elevhälsofunktioner som ska ingå och hur många
personer som då ska ingå.
Kostnaden för att endast låta skolsköterskor och skolpsykologer använda
ProReNata uppgår till ca 235 000 kr vilket inte var mer än i det gamla
systemet Assynja. Däremot kostar det ytterligare ca 815 000 kr att låta de
övriga elevhälsofunktionerna ingå i användandet av elevakt. En del av denna
merkostnad handlar om rörliga licensavgifter men den större delen är
kostnader för en systemstödstjänst som bedöms vara nödvändig för att ge
support och säkerställa att systemet används i enlighet med gällande
lagstiftning, när ytterligare tre professioner och sammanlagt drygt 91
personal ska in i systemet.
Då uppdraget att införa elevakt är givet i Budget 2017 vill
Grundskolenämnden i detta sammanhang framföra att det är önskvärt med
ekonomisk kompensation från och med Budget 2018 för att täcka denna
merkostnad på 815 000 kr per år.
Redovisning av åtgärder
Ett digitalt elevdokumentationssystem ProReNata har upphandlats och
fungerar tekniskt i dag fullt ut.
Ett omfattande arbete pågår med att skapa de mallar som behövs i systemet
för att det ska passa Borås Stads organisation.
Implementeringsinsatser pågår bland annat genom kompetensutveckling av
personal som skall använda systemet. Detta är inte endast en teknisk fråga
utan till stor del handlar det också om hur elevhälsoarbetet ska bedrivas då
detta också är något som våra skolor har fått kritik för.
Ett ledningssystem för elevhälsan är under framtagande.
Arbetet har visat sig vara mer komplicerat än tidigare bedömts och en
realistisk prognos är att införandet blir klart först mot slutet av detta
verksamhetsår.

TJÄNSTESKRIVELSE
Joakim Cannerfors
Chef för Kvalitet och Utveckling

2017-06-14

3(3)

Dnr 2016/GRN0025 007

Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv

Införandet av digital elevakt kommer att medföra en kostnadsökning om
815 000 kr för vilken Grundskolenämnden önskar kompensation.

Borås 2025 Socialt perspektiv
Barn och unga

På vilket sätt berör beslutet barn och ungdomar nu eller i framtiden, direkt eller indirekt?
De beslutade åtgärderna kommer att gynna barns och ungas skolgång.
Har barn och ungdomar som kan komma att beröras av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Nej.
Likabehandling

Jämställdhet och mångfald påverkas inte av ärendet.

Facklig samverkan

Information vid FSG 2017-06-13.
Samverkan har över tid skett separat under upphandlingsprocessen i gamla
SDN Norrs kommungemensamma LSG för skolverksamheterna.

Remissinstans

Ärendet har inte skickats på remiss.

GRUNDSKOLEFÖRVALTNINGEN

Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef

Sida
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Stadsrevisionen

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

Kommunstyrelsens bedömning

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

KOMMUNSTYRELSEN

Malin Carlsson
Kommunalråd

Svante Stomberg
Kommunchef
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Grundskoleförvaltningen
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Vad är kompetens?
Begreppet kompetens består av tre delar: Kunskap är en individs teoretiska och praktiska kunskaper som förvärvats genom utbildning och erfarenheter. Förmåga är individens möjligheter att förstå vad verksamheten kräver samt förmåga att omsätta kunskapen i praktiskt arbete. Vilja eller motivation, är den drivkraft som gör att individen
vill använda sin kunskap och förmåga att nå uppsatta mål.

Vad är kompetensförsörjning och varför behövs en kompetensförsörjningsplan?
Kommunal sektor är en kunskapsintensiv verksamhet. Personal- och kompetensförsörjning är en strategisk fråga för kommunens verksamhet. Kompetensanalys och plan för
kompetensförsörjning syftar till att kartlägga befintlig kompetens och planera för framtidens behov på såväl individ- som organisationsnivå. Det handlar om att ha rätt medarbetare med rätt kompetens, på rätt plats, i rätt antal och i rätt tid. Borås Stads förmåga
att långsiktigt möta invånarnas skiftande behov beror på skickligheten att attrahera och
rekrytera medarbetare med rätt kompetens och sedan behålla och utveckla dem för
framtidens krav och förändringar. Ibland handlar det även om att avveckla eller ställa
om kompetens för att uppnå verksamhetens mål. Att ta tillvara befintlig kompetens, genomföra regelbundna medarbetarsamtal, se till att varje medarbetare har en individuell
utvecklingsplan, tillhandahålla konkurrenskraftiga anställningsvillkor, löneutveckling
och goda möjligheter till kompetensutveckling är avgörande delar som Borås Stad som
arbetagivare kan påverka. Viljan hos Borås Stads medarbetare att utvecklas och växa
inom organisationen är en logisk följd av god personalpolitik präglad av goda arbetsvillkor och en tydlig lönepolitik1.
Den ökade efterfrågan på välfärdstjänster och konkurrens om arbetskraft på arbetsmarknaden gör att Borås Stad behöver bli bättre på att arbeta strukturerat och proaktivt
för att vara en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare, behålla och utveckla organisationens befintliga medarbetare, likväl som initiera rätt insatser och åtgärder för att
attrahera och rekrytera framtidens medarbetare.
Kompetens kan attraheras, rekryteras, skapas, utvecklas, behållas, överföras, avvecklas
och ställas om. Kompetensförsörjning handlar om att ta tillvara, utveckla och styra organisationens- och medarbetarnas kompetens i rätt riktning för att nå uppsatta verksamhetsmål. Det kräver faktabaserade beslut, systematik, medvetenhet och ett proaktivt
förhållningssätt.
Alla Borås Stads förvaltningar har sina unika uppdrag och förutsättningar. Förvaltningsspecifika kompetensplaner skapar en tydlig bild av framtidens kompetensbehov samt
synliggör behov av insatser och åtgärder inom organisationens olika verksamheter.

Borås Stads personalpolitik, lönepolitik och arbetsvillkor finns konkretiserade i det personalpolitiska
programmet och i de personalpolitiska riktlinjerna.
1

3

Stolta ambassadörer
Det är den enskilda medarbetaren som möter kommunens invånare och brukare och
som står för god service, kvalitet och måluppfyllelse i det dagliga arbetet. Varje medarbetares kompetens är avgörande för verksamhetens måluppfyllelse och framgång. Medarbetare som är stolta ambassadörer för Borås stad som arbetsgivare, är en förutsättning för att organisationen även i framtiden ska kunna attrahera och rekrytera ny kompetens. Tyngdpunkten i kompetensförsörjningsplanen bör därför vara insatser och åtgärder som främjar Borås stads förmåga att behålla och utveckla befintliga medarbetare.
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1. Verksamhetens behov
Personalstatistik – se bilaga 1
Karriärvägar- se bilaga 2

Vision, Förvaltningens mål, uppdrag och förväntade utveckling.
Vårt mål för att bidra till Borås Stads Vision 2025
Det målområde i Borås Stads vision 2025, som förvaltningens verksamhet främst arbetar inom
är ”Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga”. Skolan har ett demokratiuppdrag vilket tydligt
uttrycks i de nationella styrdokumenten och i den övergripande strategin för all utbildningsverksamhet i Borås Stad ”Bildningsstaden Borås”. I ”Bildningsstaden Borås” uttrycks att vi gemensamt ska ta ansvar för att eleverna får lust att lära och möjlighet att lyckas. Målområdet omfattar
alla yrkesgrupper i förvaltningen.
Borås Stads Vision 2025 – Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga
”Stadens vuxna medborgare tar ett gemensamt ansvar för att barn och unga ska få goda uppväxtvillkor. Barn och unga uttrycker sina åsikter och får dem tillvaratagna. Känslan av att kunna
påverka stärker inte bara deras självkänsla utan väcker också lust att lära och att engagera sig i
samhället.”…
”Förskolan och skolan är de samlade mötesplatserna för alla barn och unga. Vid sidan av pedagogerna möter de här tidigt företrädare för näringslivet och det omkringliggande samhället, över
generations- och kulturgränser.”
Förvaltningen arbetar dessutom med målområden som är fastställda av Kommunfullmäktige för
Borås Stad.
Lärare är den största yrkesgruppen i förvaltningen. Utöver lärare och elevhälsans personal finns
andra nyckelfunktioner som ingår i den dagliga verksamheten och möjliggör att eleverna får den
utbildning som de har rätt till samt att de befinner sig i en attraktiv, trygg och säker studiemiljö.
Befolkningsprognosen visar på en ökning av elevantalet med ca 1870 elever från 2015 till 2020.
Under 2016 anlände många barn och ungdomar till Sverige. Under sen höst 2016 och under
våren 2017 har CFL haft ca 400 elever i förberedelseklass men antalet kommer att sjunka till
hösten. Under våren har CFL tagit emot ca 50 nyanlända i månaden trots den förändrade policyn gällande gränskontroller. Det handlar dels om arbetskraftinvandring men också om omflyttning av flyktingar i Sverige.
Samtidigt som elevkullarna ökar kan förvaltningen, vid en analys av åldersstrukturen, konstatera
att många medarbetare går i pension inom en 15- årsperiod (se bilaga 1). En breddad rekrytering
av personal, med rätt kompetens, är därför en nödvändighet och en utmaning framöver. Detta
tillsammans med vår förmåga att skapa delaktighet och engagemang hos våra medarbetare är av
stor vikt för att säkra våra framtida kompetensbehov.
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KAL-gruppen (kompetensförsörjning, arbetsvillkor och lönebildning)
Förvaltningens största medarbetargrupp är lärare. Mot bakgrund av ökad personalomsättning
och nationell lärarbrist inleddes hösten 2016 ett arbete i Borås Stad för att se över kompetensförsörjning, attraktivitet, lönevillkor (KAL-gruppen) för lärare och förskollärare. Arbetet resulterade i en handlingsplan med olika aktiviteter. Handlingsplanen riktar sig i första hand till lärare
och förskollärare samt skolledare. Många av aktiviteterna kan även tillämpas på andra yrkesgrupper som definieras som bristyrken eller nyckelfunktioner.
Andra övergripande styrdokument som påverkar förvaltningens verksamhet:
 Bildningsstaden Borås
 Borås Stads Kvalitetspolicy
 Borås Stads Kostpolicy
 Borås Stads Personalpolitiska program och riktlinjer
 Lagar och förordningar som exempelvis Skollagen, Diskrimineringslagen, Lag om anställningsskydd, Läroplanerna för grundskola, förskoleklass och fritidshem samt för
grundsärskolan.
 Hök 12
 Allmänna bestämmelser
 Bilaga M
 Borås Stads lönekriterier
 Borås Stads riktlinjer för fritidsstudier
Krav på förvaltningens yrkesroller
Förvaltningens största yrkesgrupp är lärare. För i stort sett samtliga kategorier krävs behörighet
genom lärarexamen. För lärare krävs även lärarlegitimation. De som idag är undantagna legitimationskravet är modersmålslärare och fritidspedagoger.
Förvaltningens största chefsgrupp är rektorer. För tjänsten krävs pedagogisk högskoleexamen
samt rektorsutbildning. Rektorsutbildning kan man tillförskaffa sig under tiden man är tillsvidareanställd (enligt Skollagen skall den påbörjas senast ett år efter anställningens start och fullföljas
inom fyra år.).
Rektorer arbetsleder medarbetarna på skolan. Aktuella yrkesgrupper är, förutom lärare, biträdande rektor, fritidspedagoger, skolassistent, skoladministratör, elevassistenter, vaktmästare samt
studie- och yrkesvägledare (SYV). För biträdande rektor krävs en lärarexamen och det är även
önskvärt med rektorsutbildning. För fritidspedagoger krävs högskoleexamen, för studie- och
yrkesvägledare (SYV) krävs en kandidatexamen och för skoladministratör en lämplig högskoleutbildning. Övriga yrken har inga formella utbildningskrav däremot är yrkeserfarenhet är en fördel.
Inom elevhälsan finns specialister som skolpsykologer, skolsköterskor, specialpedagoger och
skolkuratorer. Skolpsykolog och skolsköterska omfattas av legitimationskrav med krav på formell utbildning och klinisk erfarenhet. Skolsköterskor har en påbyggnadsutbildning utöver sjuksköterskeexamen. Specialpedagoger har en påbyggnadsutbildning utöver sin förskollärar- eller
lärarexamen. För skolkuratorer krävs socionomexamen eller likvärdig högskoleutbildning.
Inom Kost och lokalvård finns yrkesgrupperna; enhetschef, kock, måltidspersonal och lokalvårdare. Yrken med utbildningskrav är enhetschef (lämplig högskoleutbildning) och kock (gymnasial yrkesutbildning).
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Förvaltningens chefer med verksamhetsansvar har titeln verksamhetschef. För dessa tjänster
krävs samma utbildningsbakgrund som rektor/enhetschef samt mångårig praktisk erfarenhet
inom verksamheten. Erfarenhet av att leda andra chefer är meriterande.
Förutom de medarbetare som arbetar direkt i skolverksamheten har förvaltningen stödfunktioner som arbetar förvaltningsövergripande. Stödfunktionerna har specialistkompetens inom pedagogik, ekonomi, HR, IT, nämndprocess och kommunikation. Vid nyrekrytering har samtliga
tjänster krav på högskoleutbildning.
Förutom formell kompetens krävs olika personliga förmågor beroende på vilken yrkeskategori
det gäller.
Individuella utvecklingsplaner

Skolan har i uppdrag att främja grundläggande värden och elevernas lärande för att därigenom
förbereda dem för att leva och verka i samhället. Det är därför av yttersta vikt att lärare fortlöpande deltar i fortbildning och har möjlighet till vidareutbildning. Detta så att elever ges de bästa
förutsättningar att möta en framtida arbetsmarknad och kan ta sitt ansvar som medborgare.
De lärare som arbetar enligt bilaga M avdelas i snitt 104 timmar av den reglerade arbetstiden till
kompetensutvecklingstid. Med kompetensutveckling avses insatser som syftar till att utveckla
lärares förmåga att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande (Bilaga M punkt 6 b, anmärkning 2).
Lärare som arbetar i förskoleklass/fritidshem har kompetensutveckling under ett visst antal studiedagar under året.
Via Skolverket kan huvudmannen söka statsbidrag för fort- och vidareutbildning för lärare.
Statsbidragen syftar till att stimulera olika insatser inom skolverksamheten. Kompetensutveckling är ett sådant område. Förvaltningen bevakar regelbundet statsbidragen och söker de bidrag
som passar in i verksamhetens behov och utveckling.
För alla yrkesgrupper hålls regelbundna medarbetarsamtal mellan chef och medarbetare. Individuella kompetensplaner och ett tydligt närvarande ledarskap är viktigt för att skapa delaktighet
och engagemang hos medarbetarna. Att engagera och motivera medarbetare är nyckeln till ett
lyckat resultat. Förvaltningen uppmuntrar kompetensutveckling för alla medarbetare.
Omvärldsbevakning – vad händer i omvärlden?
Skolverksamheten är ständigt under granskning och det pågår ständigt utvärderingar och utvecklingssamt förbättringsprocesser. Nuvarande läroplan och skollag gäller sedan 2011 och har sedan dess genomgått en del förändringar bl.a. vad gäller mottagande av nyanlända elever och fritidshemmets uppdrag.
Åtgärder i huvudmannens verksamhet påverkas inte bara av lokala direktiv utan även till stor del av en
nationell styrning.
Inför läsåret 2018/2019 införs nya krav i läroplanen för undervisning i digital kompetens, detta kan bidra
till kompetensutvecklingsbehov.
Skolverket utlyses olika statsbidrag som skall bidra till bland annat kompetensutveckling, personalförsörjning, lärarlöner med mera. En nära bevakning krävs.
Sedan andra halvåret 2016 genomförs ett statligt lärarlönelyft. Lärarlönelyftet är ett komplement till lönebildning på nationell och lokal nivå. Statsbidraget är sökbart i minst ett år framöver.
I april 2017 presenterades Skolkommissionens slutbetänkande (SOU 2017:35 Samling för skolan). Det
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innehöll bland annat åtgärdsförslag på nationell nivå gällande attraktion för yrket, kompetensförsörjning,
karriärsteg samt kompetensutveckling. Remissrundan skall avslutas i augusti 2017.
Utbildningsdepartementet arbetar med Direktivet 2016:76 ”bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner”. Enligt direktivet utreds förbättringsförslag,, med syfte att ge bättre förutsättningar för lärare,
förskollärare, rektorer och förskolechefer, till att utföra sina uppdrag. Utredaren skall bland annat se över
förslag på justeringar i behörighets- och legitimationsreglerna, se över hur lärares profession kan stärkas
och bland annat hur introduktionen i läraryrket kan stärkas samt se över lärare och rektorers administrativa arbetsbörda. Uppdraget skall redovisas senast 1 december 2017.
De statliga utredningar som pågår och är ute på remiss kommer att resultera i ett antal åtgärdsförslag som
även kommer påverka kompetensförsörjningsplanens områden framöver.
Under 2016 anpassades grundskolans verksamhet utifrån ett ökat mottagande av nyanlända elever. På
kort tid krävdes ett stort antal nyanställningar av lärare och ett ökat behov av lärare med behörighet i
svenska som andraspråk. Det krävs även språkstödjare utifrån olika modersmål, elevhälsopersonal och
andra yrkesgrupper. Måltidspersonal och lokalvårdare påverkas också vid ökningar i elevantal. Det råder
osäkerhet kring huruvida samma snabba utökning kommer att behövas i närtid igen då regeringen tagit
bort ID-kontrollerna vid gränsövergångarna. Vad som sker i omvärden påverkar också hur detta kommer
att utvecklas.

Analys
Utifrån åldersstruktur, och att det finns en ökad personalomsättning i lärargrupperna och inom
yrken i elevhälsan, ser förvaltningen att det inom dessa yrkesgrupper behöver utarbetas en rekryteringsplan på respektive skola/elevhälsan.
I dagsläget finns inte behöriga lärare på alla tillsvidaretjänsterna. Vissa lärarkategorier är dock mer
svårrekryterade än andra. Förvaltningen påverkas självklart av den nationella lärarbrist som just
nu råder. Dessutom visar KAL gruppens jämförelser och analyser av löner under 2016 med
kommuner av samma storlek som Borås och med kommuner i Sjuhärad generellt att medianlönen i Borås är lägre. Enligt skolkommissionens utredning finns ett antal förslag för att uppmuntra
fler att välja att söka till lärarutbildningen samt att platserna utökas. Det finns även förslag för att
stötta huvudmannen kring villkor för att öka attraktiviteten i läraryrket så att de som rekryteras
också väljer att stanna kvar. Ett exempel är professionsutvecklingsprogram för lärare och rektorer. Förvaltningen får följa vilka åtgärder som kommer att beslutas utifrån utredningens resultat
och ser att de nationella åtgärderna är viktiga. Det lokala arbetet kommer att komplettera de nationella åtgärderna när det gäller att locka nya medarbetare till skolans verksamhet och behålla
befintliga lärare.
En stor andel av landets befintliga behöriga lärare finns idag inom andra branscher än skolan.
Verksamheten behöver fortlöpande arbeta på sin attraktivitet för att få tillbaka dessa lärare till
skolans verksamhet.
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Under 2017 pågår ett förändringsarbete gällande förstelärarorganisationen. Dels är det ett led i att
permanenta en karriärväg för lärare samt en kvalitetsåtgärd för förvaltningen. Efter införandet av
förstelärare 2013 har det pågått ett arbete med att sätta rollen och arbetsinnehåll för gruppen.
Förstelärare arbetar med undervisning och arbetsuppgifter som normalt ingår i läraryrket. De är
dessutom starkt kopplade till det systematiska kvalitetsarbetet och utveckling av undervisning.
Det gäller att ta tillvara kompetens som redan finns bland medarbetarna för att öka känslan av
sammanhang där möjlighet att påverka ökar arbetets kvalitet.
För elevhälsans personal finns yrkesnätverk för de olika befattningarna där professionerna möts.
Åtgärder som genomförs för de större yrkesgrupperna kommer även att gynna dessa kategorier
av tjänster genom att arbetsgivarens varumärke stärks som helhet.
Arbetsmiljöfrågor, trivsel, ett gott och närvarande ledarskap på alla nivåer är viktigt. Tillit mellan
professionerna, värdegrund, möjlighet till utveckling och samarbete samt lön är viktiga områden
för att stärka attraktiviteten och arbetsgivarens varumärke.
Regelbundna medarbetarsamtal mellan chef och medarbetare, individuella kompetensplaner och
ett tydligt närvarande ledarskap är viktigt. Detta för att skapa delaktighet och engagemang hos
medarbetarna och för att verksamhetens behov av kompetens skall kunna planeras.
Yrkesgrupper där förvaltningen också ser ett behov av planering kring personalförsörjning är
kock, måltidspersonal och lokalvårdare. Inom en 15- årsperiod kommer många av medarbetarna
att gå i pension. Kockar är en svårrekryterad yrkesgrupp. Gruppen har ingen stor personalomsättning men efterhand som det finns behov av rekrytering finns det en risk att tjänsterna blir
svåra att tillsätta med rätt kompetens. För att uppnå stabilitet i organisationen ser förvaltningen
att även denna grupp blir en befattning att systematiskt arbeta med.
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2. Handlingsplan
Attrahera
Följande aktiviteter arbetas med under 2017:
I Borås Stad finns ett stort antal personalförmåner som anställda kan ta del av. Exempel på detta
är friskvårdsbidrag, fria bad och årskort till kollektivtrafik till förmånligt pris samt cykelförmån.
Det finns också en aktiv personalklubb ”Merkraft”, som anordnar olika aktiviteter samt en
konstklubb. Dessa lyfts fram vid rekrytering.
Borås Stad arbetar utifrån att alla tillsvidaretjänster skall erbjudas heltidstjänst. Deltid är en möjlighet. Principen kan tillämpas på i princip samtliga tillsvidaretjänster i förvaltningen.
För medarbetare med semestertjänst finns möjlighet att växla semesterdagstillägget mot extra
semesterdagar.
Borås Stad genomför 2017 en lönesatsning för lärare som inte har omfattats av lärarlönelyftet
samt ett lönetillägg till tillsvidareanställda grundskollärare på skolor i socialt utsatta områden.
Skolledare skall ges höjd lön när rektorsutbildningen är klar och skolledarlöner med lägst löner
anpassas till en högre nivå. Över tid bidrar det statliga lärarlönelyftet och Borås Stads egna satsningar till en förbättrad lönebild för Borås Stads lärare och skolledare.
Borås Stad har infört en rutin kring att förvaltningschef har möjlighet att i samråd med verksamhetschef erbjuda ett lönetillägg för medarbetare som har fyllt 66 år eller som gör det under
kalenderåret. Detta är ett viktigt led i att uppmuntra ålderspensionärer inom bristyrken eller
nyckelfunktioner till fortsatt arbete i organisationen eller till att återkomma (KAL-beslut).
Som ett steg i att rekrytera lärare till Borås Stad införs en rekryteringsbonus som utbetalas till
den medarbetare i Borås Stad som kan tipsa en behörig lärare att söka sig till Borås Stad. Om
läraren anställs och arbetar kvar i organisationen efter ett kalenderår utbetalas ett engångsbelopp
på 15 000 kr till tipsaren (KAL-beslut).
Från och med läsåret 17/18 inrättar Borås Stad förstelärartjänster som tillsvidaretjänster och
befattningar knutna till skolenhet. Förstelärare har ett tydligt uppdrag i organisationen. Förändringen i anställningsform innebär att verksamheten kan ha en långsiktighet gällande förstelärares
funktion och arbete i organisationen.
Alla nyutexaminerade lärare ges mentorsstöd under sitt första anställningsår.
På förvaltningen pågår ett strukturerat arbete kring systematiskt arbetsmiljöarbete. För att attrahera medarbetare så förutsätts en god arbetsmiljö där man som medarbetare upplever sig trygg,
upplever en hög grad av trivsel och arbetsgemenskap samt möjlighet till utveckling inom professionen.
Ungdomar som önskar kan få ett feriearbete i Borås Stad. Syftet är att de skall få en introduktion
i arbetslivet. Förvaltningen skall ge feriearbetarna meningsfulla arbetsuppgifter och förutsättningar för att klara av sitt feriearbete. Dessa möten är viktiga för vår verksamhet då ungdomarna
kan bli vår framtida arbetskraft samt ger våra medarbetare tillfälle till vidareutveckling.
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Synliggöra
Aktiviteter under 2017:
Under hösten 2017 kommer Grundskoleförvaltningen tillsammans med Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen och Förskoleförvaltningen initiera ett arbete där HR och kommunikatörer kartlägger arenor där möten kan ske med studenter och potentiella blivande medarbetare i
organisationen.
Respektive skola i förvaltningen kommer att påbörja ett arbete med att marknadsföra sin verksamhet.
Under hösten 2017 kommer Borås Stad att införa ett nytt format för annonsering av lediga tjänster. I samband med det ser förvaltningen över annonsformuleringar och forum där annonsering
skall ske. Här finns också möjlighet att knyta an till skolornas arbete kring marknadsföring.

Rekrytera
Följande aktiviteter arbetas med under 2017:





Genomför rekryteringsaktiviteter i Finland där det finns ett överskott av lärare.
Prövar samarbete med Teach for Sweden i rekryteringen av lärare.
Deltar i rekryteringsevent på Högskolor.
Fler medarbetare ska erbjudas internutbildningen ”Framtidens chef” som en del i arbetet med att
säkerställa tillgången på skolledare.

Respektive skola i förvaltningen skall påbörja ett arbete med att utarbeta en plan för ökad attraktivitet och
rekrytering innehållande identifiering av rekryteringsbehov över en 5-årsperiod. Innehållet utgår från:
 Planering för att tillsätta tjänster efter pensionsavgångar.
 Behov av intern kompetensutveckling för chefer, specialisttjänster och bristämnen.
 Sammanställning av kompetensutvecklingsbehov utifrån individuella utvecklingsplaner.
 Planering för ett bra mottagande av VFU-studenter.
 Plan för introduktion av nya medarbetare
Synliggöra karriärvägar inom förvaltningen. Se bilaga 2.

Utgångspunkten skall vara verksamhetens behov utifrån nationella krav och förvaltningens utvecklingsplan. Planen skall också innehålla interna strategier för att förbättra resultat för HMEmedarbetarenkäten/skola och för att arbeta med ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro. Aktiviteterna innebär arbete med förbättringsområden för att attrahera nya medarbetare och behålla befintlig kompetens.
Inför läsåret 17/18 utlyses förvaltningens samtliga karriärtjänster som tillsvidareanställningar.
Förvaltningen är sedan mars 2017 ansluten till Bemanningsenhet för medarbetare inom kost,
lokalvård och vaktmästeri. Medarbetare som arbetar via Bemanningsenheten har också möjlighet
att bokas i andra förvaltningar. Då möjligheten finns att arbeta de timmar man önskar per månad
ökar attraktiviteten. För dessa medarbetare blir det också enklare att arbeta med behov av kompetensutveckling och lönebildning. Bemanningsenheten arbetar utifrån centralt beslut om ”En
väg in i Borås Stad” – vilket innebär en strukturerad rekrytering av timavlönade medarbetare.
Medarbetarcentrum matchar intresserade personer som idag arbetar i Borås Stad eller i kranskommuner för tjänster som utlyses tillsvidare eller längre tidsbegränsade förordnanden. Rekryteringsprocessen sker på sedvanligt vis med urval, intervju och referenstagning. Om rekryterande
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chef önskar ett breddat kandidatutbud efter matchningarna utannonseras tjänsten som vanligt
och matchningarna ingår då bland övriga sökande.
VFU – verksamhetsförlagd utbildning. VFU är en viktig rekryteringsbas för nya medarbetare och
innehållet och mottagandet kan vara avgörande för den kommande yrkeskarriären för läraren och
skolsköterskan. Respektive skola i förvaltningen ansvarar för mottagande av VFU-studenter vad
gäller lärare och Elevhälsan för skolsköterskor och kontakt med lärosäten. Önskvärt vore VFU
även för skolkuratorer. Borås Stad har ett stort behov av att utbilda fler VFU handledare och det
kan vara lättare i dag med de villkor som finns i KAL gruppens handlingsplan. VFU-handledaren
får ersättning för uppdraget.
Förmåner och fördelaktiga anställningsvillkor som finns fastställda i Borås Stad skall synliggöras i
rekryteringsprocessen.
Arbete för att bredda rekryteringen. Förvaltningen eftersträvar en mångfald utifrån alla perspektiv
i personalgrupperna. En sammansättning av olika kompetenser och egenskaper bland medarbetarna berikar organisationen och är utvecklande. I takt med att elevgruppen med annat modersmål har ökat har det även blivit angeläget att möta gruppen med pedagoger som har kompetens
inom modersmålet. De olika behov eleverna har speglas i de kompetenser vi rekryterar.

Introduktion
För samtliga medarbetare i förvaltningen krävs en strukturerad introduktion. Respektive skola
ansvarar för introduktionen av sina medarbetare. Introduktion kan även behövas efter en längre
tids frånvaro på grund av exempelvis föräldraledighet, studier eller sjukfrånvaro.
Mentorsåret för nyexaminerade lärare är obligatoriskt enligt Skollagen. Förvaltningen avser att se
över rutin för introduktion av nyanställda lärare under 2017. Under året får lärare som har uppdrag som mentor en höjning av mentorstillägget till 1500 kronor/månad. (KAL-beslut).
Följande dokument finns som stöd i arbete med introduktion för medarbetare i Borås Stad:
 Checklista för introduktion
 Systematiskt chefsutvecklingsprogram
 Borås Stads utbildningsutbud för alla medarbetare
 Chefsöverenskommelse
 Medarbetaröverenskommelse
 Uppdragsdialog för lärare

Behålla och utveckla
Följande aktiviteter arbetas med under 2017:
Göra Borås Stads personalförmåner kända i verksamheten. Exempelvis friskvårdsbidrag, fria
bad, cykelförmån. Det finns också en aktiv personalklubb, ”Merkraft”, som anordnar olika aktiviteter.
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Hälsofrämjande och systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM-Stratsys).
Utveckla arbetsformer som ger bättre förutsättningar för läraren att arbeta med nationella prov
(KAL-beslut).
Förvaltningen har infört villkor för fort- och vidareutbildning för lärare, möjlighet att studera på
helfart och bibehålla 25 % av lönen (KAL-beslut).
Rektorer som genomgår rektorsutbildning får möjlighet till avlastning genom delegering av arbetsuppgifter, motsvarande 20 % under studietiden (KAL-beslut).
Göra Borås Stads förmåner vid kompetensutveckling genom vidareutbildning eller fortbildning
kända i verksamheten. Bidraget för studier gäller vid heltidsstudier eller vid fritidsstudier.
Förvaltningen genomför 2017 skollyft som är beslutat av Kommunfullmäktige (genomfördes
även 2015 och 2016). Skollyftet är medel som avsatts för ämnesspecifik kompetensutveckling.
Utvecklingsinsatserna kan ha övergripande perspektiv av IKT, lärarledarkap, inkludering. Även
andra yrkesgrupper på skolan kan utifrån perspektiven ovan omfattas. Från 2017 kan medel även
användas till kompetensutveckling inom specialpedagogik eller svenska som andraspråk.
Arbete med att synliggöra karriärvägar, bilaga 2.
Genomföra medarbetaröverenskommelser som mynnar ut i en individuell utvecklingsplan.
Att arbete strukturerat med individens utvecklingsplan är ett sätt att ta tillvara medarbetarens
egen drivkraft och motivation. Om kompetensbehovet inte kan tas tillvara i en del av organisationen så uppmuntras intern rörlighet. Förvaltningen är för det ändamålet positivt inställd till
tjänstledighet om en medarbetare önskar prova på en annan tjänst internt. I detta arbete samverkar förvaltningen med Medarbetarcentrum. Medarbetarcentrum främjar intern rörlighet, minimerar inlåsningseffekter och främjar bibehållet engagemang i Borås Stad.
Förvaltningen följer Borås Stads löneöversynsprocess och inför Borås Stads budgetarbete framförs förvaltningens syn på behov av prioriteringar för olika yrkesgrupper till Förhandlingsdelegationen.
Borås Stad och Förvaltningen har målsättningar kring minskad sjukfrånvaro särskilt hos de yrkesgrupper som har hög frånvaro. Att arbeta i en hälsosam organisation är attraktivt. Att arbeta
främjande/förebyggande gynnar inte bara de medarbetare som riskerar hamna i ohälsa utan alla
medarbetare. Om frånvaron minskar ökar kontinuiteten och stabiliteten och det underlättar planering av verksamheten över tid. Basen i det förebyggande arbetet är SAM. I förvaltningen pågår löpande analys, uppföljning och processer kring utveckling av anställningsvillkor. Andra underlag som vägs in är medarbetarenkät, systematiskt kvalitetsarbete, riskbedömningar enligt
SAM, klimatundersökning.

Avveckla/omställning
Följande aktiviteter arbetas med under 2017:

För att matcha framtidens krav för tjänster som kräver fort- eller vidareutbildning finns möjlighet att göra en inventering och uppmuntra befintliga medarbetare att vidareutbilda sig utifrån
verksamhetens kommande behov. Behovet fastställs i respektive skolas rekryteringsplanering.
Genom statsbidrag finns även möjlighet för lärare att komplettera sin behörighet med ytterligare
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ämnen vilket kan medföra andra möjligheter vid tjänstefördelning.
Avdramatisera omställnings- och avvecklingsbehov. Förvaltningen uppmuntrar en intern rörlighet genom att vara positivt inställd då medarbetare önskar tjänstledighet för annat arbete inom
Borås Stad. Likaså att man skall kunna gå in och ur chefsuppdrag. Ett brett utbud av tjänster i
verksamheten och karriärvägar bidrar till möjlighet att utvecklas inom Borås Stad eller upptäcka
nya verksamheter om man som medarbetare önskar en förändring. Här är utvecklingssamtalet
och Medarbetarcentrum en viktig del. Medarbetare som önskar söka sig till ny arbetsplats vänder
sig till Medarbetarcentrum eller söker tjänster då de utlyses.
Då antalet elever i förvaltningens verksamhet varierar från läsår till läsår eller från olika kursstarter samt att balansen mellan olika kompetenser påverkas av elevens val av utbildningar finns
ibland behov av att anpassa och ställa om kompetenser. För lärare finns en process i Borås Stad
kring ”Lärarsamordning”. På så vis kan förvaltningen tillsammans med gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen och i vissa fall förskolan arbeta med att växla kompetens.
Förvaltningens verksamhet kräver en ständig utveckling av innehållet i krav och kompetens för
olika yrken. Att delta i kompetensutveckling är ett naturligt inslag för alla yrkesgrupper i förvaltningen. Ett tydligt ledarskap där förväntningar utifrån grundkrav i anställningen, nationella styrdokument, förvaltningens utvecklingsplan, skolornas utvecklingsbehov kommuniceras och följs
upp på alla nivåer innebär att alla känner till krav och förväntningar och i de fall det finns utvecklingsbehov finns en förväntan att alla medarbetare av egen kraft eller genom stöttning från
organisationen har en förmåga att förändra sig och utvecklas.
Avgångsamtal skall genomföras för alla medarbetare som slutar i organisationen. Samtalet har till
syfte att organisationen skall ta tillvara på erfarenheter och upplevelser för att utveckla olika processer.
Vid planerad pensionsavgång kan övergången planeras så att den nyanställde får möjlighet till
introduktion av erfarna medarbetare.

3. Verksamhetens resultat/uppföljning
Förvaltningens resultat för verksamheten redovisas årligen i årsredovisningen och i olika kvalitetsrapporter för undervisning och resultat, värdegrund med flera.
Effekten av förvaltningens och KAL-gruppens insatser följs upp i kompetensförsörjningsplanen
2018.
Kompetensförsörjningsplanen kommer årligen att följas upp och revideras. I uppföljningen besvaras följande frågeställningar:




Har aktiviteterna för kompetensförsörjningen varit framgångsrika?
Behov av ytterligare insatser och åtgärder?
Möjligheter och utmaningar?

Kompetensförsörjning följs även upp genom förvaltningens plan och rutiner för intern kontroll.
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Bilaga 1, Personalstatistik
Personalstatistiken baseras på uppgifterna i Heroma och omfattar endast tillsvidareanställda.
Personalstruktur
Yrkeskategori

Kön
K

M

Ålder
-29

30-49

50-

Lärare tidigare år
Lärare senare år
Lärare praktiska ämnen
Speciallärare
Förskollärare

368
100
39
30
166

58
55
28
5
15

50
8
0
0
17

329
115
3
15
101

158
74
45
25
61

Fritidspedagog
Studie- yrkesvägledare
Lärarassistent
Elevassistent
Skolarbete annat
Psykolog
PTP/psykolog
Logoped
Kurator
Specialpedagog

58
7
3
107
2
3
1
2
12
26

17
0
3
42
1
0
3
0
7
3

24
0
1
20
1
3
2
0
3
0

26
3
2
65
2
0
2
1
10
7

26
3
3
71
0
0
0
1
6
15

Kock
Måltidspersonal
Lokalvårdare
Handläggare Övergripande Verksamhet
Handläggare ekonomi
Handläggare Personal
Handläggare Info
Handläggare annan
Administratör ekonomi
Administratör IT

135
72
152
21
3
7
1
4
0
0

22
2
18
7
1
0
0
3
1
1

10
2
8
1
1
1
0
0
0
0

85
32
64
14
1
4
1
4
1
0

62
38
98
6
2
1
0
2
0
1

0

2

0

2

0

Handläggare IT
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Bilaga 2, Karriärvägar
Det finns många yrkesingångar till Borås Stad, som i sin tur skapar en mängd attraktiva
karriärvägar och utvecklingsmöjligheter. En karriär inom Borås Stad kan utvecklas i
många olika riktningar, på bredden, på djupet och på höjden.
Det är ett viktigt chefsansvar att varje medarbetare får möjlighet att utvecklas i sitt arbete. En grundläggande förutsättning för intern karriär är att varje medarbetare får kontinuerlig kompetensutveckling och möjligheter att utvecklas utifrån verksamhetens behov i förhållande till sin egen kompetens, potential personlighet och viljeinriktning. I
Borås Stad betonas vikten av varje medarbetare tar ansvar för sin utveckling, men för
att varje medarbetares potential och unika kompetens ska kunna tas tillvara ska utvecklingssamtal genomföras årligen.
Som expert ges medarbetaren en möjlighet att utveckla sina professionella kompetenser inom ett avgränsat område. Specialistfunktioner bidrar till ökad kvalitet, stabilitet
och professionalism inom verksamheterna.
En linjär karriär innebär att medarbetaren successivt får ökat ansvar inom organisationen. För att Borås Stad ska klara dagens uppdrag och kunna utveckla verksamheten för framtidens
ökande krav krävs gott chefskap och ledarskap på alla nivåer. Rätt kvalitet, måluppfyllelse, effektiv resursanvändning, helhetssyn, omtanke om medarbetarna och att verka inom den ekonomiska ramen är ledstjärnor för Borås Stads chefer.
En utvidgande karriärväg innebär att medarbetaren utvecklar en bred generalistkompetens då medarbetaren får möjlighet att använda sina erfarenheter och sin kunskap inom angränsande yrkesområden,
andra enheter eller avdelningar. Kompetensbredden innebär en stor verksamhetsnytta vid behov av förnyelse av arbetssätt och för att sprida goda exempel mellan olika verksamheter. Sidledes rörlighet bidrar
också till innovativa lösningar då medarbetaren utvecklar ett helhetsperspektiv och en förmåga att se
situationen från olika verksamheters behov.
Varierad orelaterad karriär innebär att medarbetaren helt byter yrkesområde, dvs det handlar
inte om ett uppdrag inom angränsande område, utan innebär något nytt. Projektledarskapskompetens är
ett exempel på kompetens som kan användas inom olika yrkesområden.

Befattning

Expert

Linjär

Utvidgande

Episodisk

Riktning

Fördjupning

Uppåt

Sidledes, relaterad

Varierad,
orelaterad

Speciallärare

Biträdande
rektor

Lärartjänst
inom Grundskoleförvaltningen

Arbetslagsledare

Berikande
sidouppdrag

Vilka karriärmöjligheter finns
hos oss?
Lärare

Specialpedagog
Rektor
Särskollärare
Förstelärare
Kvalitets- och
utvecklingsle-

Verksamhetschef

Lärartjänst
inom Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Ämneslagsledare

VFU-handledare
Mentor för nyanställda lärare eller
lärarstudenter på
Högskolan
Div. utvecklingsuppdrag. Ex. matematik- och läs-
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Befattning

Expert

Linjär

Utvidgande

Episodisk

dare

Berikande
sidouppdrag
utvecklare
Samordnare
Schemaläggare
Fackligt ombud

Fritidspedagog/Förskollärare

Biträdande
rektor

Rektor

Förskolechef inom
Förskole
förvaltningen

Förskollärare
inom Förskole
Förvaltningen

Kvalitets- och
verksamhetsutvecklare

Rektor

Utvecklare

Representant i olika
interna och
externa nätverk.

Kvalitets- och
verksamhetsutvecklare

Verksamhetschef

Utvecklare

Representant i olika
interna och
externa nätverk.

Skolsköterska
Skolpsykolog

Verksamhetschef

VFU-handledare
Fackligt ombud

Fackligt ombud

MLA

Fackligt ombud

Enhetschef

VFU-handledare

MLA

Fackligt ombud

Enhetschef
Skolkurator

Enhetschef

Fackligt ombud
Mentor för nyanställda skolkuratorer

Handläggare

Administratör

Specialist

Chef

Handläggare
Chef

Utvecklar

Representant i olika
interna och
externa nätverk.

Fackligt ombud

Representant i olika
interna och
externa nätverk.

Fackligt ombud
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Befattning

Expert

Elevassistent

Linjär

Vaktmästare
inom Borås
Stads organisation
Kock med produktionsansvar

Enhetschef

Kock

Berikande
sidouppdrag
Fackligt ombud

Utvecklare

Verksamhetschef

Måltidspersonal

Episodisk

Lärare

Vaktmästare

Kock

Utvidgande

Fackligt ombud

Representant i olika
interna och
externa nätverk

Fackligt ombud

Lokalvårdssamordnare

Fackligt ombud

Måltidspersonal

Fackligt ombud

Enhetschef
Lokalvårdare

Lokalvårdssamordnare
Enhetschef

Modell: vidareutveckling av Decision Dynamics modell.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Sid 1(1)
Malin Nilsson
Intendent
Cathrine Kristoffersson
Lokalsamordnare

2017-06-14

Dnr 2017/GRN0141 610
Lokalförsörjningsförvaltningen

Skrivelse; Fotbollsplan vid Hestra Midgårdskolan,
46915

Förslag till beslut
Grundskolenämnden tillstyrker upprattad skrivelse samt översänder den till
Lokalförsörjningsnämnden.
Ärende
Verksamheten och dess elever använder fotbollsplanen vid skolan, men då Samfälligheten idag
äger fotbollsplanen och ej har ekonomiska medel till underhåll och säkerställande av tillsyn,
skötsel och felanmälan så önskas nu en förändring.
För att säkra tillsyn, skötsel och felanmälan, samt uppdatering av fotbollsplanen, efter
verksamhetens behov, önskar Grundskoleförvaltningen att Lokalförsörjningsförvaltningen
antigen köper in fotbollsplanen vid Hestra Midgårdskolan av Samfälligheten, alternativt ingår ett
skötselavtal för att genomföra en nödvändig verksamhetsanpassning som säkerställer
fotbollsplanens säkerhet och standard.
Samverkan

Representanterna från Lokalförsörjningsförvaltningen och Grundskoleförvaltningen har
samverkat kring skrivelsen.
GRUNDSKOLFÖRVALTNINGEN

Per Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef

Sida
1 (3)

TJÄNSTESKRIVELSE
Cathrine Kristoffersson
Lokalsamordnare
Adriana Waris
Utredare

2017-06-14

2017/GRN0138 214

Svar på remiss: Granskning för detaljplan
Regementet, Osdal 3:4 Mannerfelts Plats
P 03/09

Förslag till beslut
Grundskolenämnden tillstyrker granskning för detaljplan Regementet, Osdal 3:4
Mannerfelts Plats och översänder svaret till Samhällsbyggnadsnämnden.

Nämndens yttrande

Grundskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över förslag till detaljplan för
Regementet, Osdal 3:4 Mannerfelts Plats. Nämnden tillstyrker detaljplanen som
möjliggör Regementets förtätning med nya bostäder och verksamheter. Nämnden har
inget att erinra mot granskning för detaljplanen. Nämnden ser positiv på Regementets
utveckling till en ännu mer attraktiv stadsdel för att bo och leva i. Nämnden lyfter
behov av skolplatser i ett växande Borås.
Behov av skolplatser
Regementet är i behov av ny skolenhet. Ny skola och förskola kommer att finnas med
i kommande etapper och en lämplig placering utreds. Grundskolenämnden har
2017-05-23 skrivit till Lokalförsörjnings-nämnden om att inleda en förstudie kring en
nybyggnation av F-6 skola på Regementsområdet, Regementskolan. Förslag på
nybyggnation i området står i Borås stads investerings budget som utrednings- eller
förstudieprojekt.
Placering av skola bör vara i närhet till skog- eller parkmark för att ge möjlighet till
lek, lärande och rekreation för eleverna. Skoltomt bör vara en plats som kan ge skolan
möjlighet till tillräckligt utrymme för att stimulera eleverna till rörelse och lek under
rast och fritidsverksamhet. Önskvärt är att skola och förskola kan byggas nära
varandra, så att lokalerna kan vara flexibla/elastiska samt att vissa lokaler kan
samnyttjas t.ex. kök, matsal och idrottshall. Skolan ska rymma 3 paralleller och ha en
planlösning som gynnar en modern pedagogik och är anpassade till skolans
styrdokument.
Trafiksituation kring skolan bör utredas för elever, vårdnadshavare och personal. Det
behöver finnas en säker på- och avstigning för elever som åker buss/taxi,
parkeringsmöjligheter för vårdnadshavare som lämnar/hämtar på skola/fritids samt
parkeringsplatser för personal.
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Bakgrund
Planens syfte är att omvandla kvarteret kring Mannerfelts Plats till ett centrum i en ny
stadsdel på det gamla Regementsområdet. Syftet är att möjliggöra byggnation av
bostäder med en blandning av kontor, service och verksamheter samt ett nytt torg
som social mötesplats. Syftet är också att nybyggnationerna ska uppföras med en hög
arkitektonisk kvalitet i respekt till den befintliga kulturmiljön och de befintliga gamla
regementsbyggnaderna som bevaras och skyddas. I dagsläget finns inga bostäder
inom detaljplaneområdet, men i förslaget till detaljplanen möjliggörs för nästan 300
nya bostäder. Detaljplan tar hänsyn till bevarande av mark för närrekreation och
lekplatser. En stor styrka för Regementsområdet är närheten till högkvalitativa
rekreationsområden såsom Pickesjön, Viskan, Viskadalen, Borås Ridhus och Bråt.
Söder om planområdet ligger befintlig fotbollsplan.
Stadsdelen är i behov av både förskolelokaler och ny skola. Ny förskola och skola
kommer att finnas med i kommande etapper.
Trygga vägar till naturområdena samt god tillgång till kollektivtrafik är i fokus för att
uppmuntra hållbart resande.
I detaljplanen skapas nya mötesplatser och torget kommer bli en viktig samlingspunkt
för de boende i stadsdelen.
Detaljplaneprocessen inleddes med ett planprogram upprättat den 11 april 2008, som
omfattar del av Osdal 3:2. Detaljplanen var ute på samråd under hösten 2010.
Planarbetet stannade av efter samrådet till stor del på grund av oklarheter när det
gäller Götalandsbanan och Trafikverket framförde att Trafikverket ej kunnat utesluta
att planområdet berörs av riksintresset för dragningen av Götalandsbanan.
För den del som nu skickas på granskning har Trafikverket meddelat att den inte
berörs av Götalandsbanan och därför går planarbetet vidare med endast en del.
Barn och unga

På vilket sätt berör beslutet barn och ungdomar nu eller i framtiden, direkt eller indirekt?
Detaljplanen påverkar barn och ungdomar. Det handlar om hur staden ska utvecklas
och bli en attraktiv och hållbar stad.
Barnfamiljer berörs direkt av möjligheten till utökat antal skolplatser i ett växande
Borås. Behov av skolplatser ökar vilket medför att vid kapacitetsbrist får fler barn
söka sig till skolor utanför närområdet. Behov av skolplatser samt nybyggnationer
bevakas i nämndens Lokalresursplan.
Barn och ungdomar påverkas direkt av detaljplanen då dessa använder naturområden,
verksamheter och mötesplatser. Barn och unga påverkas direkt av trafiksäkerheten då
dessa använder skolskjuts, kollektivtrafik och gång- och cykelvägar. Utveckling av
goda resvanor hos barn förutsätter en god trafikmiljö och trafiksäkerhet.
GRUNDSKOLEFÖRVALTNINGEN
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Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef

Dp

Detaljplan för Regementet,
Osdal 3:4 Mannerfelts Plats
Granskning

P 03/09

Sammanfattning
Planens syfte är att omvandla kvarteret kring Mannerfelts
Plats till ett centrum i en ny stadsdel på det gamla Regementsområdet. Syftet är att möjliggöra byggnation av bostäder med en blandning av kontor, service och verksamheter
samt ett nytt torg som social mötesplats. Syftet är också att
nybyggnationerna ska uppföras med en hög arkitektonisk
kvalitet i respekt till den befintliga kulturmiljön och de
befintliga gamla regementsbyggnaderna som bevaras och
skyddas.
Planområdet utgörs av kvarteret kring Mannerfelts plats
avgränsat av Kaserngården och Åkermansvägen i norr
och Igelkottshöjden i söder. Mot öster avgränsas området
av Kasernvägen, och i väster av Brigadhuset och dess
omgivande fina trädbestånd av parkkaraktär. Detaljplanen
omfattar också ett vägområde som går söder om Brigadhuset
och binder ihop detaljplaneområdet med Älvsborgsleden.
Detaljplaneprocessen inleddes med ett planprogram upprättat
den 11 april 2008, som omfattar del av Osdal 3:2. Detaljplanen var ute på samråd under hösten 2010. Planarbetet
stannade av efter samrådet till stor del på grund av oklarheter
när det gäller Götalandsbanan och Trafikverket framförde
att Trafikverket ej kunnat utesluta att planområdet berörs av
riksintresset för dragningen av Götalandsbanan.
För den del som nu skickas på granskning har Trafikverket
meddelat att den inte berörs av Götalandsbanan och därför
går planarbetet vidare med endast en del. Frågor som rör t.ex.
trafiken till Tränningstorp kommer att tas med i nästa etapp
av planen som kommer att arbetas vidare med när arbetet för
Götalandsbanan kommit längre.

2

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Innehåll
Planbeskrivning4

Varför detaljplan?

1. Inledning

4

1. När görs en detaljplan?

34

2. Bebyggelse

4

2. Innehållet i en detaljplan

34

3. Gator och trafik

7

3. Detaljplanens skeden

34

4. Teknisk försörjning

11

5. Mark

11

6. Vatten

12

7. Sociala perspektiv

13

8. Störningar på platsen

14

9. Planbestämmelser 

14

10. Övergripande beslut

16

11. Konsekvenser

17

12. Planens genomförande

17

13. Administrativa frågor

22

34

Samrådsredogörelse23
1. Yttranden från remisspart

23

2. Yttranden från sakägare

32

3. Synpunkter från övriga

33

DETALJPLAN

3

Planbeskrivning
Detaljplan för Regementet, Osdal 3:4, Mannerfelts Plats, Borås Stad, upprättad den 3 maj 2017.

1. Inledning

2. Bebyggelse

Planens syfte

Bebyggelsestruktur

Planens syfte är omvandla kvarteret kring Mannerfelts Plats
till ett centrum i en ny stadsdel på det gamla Regementsområdet. Syftet är att möjligöra byggnation av bostäder med en
blandning av kontor, service och verksamheter samt ett nytt
torg som social mötesplats. Syftet är också att ny bebyggelse
ska byggas med en hög arkitektonisk kvalitet i respekt till den
befintliga kulturmiljön och de befintliga gamla regementsbyggnaderna som bevaras och skyddas.

Planområde

Planområdet utgörs av kvarteret kring Mannerfelts Plats
avgränsat av Kaserngården och Åkermansvägen mot norr
och Igelkottshöjden mot söder. Mot öster avgränsas området
av Kasernvägen. Mot väster avgränsas området av Brigadhuset och dess omgivande fina trädbestånd av parkkaraktär.
Detaljplanen omfattar också ett vägområde som går söder
om Brigadhuset och binder ihop detaljplaneområdet med
Älvsborgsleden.

Gällande detaljplan

Det mesta av området omfattas inte av gällande detaljplan.
Området har dock områdesbestämmelser (laga kraft 199907-01). En liten bit av detaljplaneområdet är omfattas av
detaljplanen för del av Regementet, del av Osdal 3:2 (laga
kraft 2009-10-19).

Kommunala beslut

Kommunfullmäktige godkände i juni 2008 ett planprogram
för Regementet. Utifrån det godkända planprogrammet gav
Byggnadsnämnden i mars 2009 Stadsbyggnadskontoret i
uppdrag att upprätta detaljplanen för Kristiansfält i enlighet
med planprogrammet.

Preliminär tidplan
Samråd		
Granskning
Antagande
Laga kraft

Fjärde kvartalet 2010
Andra kvartalet 2017
Tredje kvartalet 2017
Fjärde kvartalet 2017

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet.
Byggstart är beräknat till tredje kvartalet 2018.
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Inom planområdet finns ett tiotal byggnader i lägre skala
strax söder om Kaserngården som tidsmässigt, och i sin
byggnadsstil med putsade fasader, har sammanhang med
kasernerna. Dessa ingår i mönsterplanen för de tidiga regementsanläggningarna.

Ny bebyggelse

Ny bebyggelse planeras i kvartersstruktur som fasthåller
mönsterplanen från regementsanläggningarna. Bland de
bevarandevärda byggnaderna kring Mannerfelts Plats skapas
byggrätter för två nya byggnader med maximalt fyra våningar
som avser bibehålla rutnätsstrukturen inom det befintliga
området och skapar ett offentligt torg med möjlighet för
centrumverksamhet i bottenplanen. Söder om Mannerfelts
Plats utformas två rutnätskvarter med södervända gårdar
mot Igelkottshöjden med garage som lätt kan angöras
under gårdarna. Dessa byggnader tillåts bli ca 6 våningar.
Kvarterens maximala höjd kommer inte att överstiga
byggnadshöjden för befintliga hus på Kaserngården. Ett
ytterligare kvarter skapas mot väster med två längor mot
vägen och garage under gården. Även detta kvarter tillåts bli
ca 6 våningar.

Stadsbild och gestaltning

Ambitionen är att bebyggelsen ska smälta in den kulturhistoriska kasernmiljön och bygga vidare på strukturen från
den historiska kvartersstadsmiljön med en hög arkitektonisk
kvalitet. Uttrycket på byggnadernas fasad och byggnadsmaterial mot huvudgata och torget samt kring de historiska
byggnaderna, ska gestaltas i material, färg, höjd och uttryck
som tydligt förhåller sig till områdets kulturhistoriska
byggnaders karaktär och uttryck.
Ut till huvudgatan och torget skapas en tydlig stadskaraktär
där byggnaderna går hela vägen ut till gatumarken och entréerna leder rakt ut på gångbanan. Fasaden mot innergårdarna
kan dock gestaltas friare. På de byggnader där det tillåts sex
våningar bör översta våningen göras indragen. Det är dock
inget som regleras i detaljplanen.
Kring torget och den intilliggande delen av huvudgatan ska
entréplan rymma publikvänliga funktioner (till exempel
centrumfunktioner eller gemensamhetslokaler för boende)
för att underlätta det sociala livet.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Vy över hur torget kan se ut i framtiden sett från norr (Peab, 2016).

Sektioner från väster om torget (överst), torget (mitten) och öster om torget (nederst).
DETALJPLAN
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Mannerfelts Plats idag.

Kunskapsskolan sett från Kaserngården.

Komplementsbyggnad i trä.

Regementet förr.
6
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Historik och kulturmiljöer

Detaljplaneområdet hör till en del av det gamla Älvborgsregementet som huserade inom området fram till 1997. Kvar
från Regementstiden finns ett stort antal byggnader som
ingår i en karaktäristisk mönsterplan med Kaserngården som
central plats. Själva Kaserngården och dess monumentala
byggnader har behandlats och skyddats i tidigare detaljplaner
(laga kraft oktober 2009).
Inom planområdet och strax söder om Kaserngården finns
ett tiotal byggnader i lägre skala som tidsmässigt, och i
sin byggnadsstil med putsade fasader, har sammanhang
med kasernerna. Dessa ingår i mönsterplanen för de tidiga
regementsanläggningarna. Väster därom ligger Brigadhuset
omgivet av ett fint trädbestånd av parkkaraktär som är
viktigt att bevara. Intill stenhuset finns två faluröda komplementbyggnader.
Den stora strukturen som främst rör den bebyggelse som
uppfördes 1910-1914 bör hållas intakt och det är viktigt att
byggnadernas särart bevaras.
Genom områdesbestämmelserna infördes rivningsförbud för
vissa byggnader. Utökad lovplikt infördes med bygglovplikt
för ändringar av fasader, tak, fönster, dörrar, fasaddetaljer
och omfärgning samt för rivning av byggnad eller del av
byggnad. Marklovplikt för trädfällning och förändring av
marknivåer infördes också. Bestämmelser om rivningsförbud
m.m. på vissa byggnader finns kvar även i detaljplanen, men
bestämmelser om marklovplikt är inte aktuellt inom detta
planområde.
De kulturhistoriskt värdefulla lägre byggnaderna söder om
kaserngården bevaras i den kommande utbyggnaden av
området. De blir en viktig del i helheten och ger karaktär åt
hela området.

Bostäder

I dagsläget finns inga bostäder inom detaljplaneområdet,
men i förslaget till detaljplanen möjliggörs för nästan 300 nya
bostäder.

Arbetsplatser, offentlig service och
kommersiell service

På Regementet finns arbetsplatser i form av kontor och en
skola. Den nya planen möjliggör för skapandet av nya arbetsplatser i centrumverksamheterna. Bottenvåningen runt torget
får inte inredas med bostäder och kommer därför att kunna
generera arbetsplatser. Centrum ligger knappt två kilometer
från planområdet och närmaste större mataffär ligger ca
två kilometer från planområdet. Dit är det goda gång- och
cykelmöjligheter. Ytterligare ytor för kommersiell service är
något som kommer att finnas med i senare etapper. Även en
förskola kommer finnas med i kommande etapper. Närmsta
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förskola när första etapperna av bostäderna är byggda blir
förskolan på Islandsgatan. Dit är det ca en kilometer och det
finns goda gång- och cykelmöjligheter.

Tillgänglighet

Området som ska bebyggas är relativt plant och kommer inte
att ha brister i miljön som gör det svårt att ta sig fram för
människor med funktionsvariation.

3. Gator och trafik
Gatunät

Planområdet ansluter idag i norr till Älvsborgsleden med
kommunalt huvudmannaskap med både biltrafik, cykel- och
gångbana. Via Älvsborgsrondellen finns kopplingar till
centrum och via riksväg 40 och gamla Göteborgsvägen
finns kopplingar till Viared, Göteborg, Ulricehamn och
Jönköping. Mot öster ansluter området till Regementsgatan
via Kasernvägen (enskilt huvudmannaskap) med kopplingar
till Varbergsvägen och Göteborgsvägen. Söder om detaljplaneområdet finns enskilda grusvägar mot Kristiansfält och
Tränningstorp samt till Varbergsvägen.
I planen förlängs Älvsborgsleden genom planområdet med
trottoar och cykelväg. Två skarpa svängar utmed gatan
fungerar som fartdämpande åtgärder. Vid detaljplanegränsen
utanför planområdet mot öster föreslås en tillfällig vändplan.
Planområdet möjliggör för kvartersgator på kvartersmark.
Mot söder kommer det att finnas ett vägreservat som kan
tas i anspråk om Regementsområdet byggs ut i ett senare
skede och är primärt tilltänkt för busstrafik. Befintlig väg där
vägreservatet ligger stängs av för bilar.

Gångtrafik

Området har bra förutsättningar för gångtrafik. Älvsborgsleden som förlängs in i området kommer att ha trottoar på
båda sidor av vägen. Naturområden ligger nära och är, precis
som det centrala torget, målpunkter inom promenadavstånd.
Borås centrum nås på ca en halvtimme till fots. Övergångsställen över den kommunala vägen och kvartersgator
kommer att finnas.

Cykeltrafik och cykelparkering

För cyklister finns bra pendelmöjligheter till jobbet eller till
hållplatser för kollektivtrafik. Viared, Byttorp och centrum är
områden som med cykel nås inom en kvart från planområdet.
Cykelbanan från Älvborgsleden förlängs genom hela området
längs vägen. Mot öster ansluts genom tillfällig cykel- och
gångväg till Regementsgatan där befintlig cykelväg finns i
dagsläget. Ny cykelväg planeras längs Majorsgatan och mot
centrum. I samband med utbyggnaden av denna cykelväg ska
också säkerheten vid järnvägskorsningen på Regementsgatan
utredas för gång- och cykeltrafik.
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Befintlig struktur biltrafik.

Befintlig struktur cykeltrafik. Streckade linjer indikerar att strukturen inte är komplett.

Befintlig struktur kollektivtrafik.

Befintlig struktur biltrafik.
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Befintlig struktur biltrafik.

Framtida struktur cykeltrafik. Streckade linjer indikerar att strukturen inte är komplett.

Framtida struktur kollektivtrafik.

Framtida struktur biltrafik. Streckade linjer indikerar att strukturen inte är komplett.
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På Varbergsvägen finns kopplingar till befintligt cykelnät mot
centrum och Viskafors. Exploatören planerar för cykelgarage
i alla bostäder och cykelparkering för besökande kommer att
finnas vid torget.

Kollektivtrafik

Kollektivtrafik finns redan i området med busshållplats på
Kasernvägen där linje 6 går till centrum med halvtimmes
turtäthet. Västtrafik har meddelat att de vill förlänga buss 6
in i området. När busshållplatserna finns närmare bostädernas entréer förväntas det medföra minskat bilberoende då det
blir enklare för invånarna att välja bussen redan från början.
Om Regementsområdet i ett senare skede byggs ut ytterligare
har Västtrafik tillkännagivit att de vill trafikera området med
15 minuters trafik. Även det regionala bussbolaget, Nettbuss,
är positiva till att dra linje 120, som i rusningstid trafikerar
sträckan mellan Göteborg och Borås (Viared), till området.
Vägarna inom planområdet är anpassade till en boogiebuss.

Biltrafik och bilparkering

Bilparkering kommer att finnas i garage under husen och
innergården samt i två 3-plans parkeringshus i den nordliga
delen om området. Exploatören planerar att få ner parkeringstalet enligt Borås Stads parkeringsregler med 30- 40%
genom att främja hållbart resande. Utöver de bra kommunikationerna för buss, gående och cyklister planeras också för
möjligheten för bilpooler och gemensamma periodkort till
kollektivtrafik.
Många åtgärder planeras att genomföras för att minska
bilberoendet inom området. Trots detta kommer planområdet
ändå att generera viss biltrafik. Biltrafiken från och till
området leds till största delen via det kommunala vägnätet ut
på Älvsborgsleden och till Älvsborgsrondellen. En tillfällig
rundplan kommer att byggas där gatan inom planområdet
möter Kasernvägen, men det är dock möjligt att ta sig mot
öster via den enskilda vägen Kasernvägen. Området öster om
planområdet är idag en del av Götalandsbanans utredningsområde. Eventuella åtgärder för trafiken mot öster (inklusive
järnvägskorsningen) får därför vänta tills utredningen kring
Götalandsbanan kommit längre.

Älvsborgsrondellen

Planområdet kommer att belasta Älvsborgsrondellen som
ansluter till Riksväg 40 och Göteborgsvägen. En trafikutredning (Sweco, 2017) för rondellen är genomförd baserad på
stimulering som kalibrerats och validerats mot fältobservationer. Utredningen tar även höjd för alla planerade nybyggnationer i Borås tillsammans med den generella trafikökningen.
Utgångspunkten i utredningen har varit 4 bilförflyttningar
per dygn per bostad inom detaljplaneområdet men troligen
är numret högt satt då arbete med mobility management och
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förbättringar i kollektivtrafikutbud och gång- och cykelmöjligheter på sikt kan minska mängden bilresor till och från
området (se även Trivector 2014).
Utredningen visar att med utgångspunkt i 2017 års trafikflöden och befintlig utformning är kapacitetsutnyttjandet så
stort i Älvsborgsrondellen att det tidvis förekommer köbildning i samtliga tillfarter. Detta gäller främst under eftermiddagens högtrafikperiod där dagens utformning bara precis
klarar att aveckla dagens trafik utan att påverka huvudkörbanorna på Riksväg 40. Dagens utformning bedöms utifrån
dagens belastning inte klara ytterligare trafik. Med nuvarande
utformning och ytterligare trafik skulle framkomligheten bli
låg med långa köer och restider som följd.
För att öka kapaciteten föreslås att Älvsborgsrondellen utökas
till en tvåfältig cirkulation. En sådan ombyggnad gör att
kapaciteten är tillräcklig och hindrar köbildning på Riksväg
40 åtminstone fram till ca 2030. Rondellen tar höjd för en
total utbyggning av Regementsområdet (1200 bostäder) och
andra planerade bostadsprojekt inom Borås Stad. För ytterligare detaljer se bifogat PM från Sweco (2017).

Övriga övergripande trafikfrågor

För att lösa de övergripande frågorna kopplad till trafiksystemet arbetar Borås Stad tillsammans med Trafikverket med
ÅVS Noden. Denna studie har pågått i ungefär två år och
planeras att avslutas efter sommaren 2017. Stadens förhoppning är att denna åtgärdsvalsstudie ska skapa en samsyn och
en plan kring åtgärder i trafiksystemet för att hantera en
växande befolkning. Med utgångspunkt från åtgärdsvalsstudien arbetar Borås Stad även med en utökad utredning av
samtliga mot i syfte studera kapaciteten i dessa mer detaljerat.
Boås stad har för avsikt att fortsätta det fördjupade arbetet
med Riksväg 40 tillsammans med Trafikverket för att hitta
lämpliga lösningar för eventuella åtgärder som kan komma
att behövas på sikt. Detta arbete har inletts och båda parter
skisserar nu på en gemensam avsiktsförklaring som ska
tydliggöra samarbetsformer och metoder.

Riksintressen

Detaljplaneområdet ligger i flera av de utpekade korridorer
där Götalandsbanan kan gå. Under 2016 gjorde exploatören
och Trafikverket en bergssondering för att avgöra kvaliteten
på berget under Regementet. Trafikverket har med utredningen konstaterat att bergets kvalitet är sådant att Götalandsbanan ska gå under Regementet i tunnel. Inga övriga
riksintressen berörs av planen.
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4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

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

Dagvatten

Dagvattenutredning för hela regementsområdet har tagits
fram i samarbete med Borås Energi och Miljö. Utredningen
tar även höjd för möjligheten till ytterligare exploatering i
kommande detaljplaner (COWI, 2017).
Detaljplaneområdet avvattnas mot söder i och med naturlig
fallhöjd och vatten bör i framtiden fortsatt avledas söderut.
Höjdskillnaderna i området är fördelaktiga för avrinningen
och kapacitetsproblem är troligtvis större österut än söderut.
En trög avledning ska eftersträvas för dagvattnet. Det avleds
med fördel i öppna diken istället för i ledningar. Ledningar
och diken bör i förhand dimensioneras för att hantera
dagvatten från framtida exploatering.

Värme

Området ansluts till det kommunala fjärrvärmenätet.

El, tele och fiber

Området ansluts till respektive nät. Borås Elnät har kommit
överens med PEAB om att nätstationer som kräver separata
byggnader får placeras inom planområdet.

Avfall

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

byggnader. De två kullarna och sluttningen mot väster består
av uppvuxen skog med företrädesvis gran och tall. Granen
dominerar de norra delarna av området och västsluttningen
på Igelkottshöjden medan de södra och östra delarna består
av mestadels tallskog med inslag av solitärträd.
Regementsparken är ett centralt och högt beläget värdefullt
grönområde som skiljer Älvsborgsledens verksamhetsområde
från kasernområdet. Grönområdet är en rest från epoken
med landeriet Katrineberg. Norra delen är ett naturparksliknande område, viktigt för hela regementsområdet med
hänsyn till sin storlek. I parken finns ett soldattorp (utanför
denna detaljplan) med anor från slutet av 1600-talet, ett
representativt exempel.

Grönområdesplan

Regementsområdet omfattas inte av grönområdesplanen.

Lek och rekreation

En stor styrka för Regementsstaden är närheten till
högkvalitativa rekreationsområden. På gångavstånd ligger
Pickesjön med badmöjligheter och strövstigar. Ett stenkast
från Regementet ligger Viskan och Viskadalen, på gång och
cykelavstånd når man Borås Ridhus och Bråt med öppna
ängs- och hagmarker för hästsport eller promenader. Precis
söder om planområdet finns en befintlig fotbollsplan.
Nya mindre lekplatser kan planeras i bostadskvarteren på
kvartersmark.

Skyddad natur

Planområdet omfattas inte av skyddad natur.

Fornlämningar

5. Mark

Det finns inga kända fornlämningar inom området. På grund
av tidigare militär användning av marken bör möjligheten att
hitta lämningar vara begränsad.

Natur och vegetation

Geoteknik och radon

Planområdet ligger på en höjd med en slänt ner mot centrum.
Mot väster stiger området i en brant skogsbeklädd slänt. Runt
planområdet finns två tydliga skogsbeklädda kullar, Igelkottshöjden och Regementskullen. Mot öster sluttar området mot
Viskans dalgång.
Kontakten med Viskan är begränsad av två tydliga barriärer,
Viskadalsbanan och Gamla Varbergsvägen. Visuellt kan man
ana Viskan som ett grönt stråk i landskapet.
Karaktären på vegetationen i området är ett igenväxande
landskap med en slyartad skog och öppnare ytor. Spåren från
den militära tiden syns tydligt med igenväxande skjutbanor
och andra öppna övningsytor. Det finns även spår av förråds-
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Jordmånen inom planområdet är huvudsakligen sand men
med inslag av grusig sand, siltig sand eller grusig siltig sand.
Idrottsplanen vid Igelkottshöjden har tidigare varit en mosse
som fyllts över med fyllnadsmassor.
En översiktlig geoteknisk undersökning av planområdet
genomfördes av Ramböll under 2009.
Byggbarheten inom området är mycket god, det finns dock
två områden som kräver ytterligare åtgärder innan de kan
bebyggas. Idrottsplatsen som består av organiska jordar med
ett lager fyllning ovanpå måste utskiftas till 2 meters djup
och återfyllas med friktionsjord. I slänten väster om Idrottsplatsen har geoteknikerna påträffat gyttjigt sandigt grus ner
till 1,5 m under markytan. Här behöver man genomföra en
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utökad geoteknisk undersökning för att klarlägga vad jorden
består av under 1,5 m för att kunna utvärdera släntstabiliteten. De två områdena som kräver ytterligare åtgärder ligger
utanför aktuellt planområde.

En planbestämmelse som innebär att startbesked inte får
ges innan markens lämplighet avseende föroreningar har
avhjälpts till Naturvårdsverkets riktvärden är insatt på
plankartan.

Ramböll genomförde en radonundersökning av området
under juni 2009. Utredningen kommer fram till att hela
området klassas som ett lågriskområde.

6. Vatten
Strandskydd

Förorenad mark

Det finns inget strandskydd inom planområdet.

Miljökvalitetsnormer
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Historisk karta från 1910 över Regementet. Markmiljöutredningen bygger på en miljöhistorisk inventering av var olika verksamheter tidigare har ägt rum på Regementsområdet.
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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
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Planområdet påverkas inte av översvämningsrisker enligt
detaljerad översvämningskartering för Borås Stad, upprättad
2010.
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När militären överlämnande området sanerades marken till
mindre känslig markanvändning (MKM). En miljöhistorisk
inventering har tagits fram och med utgångspunkt i denna
har en markmiljöutredning gjorts av Orbicon. Provtagning
visar polycykliska aromater kolväten (PAH) troligen från
tjärasfalt som överstigar riktvärden för användningen känslig
markanvändning (KM), och som vid en f.d. lastplats överstiger mindre känslig markanvändning (MKM). Provtagningen
är avgränsad vertikalt men inte horisontellt. Dessa föroreningar är vanliga i gamla fyllnadsmassor och ska hanteras i
samband med exploateringen.

miljökvalitetsnormer för vatten uppdelat i normer för grundvatten och ytvatten. Det finns även miljökvalitetsnormer för
buller och luft.

ringen av förskola i kommande etapper är det viktigt att den
får trygga vägar till naturområdena samt god tillgång till
kollektivtrafik för att uppmuntra hållbart resande.

Grundvattnets kvalitet

Trygghet och nya mötesplatser

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

Ytvattnets kvalitet

Ytvatten är sjöar och vattendrag. De klassificeras i ekologisk
status och kemisk status. Den ekologiska statusen utgår
från förutsättningarna för växt- och djurliv. Bedömningen
omfattar även påverkan på vattendragets form, om bottnen
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.

När det gäller trygghetsaspekter är det mycket viktigt hur
de nya gatorna gestaltas för att skapa gaturum som inte bara
är trafiksäkra utan också bidrar till att öka tryggheten och
överblickbarheten. T.ex. ska gång- och cykelvägar placeras
där människor är i rörelse och inte uppmuntra till att människor går genom oupplysta skogsområden. Planen bidrar
också till en större blandning av verksamheter som gör att
ytan befolkas under fler av dygnets timmar vilket är positivt
för hur tryggt ett område upplevs.
I detaljplanen skapas nya mötesplatser och torget kommer
bli en viktig samlingspunkt för de boende i stadsdelen. Det
är viktigt hur torget gestaltas för att ytan ska bli inbjudande
både vad det gäller gestaltning av ljus och solförhållanden
men även inkludering och trygghet i det offentliga rummet.
I bostadsstrukturen skapas även privata och halvprivata
gårdsytor som kan bidrar till sammanhållning för de boende
i området och blir en yta som håller samman bostadsrättsföreningar.

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

OSDAL

J%%196RNV%%196GEN

Inom planområdet finns inga sjöar eller vattendrag, och
detaljplanen medför således ingen negativ påverkan på något
ytvatten.
OSDAL

7. Sociala perspektiv
Idag har Regementet boendekvalitéer i form av stora
grönområden och närheten till Pickesjön som viktiga gröna
tillgångar. I det fortsatta planarbetet är det viktigt att mark
för närrekreation och lekplatser sparas.

Maximal ljudnivå
från tågtrafik
i dB(A)
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Bevarandet av den kulturhistoriska bebyggelsen är viktigt för
områdets karaktär och för områdets identitet. Se mer under
kapitlet historik och kulturmiljöer.
Stadsdelen är i behov av förskolelokaler och en ny förskola
kommer att finnas med i kommande etapper. För plane-
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8. Störningar på platsen
Risk

Området ligger mer än 150 meter från Viskadalsbanan. I
Borås Stads övergripande riskutredning (WUZ, 2016) har
man kommit fram till att känslig verksamhet kan tillåtas 40
meter från Viskadalsbanan. Viskadalsbanan går dessutom
betydligt lägre än planområdet vilket ytterligare hjälper till
att minska riskerna. Ytterligare utredningar bedöms inte som
nödvändiga.

Buller och vibrationer

Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en målsättningsnorm. I förordningen skriver regeringen: det ska eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på
människors hälsa. Normen följs när strävan är att undvika
skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller.
En översiktlig bullerutredning för området har tagits fram
av Soundcon (2010). Sedan utredningen har tagits fram
är detaljplaneområdet krympt och de mest bullerutsatta
områdena är inte en del av detaljplaneområdet. Samtidigt har
trafiken på Varbergsvägen minskat tack vare ny sträckning av
riksväg 27. Slutsatsen är fortfarande att de hus som innefattas
i nuvarande detaljplaneförslag inte bedöms påverkas negativt
av bullret därför att de ligger lägre än detaljplaneområdet.
Trots detta tas en uppdaterad bullerutredning fram under
granskningstiden. Bedömningen är dock att denna utredningen inte kommer att ändra konklusionen kring buller.
Trafikbuller från gatan inom området hanteras genom att
planera för en god bostadsmiljö. Lägenheterna utmed huvudgatorna bör vara genomgående så att man kan nyttja de tysta
innergårdarna, dvs minst hälften av boningsrummen placeras
mot insidan. Likaså måste bebyggelsen placeras utmed gatan
i dessa lägen så att man får den bullerdämpande effekten. En
planbestämmelse har införts för att säkra detta.

Luftkvalitet

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

9. Planbestämmelser
Allmänna platser

Bestämmelsen GATA visar att det ska byggas nya kommunala gator som blir allmän plats. Inom marken som ges
användingen GATA ska det också finnas cykelbana, trottoar
och trädplanteringar. TORG betyder att det ska byggas ett
nytt torg som kommer att skötas av kommunen. För att få
använda ytan till t.ex. torghandel eller liknande måste man
ha tillåtelse från tekniska förvaltningen. För vissa evenemang
krävs också polistillstånd. Vissa delar av gatan och runt hela
torget finns utfartsförbud vilket innebär att fastigheterna inte
får angöra t.ex. butikerna runt torget från torgytan utan det
måste ske från angränsande kvartersmark.
Bestämmelsen VÄGRESERVAT innebär att området avsätts
för eventuell väg i framtiden, om och när behovet uppstår,
men att den inte kommer att byggas ut i dagsläget.

Huvudmannaskap allmänna platser

Detaljplanen föreskriver att kommunen är huvudman för
allmänna platser inom planområdet. Det innebär att det är
kommunen som ska äga och ansvara för skötsel av gator, torg
samt vägreservatet.

Utformning av allmänna platser

Det finns olika höjdangivelser i plankartan. De höjder som
är utmarkerade med mindre textstorlek och ett + visar vilken
höjd över grundkartans nollplan som marken har. De höjder
som finns i dagsläget skiljer sig från de höjder som markerats
ut med större text som visar föreskriven höjd över grundkartans nollplan. De föreskrivna höjderna syftar till att bestämma att gatan byggs i den höjd som tekniska förvaltningen och
Borås Energi och Miljö kommit överrens om. Dessa höjder är
viktiga att de följs eftersom de ska stämma med Borås Energi
och Miljös ledning som ska gå under körbanan i gatumarken.

Kvartersmarkens användning

Bestämmelserna som används är B som betyder att bostäder
är tillåtet. På vissa ställen, t.ex. kring torget, får bostäderna
inte finnas i bottenplan. Då finns även bestämmelsen f 2 .
Bokstaven C står för Centrum och tillåter all sådan verksamhet som bör ligga centralt eller på annat sätt vara lätt att nå
för många. I ändamålet ingår t.ex. butiker och samlingslokaler. Bokstaven K tillåter kontor och tjänsteverksamhet med
liten eller ingen varuhantering. E tillåter teknisk anläggning.
I detta fall behöver det finnas yta där Borås Elnät kan ställa
en transformatorstation. Bokstaven O tillåter användningen
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tillfällig vistelse och kan tillämpas för områden för alla typer
av tillfällig övernattning samt konferenslokaler. I detta fall
finns ett befintligt vandrarhem.

Områden med prickar, g, kryss och ringar
Områden som är markerade med vanliga prickar får inte
bebyggas med en byggnad men man får ordna t.ex. körbara
ytor mellan husen eller parkeringsplatser. Vissa delar av
ytorna med prickar har även ett g - gemensamhetsanläggning. Det betyder att marken får ordnas som t.ex. en
gemensam väg för flera olika bostadsrättsföreningar inom
kvartersmarken. Om ytan byggs som en väg kommer den
inte skötas av kommunen utan av bostadsrättsföreningen.
Det vill säga att kommunen inte har något ansvar för att
sköta ytan och se till att ytan snöröjs eller lagas om den går
sönder. Kommunen har heller ingen rätt att lösa in marken.

Regementsområdet idag sett från Brigadhuset.

Områden med kryss får inte bebyggas med t.ex. bostadshus
men den får användas för att t.ex. bygga en transformator
eller ett miljöhus, förråd m.m. Kryssmarken har ingen högsta
tillåten höjd eftersom hela syftet med kryssmarken är att
bara tillåta mindre enklare byggnader som komplement till
huvudbyggnaderna.
Områdena med stora prickar innebär att man får bygga under
marken, t.ex. parkeringsgarage, men man får inte bygga byggnader ovanför. Byggnaderna ska också ligga så pass långt ner
under marken att det går att plantera ovanpå bjälklaget.

Regementsområdet idag sett från Brigadhuset.

Bevarandebestämmelser

Bestämmelserna som är markerade med k och q är bestämmelser som syftar till att skydda bevarandevärda byggnader
på Regementet.

Placering p och utseende f

I området väster om torget, och i områdena söder om torget
finns bestämmelsen lilla p som syftar till att fasaden på
byggnaderna ska gå hela vägen ut mot allmän platsmark.
Detta är en gestaltningsbestämmelse för att få ett enhetligt
gaturum och en urban känsla av bebyggelsen.
Regementsområdet idag sett från öster.

Bestämmelserna f1 och f 2 syftar också till urbana kvalitéer
som området ska ha. Bestämmelsen f 2 gör att byggnaderna
närmast torget inte får ha bostäder i bottenvåningen och
det syftar till att ge fastighetsägaren skäl till att försöka fylla
torget med t.ex. restauranger, butiker och caféer som är en
viktig del av miljön. Bestämmelsen f1 syftar också till att få
till liv och rörelse ut mot gatan där parkeringsgaragen inte
tillåts. Detta är för att besökaren längs gatan ska få andra
upplevelser än bara parkerade bilar. Det får finnas garage på
bottenvåningarna men mot gatan måste man bygga antingen
lägenheter, kontor eller butiker så att det finns fönster och
entréer ut mot gatan.
Bild på Mannerfelts Plats.
DETALJPLAN

15

Störningsskydd

På plankartan finns en bestämmelse om hur bostäderna
ska skyddas mot buller. Läs mer i planbeskrivningen under
rubriken buller och vibrationer.

Området väster om torget

Kvartersmarken väster om torgytan har användningen
BC1KE. B:et tillåter bostäder, K och E tillåter kontor och
transformator. I detta område betyder C:et att det får finnas
t.ex. butiker i bottenplanet i hela ytan men det finns inget
som säger att det inte får finnas bostäder i bottenvåningen.
Dock finns det i detta område vid torget även en bestämmelse som är f 2 som säger att bottenvåningarna runt torget
inte får vara bostäder utan ska vara centrumändamål. Högsta
antalet våningar i detta område är markerat med romerska
siffror IV och betyder att man max får bygga fyra våningar.
Utöver de fyra våningarna får man bygga ett tak med en
valfri takvinkel och inreda vinden på taket.
Det finns två områden markerade med ”endast parkering”.
Denna yta har samma användningar som övriga området
väster om torget men får endast bebyggas med parkering. Till
exempel parkering för bostadsändamål eller centrumändamål.
Ytan har samma användningar för att förenkla vid fastighetsbildning och bildandet av gemensamhetsanläggningar.
Höjden för parkeringsytorna är satta med en byggnadshöjd
i förhållande till grundkartans nollplan. Byggnadshöjden
tillåter att de översta parkeringsplanen även får ha till exempel staket eller liknande som sticker upp ovanför byggnadshöjden. Runt de ytor där parkeringsgaragen ska byggas finns
kraftiga slänter. Byggrätterna har fått en sådan höjd över
nollplanet att de inte kommer att sticka upp ovanför marken
utan vara i samma nivå som den omgivande marknivån.

Området öster om torget

Området öster om torget får inte användas som bostäder men
får användas för centrumändamål, tillfällig vistelse, kontor
och transformator. Här finns även bestämmelser som syftar
till att bevara byggnaderna, läs mer under bevarandebestämmelser och historik och kulturmiljöer.

Söder om gatan och torget

Söder om gatan och torget tillåts bostäder. I detta område
betyder C:et att det får finnas t.ex. butiker i bottenplanet i
hela ytan men det finns inget som säger att det inte får finnas
bostäder i bottenvåningen. Dock finns det i detta område vid
torget även en bestämmelse som är f 2 som säger att bottenvåningarna mot torget inte får vara lägenheter utan ska vara
centrumändamål eller t.ex. tvättstuga. Högsta totalhöjden
för byggnaderna är satt till 166,6 vilket är taget från den
närmaste kasernbyggnaden som har en totalhöjd på 166,6.
Det gör att platsen går att bebygga med 6 våningar.
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Administrativa bestämmelser

Områdesbestämmelserna fär I-15 området, del av Osdal 3:2
1490K-P954 upphävs inom planområdet. Det finns administrativa bestämmelser om genomförandetid, huvudmannaskap
och ändrad lovplikt. Läs om genomförandet under rubriken
planens genomförande. Om huvudmannaskap läs under
rubriken huvudmannaskap allmän plats. Exploatören ska inte
betala planavgift i bygglov eftersom de har betalat planen via
avtal.
Det krävs inte bygglov för solceller på taket. Viktigt är då
att de placeras i takets plan alltså som en del av och i samma
lutning som resten av taket. Detta för att kommunen vill
uppmuntra byggnation av solceller. Att solceller får monteras
på taket utan bygglov gäller inte för den bevarandevärda
bebyggelsen.
Det finns ett krav som säger att man inte får börja bygga
innan marken är sanerad. Läs under rubriken förorenad
mark.

10. Övergripande beslut
Vision 2025

Borås Stad arbetar utifrån Vision 2025 om hur Borås ska
utvecklas. Planuppdraget stämmer väl överens med Vision
2025. Denna detaljplan berör främst målområdet människor
möts i Borås med strategierna att vi verkar för fler mötesplatser mellan generationer och kulturer. Här blir torget och
gatustrukturerna de viktigaste beståndsdelarna för att skapa
mötesplatser för de boende i området. I kommande etapper
kommer även förskolan och lekytor.
Även målområdet goda resvanor och attraktiva kommunikationer blir viktigt för att stimulera hållbart resande.

Översiktlig planering

Gällande översiktsplan ÖP 06, från 2006, pekar inte ut
specifika områden men däremot finns så kallade spelregler
för hur Borås ska utvecklas. Området är inte utpekat i ÖP
06, föreslagen markanvändningen stämmer dock väl överens
med spelreglerna som är vägledande för prövning av ny
användning.
»»

Prioritera ombyggnad och förtätning av bebyggelse.

»»

Lokalisering av ny bebyggelse ska stärka områdets
möjligheter till handel och service.

»»

Lokalisera bebyggelse i lägen som förstärker underlaget
för kollektivtrafiken. Bostäder ska ha nära till grönområden av hög kvalitet.
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Särskilt berörs samhällsbyggnadssmålet god arkitektur
och estetisk kvalitet samt trygga, tillgängliga och vackra
utemiljöer i samspel med identitet och historia. Planen berör
även spelregeln som innebär att skydda bebyggelse med
kulturhistoriskt bevarandevärde mot åtgärder som påverkar
området negativt. Detta görs bland annat genom att hänsyn
har tagits till platsens historia samt att bebyggelsen formats
med tillkommande bebyggelse i en struktur som har ett
samspel med den befintliga bebyggelsen som också får
bevarandebestämmelser.

Planprogram

I juni 2008 godkände Kommunfullmäktige ett planprogram
för delar av Regementsområdet. Planprogrammet anger att
Regementet ska kunna utvecklas till en ny stadsdel i Borås
för både boende och verksamheter. Programmet ersätter
det av Kommunfullmäktige godkända planprogrammet
från 1998 som angav att Regementet enbart skulle utvecklas
till ett verksamhetsområde. Förslaget till detaljplan för
Regementet följer i stort sett intentionerna i planprogrammet
men frångår programmet på en punkt, den övergripande
trafikstrukturen. I planprogrammet angavs en ny planskild
anslutning över Viskadalsbanan via Vinrankan (östra sidan
av Viskadalsbanan). I förslaget till detaljplan har nu detta
frångåtts och istället nyttjas befintliga väganslutningar via
Regementsgatan och den befintliga plankorsningen.

Miljömål

Miljömålet god bebyggd miljö är det miljömål som berörs
mest av föreslagen plan. Framförallt med den kulturhistoriska bebyggelsen som bevaras. Borås Stad har ett mål att
kulturhistorisk bebyggelse ska bevaras med planbestämmelser när planläggning sker i närheten. Planen medger även att
ny bebyggelse placeras med goda förutsättningar för hållbart
resande. Det är viktigt att rekommendationerna kring buller
följs så att människor inte störs av buller.

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. Tillåten markanvändning enligt planförslaget
är främst bostäder vilka inte kan ses som störande verksamheter. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs. Att ingen betydande
påverkan förorsakas framgår av konsekvensbeskrivningen.
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Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte behövs.

12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning

Exploatören ansvarar för samtliga åtgärder inom sin egen
fastighet. Exploatören ansvarar för iordningsställande av
anläggningar på kvartersmark som avses vara gemensamma
för flera fastigheters behov, såsom kvartersgata m.m. Ansvaret för framtida drift och underhåll av dessa anläggningar
avgörs vid lantmäteriförrättning, se rubrik ”Fastighetsrättsliga frågor” nedan.
För allmän plats gäller kommunalt huvudmannaskap.
Ansvaret för utförande av allmänna anläggningar på allmän
plats regleras i det exploateringsavtal som ska tecknas mellan
kommunen och exploatören. Kommunen ansvarar för
framtida drift och underhåll av allmänna platser (gata, torg
samt vägreservat) inom planområdet.
Borås Energi och Miljö AB ansvarar för utbyggnad samt
framtida drift och underhåll av allmänna anläggningar
avseende vatten, spillvatten, dagvatten, fjärrvärme, fjärrkyla
samt avfallshantering. Alternativt kan ansvaret för utförandet
överlåtas till exploatören i samband med att exploateringsavtal tecknas.
Borås Elnät AB ansvarar för utbyggnad samt framtida drift
och underhåll av allmänna anläggningar för el.
För fiberutbyggnad ansvarar den fiberleverantör som exploatören tecknar avtal med.

Avtal

I samband med att detaljplanearbetet påbörjades tecknades
ett plankostnadsavtal mellan kommunen och tidigare fastighetsägare. Mellan samråd och granskning har ett nytt plankostnadsavtal tecknats mellan kommunen och exploatören
som reglerar finansiering av det fortsatta detaljplanearbetet.
Innan detaljplanen antas ska ett exploateringsavtal tecknas
mellan Borås Stad och exploatören. Avtalet ska bl.a.
reglera ansvarsfördelning för utförande av gator och torg
samt finansiering av dessa åtgärder. Avtalet kommer även
innefatta ombyggnation av Älvsborgsrondellen som ligger
utanför planområdet då åtgärder i Älvsborgsrondellen anses
nödvändiga för att exploateringen ska anses lämplig. Avtalet
bör också reglera de marköverlåtelser som detaljplanen
förutsätter.
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Fastighetsrättsliga frågor

Planområdet ligger inom fastigheten Osdal 3:4 som ägs av
Peab Borås Exploatering AB (exploatören).
De ytor som planläggs som kvartersmark kan komma att
utgöra en eller flera fastigheter. Nya fastigheter bildas genom
avstyckning.
De delar av Osdal 3:4 som ska utgöra allmän plats bör
genom fastighetsreglering övergå till kommunens fastighet
Parkstaden 1:1.
Gemensamhetsanläggningar kan bildas för anläggningar som
ska vara gemensamma för flera fastigheters behov. Anläggningar inom planområdet som kan komma att bli aktuella
är vägar på kvartersmark samt parkeringsanläggningar. I
angränsande område norr om planområdet finns stora ytor
avsatta för gemensamhetsanläggningar för grönytor m.m. Vid
inrättande eller omprövning av gemensamhetsanläggningar
utanför planområdet skulle fastigheter inom planområdet
kunna tilldelas andelar. För de ytor som tas i anspråk för
gemensamhetsanläggningar bildas lämpligen marksamfälligheter.
I det fall transformatorstationer ska placeras inom kvartersmarken bör dessa säkerställas med ledningsrätt eller servitut.
Befintliga ledningsrätter inom planområdet kan komma att
behöva omprövas vid lantmäteriförrättning.

Fastighetsägare vars fastighet får andel i eventuell gemensamhetsanläggning kommer belastas med andelstal i respektive
gemensamhetsanläggning, med medföljande kostnader för
drift och underhåll av anläggningen.
Vad gäller bildande av servitut eller ledningsrätt för tekniska
anläggningar (t.ex. transformatorstation) och eventuell
ansökan om förrättning enligt ledningsrättslagen är detta
något som respektive huvudman ansvarar för och bekostar.

13. Administrativa frågor
Genomförandetid

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

Handläggning

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

Planavgift

I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift inte
tas ut.

Planunderlag

Utredningar avseende geoteknik, radon, dagvatten, risk,
trafik och buller utgör underlag för detaljplanen.
»»

Bullerutredning: Soundcon (2010)

Grundprincipen för finansieringen är att en exploatör ska
betala för de åtgärder som uppkommer till följd av dennes
exploatering. Åtgärder som inte kan kopplas till en exploatering men som bedöms nödvändig för det allmänna ska
finansieras av Kommunen.

»»

Trafikutredning: Sweco (2017), Trivector (2014)

»»

Riskutredning: WUZ (2016)

»»

Dagvattenutredning: COWI (2017)

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

»»

Geoteknik och radon: Ramböll (2009)

Ekonomi

Exploatören kan tillgodogöra sig den värdeökning av
kommunens mark som detaljplanen medför.
Exploatören svarar för samtliga kostnader för framtagande av
planhandlingar, fastighetsbildningskostnader samt kostnader
för åtgärder som krävs för att genomföra byggnationen inom
kvartersmark.
Finansiering av åtgärder inom allmän plats inom planområdet
samt Älvsborgsrondellen utanför planområdet regleras i
exploateringsavtalet.
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Samrådsredogörelse
Detaljplan för Regementet, Osdal 3:4, Mannerfelts Plats, Borås Stad, upprättad den 3 maj 2017.

Sammanfattning
Detaljplaneprocessen inleddes med ett planprogram,
upprättat den 11 april 2008. Programmet omfattar, utöver
själva kasernområdet, även Kristiansfält i söder och området
mellan Viskadalsbanan och kasernområdet i öster. Efter
programmets antagande påbörjades ett detaljplanearbete för
del av Osdal 3:2. Planarbetet stannade av efter samrådet på
grund av oklarheter när det gäller infrastruktursatsningar
då Trafikverket ej kunnat utesluta att planområdet berörs
av riksintresset för dragningen av Götalandsbanan. Diskussioner har därefter förts med Trafikverket som under hösten
2016 givit kommunen klartecken att fortsätta detaljplanearbetet med den centrala delen. Utifrån detta har planavgränsningen reviderats och innefattar nu endast Mannerfelts Plats.
Samråd enligt ÄPBL 5:20, avseende planförslag upprättat
den 1 november 2010, har ägt rum under tiden 8 november
– 10 december 2010 och har annonserats i Borås Tidning 7
november 2010. Berörda markägare har underrättats med
brev till samrådet. Under samrådstiden har detaljplanen varit
anslagen i Stadshuset. Handlingarna har även varit tillgängliga på kommunens hemsida.
Sexton remissinstanser har framfört synpunkter vid samrådet. Två berörda sakägare och en övrig har under samrådstiden inkommit med erinringar mot förslaget.

Ändringar i planförslaget

De yttranden som inkommit omfattar det större planområdet
som utgjorde samrådsförslaget och omfattar i huvudsak de
delar som inte längre ingår i planområdet. Aktuellt planområde har dock reviderats på några punkter, vilket framgår
av kommentarerna till respektive yttrande. Planområdets
innehåll vad avser markanvändning och principer är i allt
väsentligt bibehållet

Beslutsförslag

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta
»»

»»

att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen samt
att skicka detaljplanen för granskning.
att genomförandet av detaljplanen inte kan förmodas
innebära en betydande miljöpåverkan.

DETALJPLAN

1. Yttranden från remisspart
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1. Yttranden från remisspart
S1 Kommunstyrelsen

Borås Stad deltar i Energimyndighetens arbete ”Uthållig
kommun”. Tillsammans med ytterligare nio storstadskommuner studeras hur den fysiska planeringen kan bidra till en
alltmer hållbar utveckling. Regementsområdets omvandling
till en ny stadsdel är kommunens fokusområde i Energimyndighetens projekt.
I Borås går det cirka 20 år mellan utbyggnaden av nya stadsdelar. Tidigt 70-tal tillskapades Kristineberg som under tidigt
90-tal följdes av utbyggnaden av Hestra Parkstad. Den senare
väckte stor uppmärksamhet såväl inom som utom landet. Det
danska området fick 1992 Sveriges främsta arkitekturpris,
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Kasper Sahlinpriset. Stadsbyggnadschefen Hasse Johansson
fick 1992 Sienapriset för god utemiljö. Hestra Parkstad är
fortfarande ett uppskattat objekt för studiebesök.

ning där de boende och besökande i området ges möjlighet
att upprätthålla ett hållbart och miljövänligt resande. Det är
ett viktig led för att uppnå miljömålet God bebyggd miljö.

Det finns ingen anledning att ha lägre ambitioner vid utbyggnaden av Regementsstaden. Med en visionär fastighetsägare,
entusiastiska byggherrar och en engagerad kommun finns
möjligheter att skapa en hållbar stadsdel som lockar till
studiebesök även 2030.

Viskadalsbanan som sträcker sig längs med sydöstra delen av
planområdet är av riksintresse. Farligt gods fraktas på denna
bana. Länsstyrelsen anser att utvärdering av riskscenario
ska baseras på de aktuella förutsättningarna i området och
planförslagets utformning. För övrigt hänvisas till Trafikverkets yttrande dt. 20101209, ref. 2010/96163.

Här finns förutsättningar att förverkliga ca 1000 bostäder
och utemiljöer designade med omtanke, låg energiförbrukning, bra kollektivtrafik, bilpool, lånecyklar, laddningsstationer för elbilar, vackra välanvända grönområden och social
omtanke om alla.
Traditionellt planeringsarbete måste utvecklas. Fastighetsägare, byggherrar, kommun och boende måste samverka för
att uppfylla högt ställda miljö- och planeringsmål. Med ny
kunskap och hög delaktighet, hållbar planering och energieffektiv exploatering kan ett boende långt bättre än det traditionella tillskapas i Regementsstaden. Nya samverkansformer
och hög tillit till varandra är framgångsfaktorer.
För att skapa förutsättningar för en integrerad stadsdel är det
viktigt att området bebyggs med en blandning av bostäder av
olika storlek, typ och upplåtelseform, bostäder för studenter
och äldre, arbetsplatser och service samt miljöer för människors möten.
I det fortsatta planarbetet och inför utställning av en eller
flera detaljplaner bör utformningen av gator och gc-banor
samt kvartersmark och naturområden studeras ytterligare.
Borås Stad är ägare till marken i de södra delarna av planområdet. Kommunstyrelsen är positiv till att detta område
exploateras och att vi därmed medverkar i exploateringen.
Den mark som reserveras för framtida skola m.m. bör på sikt
förvärvas av kommunen.

Kommentar

Samhällsbyggnadsnämnden delar Kommunstyrelsens
synpunkter om att Regementsstaden ska bebyggas med
sådana kvaliteter så att det håller samma höga arkitektoniska
kvalitet som Hestra Parkstad. Utformning, innehåll och
gestaltning för de delar av planområdet som undantagits
kommer att studeras vidare i kommande detaljplanearbeten.

S2 Länsstyrelsen

Kommunens strävan att varsamt skapa en levande blandstad
i det gamla Regementets område är tydlig och genomtänkt.
Önskvärt är att den föreslagna utvecklingen sker i rätt rikt-
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Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna
i 12 kap 1 § PBL och nu kända förhållanden att frågor som
berör hälsa/ säkerhet måste lösas på ett tillfredsställande sätt
i enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande inte
skall prövas av Länsstyrelsen.
Kommunen har gjort bedömningen att planutformningen
inte påverkas avsevärt av risker förknippade med transport av
farligt gods. Enligt kommunens ÖP föreslås Göteborgs stads
riktlinjer gälla i Borås centrala delar. Dessa riktlinjer medger
sammanhållen bostadsbebyggelse fram till 80 meter från
järnväg. Om detta avstånd inte hålls ska en särskild riskanalys
göras för att visa eventuella krav på bebyggelsens utformning. Enligt Länsstyrelsens uppfattning ska en riskanalys
grunda sig på det aktuella områdets förutsättningar och den
av storstadslänen antagna gemensamma riskpolicyn skall
tillämpas. Den innebär bland annat en riskbedömningszon
på 150 meter från farligt gods led. Riskbedömning för
planområdet har utgått från en riskanalys som gjordes
för ett annat planförslag vid Brodalsområdet, även om
områdena enligt kommunen inte är helt jämförbara. Länsstyrelsen instämmer i att områdena inte är helt jämförbara.
Riskanalysen för Brodalsområdet inbegriper Viskadalsbanan
och de transporter som går där, men Brodalsområdet är inte
planerat för bostäder (även om hotell är en typ av tillfälligt
boende) utan för andra typer av markanvändning, framförallt
handel och kontor. I bedömningen måste också vägas in att
Viskadalsbanan är av riksintresse och är tänkt som omledningsbana av tågtrafik. Det kan innebära att transportbilden
kan förändras både vad gäller transporterade mängder och
typer av gods. Möjligheter att kunna nyttja Viskadalsbanan
för transporter av alla typer av gods får inte försvåras. Länsstyrelsen anser att banan både ska kunna klara en ökning av
trafiken och även nödvändig godshantering.
Länsstyrelsen befarar inte att mellankommunal samordning
blir olämplig, att miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte
iakttas, att strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i
strid med gällande bestämmelser.
Enligt plankartan kommer ett bullerskydd att uppföras
utmed järnvägen längs södra delen av området men det
saknas förtydligande planbestämmelse. Planbeskrivningen
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anger en bullervall i höjd med 3-4 m. Ett bullerskydd kan
vara en barriär vad gäller spridning av vätska om det är tätt
i nederkant. För att säkerställa bullerskyddets funktion ska
höjd, längd och täthet i nederkant regleras i planbestämmelse.
Bullerskyddet måste placeras på ett sätt så att de inte ger
räddningstjänsten eller Trafikverket svårigheter med tillgängligheten till spårområdet med tanke på utrymme för drift,
underhåll, räddningsinsatser m.m. Bullerskyddet bör vara
utformat på ett sätt så att det inte lockar till klättring, lek etc.
Länsstyrelsen hänvisar också till Trafikverkets synpunkter
kring säkerhet och risker. Kommunen bedömer att förslaget
inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen
delar kommunens åsikt. Inför Länsstyrelsens bedömning i
ärendet har berörda statliga sektorsföreträdare beretts tillfälle
att lämna synpunkter. Vad som angivits ovan gäller som
statens samlade myndighetsuppfattning vid en avvägning
mellan olika framförda synpunkter.

Kommentar

Det området som är aktuellt för granskningen ligger till
större delen mer än 150 meter från Viskadalsbanan. De
områden som kan komma att beröras av buller och risk
kommer att planläggas i ett senare skede. Borås Stad har
nyligen låtit ta fram en övergripande riskutredning (WUZ,
2016). Denna riskutredning har kommit fram till att känslig
verksamhet kan tillåtas 40 meter från Viskadalsbanan.
Viskadalsbanan går dessutom betydligt lägre än planområdet
vilket ytterligare hjälper till att minska riskerna.
När det gäller buller så visar den framtagna utredningen
som togs fram i samband med samrådsförslaget, samt den
översiktliga kommunövergripande bullerutredningen att
det endast är att de delar av Regementet som ligger närmast
järnvägen som kan komma att överstiga rekommenderade
riktlinjer för buller. För aktuellt planområdet bedöms det
därför möjligt att skapa ljuddämpade fasader och skyddade
gårdar. Även ur bullersynpunkt är det en fördel att järnvägen
ligger lägre än planområdet.

S3 Trafikverket

Riksintresse för järnvägen
Viskadalsbanan används för transporter av farligt gods. För
att minska riskerna redovisar planförslaget en ca 450 m lång
och 3-4 m hög vall. Det är viktigt att Räddningstjänsten
deltar i planeringen av denna vall. Trafikverket förutsätter
även att vallens placering inte riskerar att påverka järnvägsanläggningen, exempelvis genom ökad vattenavrinning eller
sättningsproblem.
Planområdet ligger även inom det för Götalandsbanan
beslutade förstudieområdet avseende delsträckan Borås Linköping. Götalandsbanan är en tänkt höghastighetsjärnväg
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mellan Stockholm och Göteborg via bland annat Borås. I den
nuvarande nationella planen saknas dock medel för fortsatt
planering av Götalandsbanan. För ytterligare information
om ändrad markanvändning eller planering för ny bebyggelse
nära järnväg se gärna rapporten ”Järnvägen i samhällsplaneringen”.
Gatutrafik
I det planprogram som godkänts 2008 redovisas en planskild
korsning över Viskadalsbanan via Vinrankan öster om
spårområdet. Denna lösning finns dock inte med i det nu
presenterade planförslaget. Istället är tanken att befintlig
plankorsning vid Regementsgatan ska användas. Ur framkomlighets- och trafiksäkerhetssynpunkt måste detta anses
som en mindre bra lösning. Trafikverket undrar därför om
det finns några planer från Borås Stads sida på att genomföra
åtgärder för att förbättra framkomlighet och trafiksäkerhet
i och omkring plankorsningen, exempelvis för gång- och
cykeltrafikanterna? Om sådana planer finns vore det bra
om det framgick av planbeskrivningen. I övrigt noterar
Trafikverket att ett genomförande av planförslaget medför
att följande två plankorsningar borde kunna stängas: Överstens väg, oskyddad plankorsning, bandel 655, km 135+89
Kristiansfält, utrustad med halvbomsanläggning, bandel
655 km, 135+334. Även detta kunde gärna få tydliggöras i
planbeskrivningen. Nar det gäller gatuparkering har Boverkets föregångare Statens Planverk föreslagit att parkering inte
bör ske inom 15 m från flerfamiljshus. Detta med tanke på
avgaser, buller och ljussvep.
Gång- och cykeltrafik
Med ett avstånd på ca 3 km från planområdet till resecentrum blir restiden med cykel endast omkring 10 minuter. Som
jämförelse är det ca 3 km fågelvägen från centralstationen
i Göteborg till stadsdelar som Majorna, Johanneberg och
Kålltorp. Det borde därmed finnas all anledning till att
lyfta upp cykeltrafikanternas behov på genhet, säkerhet
och trygghet i planen. I inledningen av planbeskrivningen
framgår att man vill ’’undvika att separera trafiken så att bilar
har sina egna stråk och gående och cyklande ett annat. Här
försöker vi uppnå en tydlig blandning där alla samsas om
gaturummet”. En uppdelning av trafikslagen har ändå gjorts
och längs de flesta bivägar finns separata GC-banor. För att
nå stadsdelarna öster om Viskadalsbanan föreslås även att två
nya GC-broar anläggs, söder och öster om Trädgårdsstaden.
Som planbestämmelse har den fria höjden satts till 4,7 m (z2).
Den fria höjden för tåg på Viskadalsbanan anges dock inte
i planhandlingarna. Utifrån att största tillåtna hastighet på
banan är 100 km/h bör den dock i normalfallet vara minst
6,0 m. För närmare information se exempelvis Banverkets
handbok ”Broprojektering” (BVH 583.20) samt Banverkets
rapport ”Järnvägen i samhällsplaneringen”. I norr ansluter
GC-nätet till de redan utbyggda stråken längs Älvsborgsleden
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och Göteborgsvägen. Härigenom nås på ett säkert sätt de
centrala delarna av Borås. Det är viktigt att den nya bebyggelsen får trygga och säkra uppställningsplatser för cyklar,
så att cykling kan bli ett attraktivt färdsätt jämfört med
bilåkande.
För tillgängligheten och även för trafiksäkerheten är det
bra med planskilda GC-passager över järnvägen. Däremot
vore det intressant med ett tydliggörande av var de viktiga
målpunkterna finns och hur de föreslagna GC-vägarna
knyter an till dessa. Med tanke på att de föreslagna
GC-vägarna till viss del förläggs i naturområden och separerade från övrig vägtrafik, väcks även frågan om de kommer
att upplevas som trygga även kvälls- och nattetid. Även
frågan kring framkomligheten vintertid kunde få tydliggöras.
Kollektivtrafik
För att minimera bilåkandet är det viktigt att kollektivtrafiken är utbyggd redan när de första bostäderna står
färdiga. Det är positivt att man strävar efter korta avstånd
(300 m) till busshållplatser. Trafikverket skulle dock gärna ha
sett ett utvecklat resonemang kring vilken turtäthet och vilka
restider som eftersträvas, exempelvis till viktiga målpunkter
som resecentrum och högskola. Det vore även intressant att
få veta om det finns några tankar kring ytterligare busslinjer.
Avtal
För att reglera anläggandet av de föreslagna GC-broarna
ska avtal tecknas mellan Borås Stad och Trafikverket
rörande anläggande, ägande och skötsel. Liknande avtal kan
eventuellt även behöva träffas avseende bullerskyddsvall
och stängsel som föreslås längs med järnvägen, exempelvis
avseende hur framtida drift och underhåll ska ske med tanke
på närheten till järnvägen.
Hälsa – Buller
Det ar bra att bullerberäkningar avseende väg- och järnvägstrafik har genomförts. Den planerade bullervallen längs
Viskadalsbanan och Gamla Varbergsvägen (Lv.1610) skyddar
för såväl trafikbuller som för risker med transporter av farligt
gods. Enligt planbeskrivningen klarar man inte gällande
riktvärden för buller. Utan föreslår att avsteg kan tillämpas.
Trafikverket anser dock att det inte är helt självklart att
förutsättningarna för avsteg uppfylls. En tydligare motivering av varför avsteg anses tillämpbart vore önskvärd. Är
det utifrån att området är en central del av Borås eller att
området ligger längs ett kollektivtrafikstråk?
Hälsa - Vibrationer
Trafikverket kan av planbeskrivningen inte utläsa om någon
bedömning har gjorts kring hur vibrationer från järnvägstrafiken påverkar området. Det framgår heller inte om
vibrationsmätningar ska genomföras. Riktvärdet för vibra-
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tioner är 0,4 mm/s vägt RMS-värde i rum avsedda för sömn
och vila. Trafikverket förutsätter att det säkerställs att det
är möjligt att klara detta riktvärde innan planprocessen går
vidare till utställningsskedet. Detta görs lämpligen genom att
via geotekniska undersökningar konstatera att markförhållandena är så pass bra, att risken för vibrationsstörningar är
liten. Visar undersökningarna på motsatsen bör dock behovet
av vibrationsmätningar övervägas innan planarbetet går
vidare.
Säkerhet och risker
Planteringen av träd längs de interna vägarna kan medföra
olyckor. Träd med en stam överstigande 10 cm räknas
som fasta hinder och bör inte placeras inom 3 m från
körbanekant. Avstånd från spårmitt till vägkant bör inte
understiga 10 meter. Om avståndet är mindre bör det finnas
någon form av skyddande barriär mellan spår och väg som
hindrar vägfordon från att komma in på spårområdet. Det
är bra att planförslaget innehåller att stängsel ska uppföras
utmed järnvägen. För att undvika skadegörelse och minimera
behovet av underhåll, får stängslet gärna utföras i ett tåligt
material, t.ex. i så kallad sträckmetall. Men varför begränsas
stängslets utsträckning till det norra området i planen? Vad
hindrar att stängslet fortsätter utmed hela plangränsen?
Angående transporter av farligt gods anser Trafikverket
att frågan kring vilken risknivå som anses acceptabel i nya
bostadsområden framförallt är en fråga för kommunen samt
Räddningstjänsten och Länsstyrelsen att ta ställning till.
Trafikverket förutsätter att planläggning av områden nära
järnväg sker med beaktande av att möjligheterna till fortsatt
drift och utveckling av järnvägsanläggningen inte får försvåras. Exempelvis är det viktigt att det i ett senare skede inte
ställs krav på hastighetsnedsättningar eller andra restriktioner
av järnvägstrafiken på grund av närheten till de planerade
bostadsområdena. Trafikverket delar inte slutsatsen att
Viskadalsbanan på grund av ”låg spårstandard” inte kan eller
kommer att kunna användas för tyngre transporter. Banan är
utpekad som riksintresse utifrån att den har en viktig funktion för omledning av trafik och då får det heller inte finnas
särskilda restriktioner på banan avseende möjligheterna att
transportera farligt gods. I påstående framgår heller inte vad
som egentligen menas med låg spårstandard. Trafikverket
ställer sig även något undrande till om det är rimligt att
rakt av applicera riskanalysen från Brodal på det nu aktuella
planförslaget eftersom ändamålet med den detaljplanen var
verksamheter och inte bostäder.
Sammantagen bedömning
Trafikverket ser positivt på att det sker en förtätning samt
planering för nya bostäder och verksamheter relativt nära
centrala Borås. Det skapar inte minst goda möjligheter för
en långsiktigt hållbar transportförsörjning då avstånd och
tid mellan bostad, arbete, handel, skolor, fritidsaktiviteter,
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barnomsorg, sjukvård och annan viktig service kan
minimeras. Därför kan Trafikverket tycka att det är synd att
gång- och cykeltrafiken samt kollektivtrafikens behov inte
lyfts fram och prioriteras tydligare i planhandlingarna.

Borås Stad gör bedömningen att en vibrationsutredning inte
erfordras för aktuellt planområde. Området ligger långt från
järnvägen och marken runt omkring anses ha god bärighet.
Risken för störningar via vibrationer är därmed liten.

Visserligen är det bra att gaturummen blir trevliga och att
biltrafikens hastigheter dämpas av buller- och säkerhetsskäl
men att rakt av acceptera att en stor del av in- och utpendlingen till området kommer att ske med bil framstår som en lite
väl enkel väg att ta. Det framgår heller inte vad som ligger
till grund för det ställningstagandet. Finns det några studier
eller utredningar som har visat på att det inte är möjligt
(eller av samhällsekonomiska skäl inte är motiverat) att
prioritera tillgänglighet samt framkomlighet för gång, cykel
och kollektivtrafik före biltrafiken, vore det önskvärt med en
hänvisning till dessa.

Borås Stad delar även Trafikvekets synpunkter på att hållbart
resande är mycket viktigt. Exploatören har höga ambitioner
med Mobility magagementåtgärder, som till exempel bilpool
och cykelgarage, och staden bedömer att det föreligger goda
förutsättningar till detta i området. Många av dessa åtgärder
är sådant som fastighetsägaren måste ansvara för och kan
sedan leda till minskade parkeringsytor och minskad andel
biltrafik. Planbeskrivningen har tydliggjorts avseende kollektivtrafik.

I övrigt ser Trafikverket behov av en del kompletteringar och
förtydliganden i enlighet med ovan framförda synpunkter.
Det gäller särskilt de synpunkter som rör hälsa och säkerhet.
Trafikverket ser fram emot ett fortsatt deltagande i planprocessen och att få ta del av utställningshandlingarna.

I texten står det att bostäder ska ha nära till grönområden av
hög kvalitet. Det är då viktigt att det finns budgetmedel, så
området kan skötas så som det är tänkt. I texten står att det
finns områdesbestämmelser som antogs av Byggnadsnämnden 1999-06-10. Syftet med områdesbestämmelserna var att
skydda kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, samt värdefulla
vegetationspartier i området. Det är viktigt att områdesbestämmelserna efterlevs i framtiden.

Kommentar

När det gäller frågor om buller och risk på grund av järnväg,
se kommentar ovan till Länsstyrelsen. Trafikverket gav Borås
Stad under hösten 2016 klartecken att fortsätta med aktuellt
planområde (området som omfattar Mannerfelts Plats), då
detta område inte bedöms påverkas av en framtida dragning
av Götalandsbanan.
Planbeskrivningen har kompletterats med en uppdaterad
beskrivning av den övergripande trafikstrukturen inom
området och planförslagets eventuella påverkan på det
allmänna vägnätet. I januari 2017 antog Borås Stad nya parkeringsregler. Dessa kommer att ligga till grund för framtida
bygglovärenden. Reglerna ger utrymme och uppmuntrar
till åtgärder som gynnar resor med gång och cykel, samt
kollektivtrafik.
Borås Stad delar Trafikverkets synpunkter om att det är
viktigt att planera för mycket goda cykelmöjligheter. Den
lokalgata som går genom planområdet i öst-västlig riktning
ska förses med separat cykelbana. Planbeskrivningen har
förtydligats vad gäller gång- och cykeltrafik.
Inom ramen för aktuell detaljplan bedömer Borås Stad att det
inte finns behov att åtgärda befintlig plankorsning vid Regementsgatan i öster. Detta avses studeras vidare i samband
med planläggning av övriga etapper. Likaså kan bullervallen
och i samrådet föreslagna gc-broar komma att behövas för
kommande etapper för trädgårdsstadsdelen och planeras att
studeras vidare inom ramen för det planarbetet.
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S4 Tekniska nämnden & Borås Energi och
Miljö (dåvarande Gatunämnden)

Natur och kultur
På ett flertal ställen påpekas det hur viktig park och natur är
för områdets karaktär. I texten beskrivs detta med naturparksliknande område, eller vid Brigadhuset omgivet av ett fint
trädbestånd med parkkaraktär. Det fanns en gång en tanke
då hela Regementsområdet planerades, både byggnadsmässigt
och park och naturmässigt. Det är viktigt att bevara dåtidens,
samt nutidens intentioner om ett trivsamt bostadsområde.
Ambitionen från Borås Stads sida måste vara att kunna sköta
området på ett för området optimalt sätt, det är då viktigt att
skötselmedel finns.
Vatten och avlopp
Förtydligande av texten om vatten- och avlopp. Planområdet
ansluts till det kommunala allmänna VA-anläggningen
och ingår i verksamhetsområde för vatten, spillvatten och
dagvatten. Anslutning till befintligt VA-nät kan ske i Älvsborgsleden (vatten) och strax söder om korsningen mellan
Järnvägen och Regementsgatan (spillvatten). För att kunna
avleda områdets spillvatten behöver en avloppspumpstation
anläggas i lågpunkt i söder. Området kommer anslutas
med vattentryck om +206 m i Älvsborgsleden, men om
exploatören bygger enstaka hus som kommer erfodra högre
tryck än det som kommunala VA-anläggningen kan leverera,
bekostar och driver exploatören lokal tryckstegringspump.
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Området för avloppspumpstation och U-område fattas på
plankartan. Planhandläggaren skall kontakta Gatukontorets
VA-avdelning för att inhämta information om område för
avloppspumpstation och U-områden för nya och befintliga
VA-ledningar.

När det gäller de övergripande trafikfrågorna har samtal förts
med tekniska förvaltningen om vilka åtgärder som erfordras
i denna etapp och vilka som ska studeras vidare i kommande
utbyggnadsetapper. Planbeskrivningen har uppdaterats med
en ny beskrivning av den tänkta trafikstrukturen.

Uppgifter om dagvattenanläggningarnas dimensioneringskrav är motstridiga. Om dammarna dimensioneras för
100-årsflöde enligt kap är det viktigt att man klargörs dess
ytbehov och att dessa ytor ingår i planbeskrivningen.

S5 Miljönämnden

Övergripande trafikstruktur
För att få avsedd funktion i det övergripande trafiknätet
måste kopplingen mellan Varbergsvägen och Göteborgsvägen ges en bättre linjeföring. Syftet med den
tidigare benämnda Regementsleden är att avlasta Göta och
Brodalsmotet från trafik vilket bäst görs med en gen och bra
linjeföring.
Av detaljplaneförslaget framgår att ”Kopplingen för gående
och cyklister måste utvecklas och förbättras till omgivande
områden”. Därför har föreslagits två planskilda korsningar
för gång- och cykeltrafiken vid Kristiansfält och söder om
kv Vinrankan men förvånande nog inte på den plats som
kommer att passeras av flest gång- och cykeltrafikanter – vid
nuvarande järnvägskorsning vid Regementsgatan. En planskild förbindelse för de oskyddade trafikanterna mellan det
nya regementsområdet och Göta känns minst lika angelägen
som de föreslagna.
Utbyggnaden av Regementsleden borde planeras med en
tidshorisont som innebär att man i detaljplaneförslaget tar
hänsyn till nuvarande planering av markanvändningen på
kv Vinrankan. Föreslagna sektionsbredder för gatorna på
allmän platsmark ses över för att anpassas till kraven för
tillgänglighet och skötsel.

Kommentar

Samhällsbyggnadsnämnden delar tekniska nämndens
synpunkter om att det är viktigt att i området bevara kultur
och natur. Skötsel av gatumark och naturområden är av
största vikt för hur områdets kvaliteter ska tas till vara.
Samhällsbyggnadsnämnden delar därmed tekniska nämndens
åsikter om att medel måste tillsättas för detta och uppmanar
tekniska nämnden att bevaka frågan i kommande budgetarbete.
Huvudmannaskap för allmänna vatten-, avlopp- och
dagvattenledningar har övergått till Borås Energi och Miljö
från och med 1 jan 2011. Avstämning har gjorts med Borås
Energi och Miljö så att beskrivningen av vatten- och avloppsfrågorna redogörs på ett korrekt sätt.
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Syftet med detaljplanen är att skapa en ny stadsdel på det tidigare regementsområdet. Utgångspunkten är att uppvärmning
ska ske med fjärrvärme och att byggnaderna ska ha så låg
energiförbrukning som möjligt. Energifrågorna kommer att
utredas vidare under planprocessen och till utställningen
av planen bör man ha tagit fram planbestämmelser rörande
energiförbrukning.
I de norra delarna av planområdet planeras slutna kvarter
och sedan blir bebyggelsen mer småskalig ju längre söderut
man kommer. Av planbestämmelserna ska det tydligt framgå
att Borås Stads riktlinjer för vägtrafikbuller ska gälla vid
utformningen av bebyggelsen. Det är positivt att man i
trafikplaneringen prioriterar fotgängare och cyklister samt
satsar på kollektivtrafiken. Genom åtgärder som underlättar
för de boende i området att snabbt och smidigt ta sig till
resecentrum kan man t.ex. få de som arbetar i Göteborg att
välja kollektivtrafiken framför att pendla med egen bil.
I planbestämmelserna anges att dagvattnet ska omhändertas
lokalt, men för att hantera stora flöden har två områden
avsatts för dagvattendammar. De föreslagna åtgärderna
bedöms ge en god dagvattenhantering. En del av planområdet ligger inom strandskyddat område för Viskan. Det
aktuella området är dock väl avskilt från Viskan och för att
undvika behovet av eventuella dispenser i framtiden är det
lämpligt att upphäva strandskyddet i detaljplanen.
På gården Kristiansfält finns ett nybyggt stall med
tillhörande betesmarker. För att kunna gå vidare med
detaljplanen enligt föreslagen omfattning kommer en
dialog att inledas mellan fastighetsägaren, Borås Stad och
Explatören. Eventuella justeringar kommer därefter att göras
innan planen ställs ut. Om hästverksamheten blir kvar på
Kristiansfält måste behovet av skyddsavstånd till närmaste
bostäder utredas. I detaljplanen avsätts områden för naturmark, bullerskydd och dagvattenhantering. Möjligheten att
förbättra den biologiska infrastrukturen genom att kombinera de planerade gång- och cykelbroarna med ekodukter bör
undersökas.

Kommentar

Att reglera energiförbrukningen i området är inte tillåtet
enligt Plan- och bygglagen. Borås Stads riktlinjer för
trafikbuller gäller inte längre. Övrigt gällande buller, se
kommentar ovan till Länsstyrelsen. De delar av planområdet
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som ligger i närheten av Viskan är borttagna i denna etapp.
Likaså ligger inte aktuell detaljplan i direkt anslutning till
hästhållning.

våningar/högsta byggnadshöjd saknas. Vi föreslår att man
använder beteckningen “gångfartsområde” som ersätter det
tidigare begreppet “gårdsgata”.

De synpunkter som Samhällsbyggnadsnämnden ska jobba
vidare med är synpunkterna för hållbart resande som är en
mycket viktig fråga. Se vidare svar till Trafikverket.

Kommentar

S6 Borås Energi och Miljö

Se synpunkter från Tekniska förvaltningen (gamla gatukontoret).

S7 Borås Elnät

Elnät: För att klara elförsörjningen till området måste nya
elledningar dras fram till planområdet och därtill hörande
transformatorstationer placeras (ca 6 st). Detta är ett ganska
omfattande arbete och tar ca 9 månader att genomföra
under förutsättningar att vi har full tillgång till tomt och
gatumark för byggnation. Om möjligt ska allmän platsmark
för lednings- och transformatorstationsplaceringar längs med
blivande gator planeras.
Enligt de beviljade ledningsrätterna ska initiativtagaren
bekosta nödvändiga flyttningar av befintliga elanläggningar.
Innan eventuell flytt/ombyggnad påbörjas ska beställning
från initiativtagaren vara oss tillhanda. Då ledningarna
utgör en viktig del i elförsörjningen är vår bedömning att
eventuella flyttningar ska ske när effektbehovet i nätet är som
minst under året, ca april-oktober. Ett tidigt samrådsmöte
vore lämpligt med tanke på de anläggningsarbeten som ska
utföras i området.
Bornet: I planområdet finns ett sammanhängande optonät,
som är av större betydelse för både de företag, Kommunal
verksamhet m.m. som redan är etablerade i området. Vissa
av ledningarna utgör också viktiga förbindelser mellan våra
större noder i staden. Ledningarna är förlagda i ledningsrätt.
Enligt beviljad ledningsrätt ska initiativtagaren bekosta
nödvändiga flyttningar av befintliga optoanläggningar. Innan
eventuell flytt/ombyggnad påbörjas ska beställning från
initiativtagaren vara oss tillhanda.
Borås Elnät förutsätter att exploatören kontaktar oss i god tid
före byggstart.

Kommentar

Synpunkterna vidarebefordras till exploatören.

S8 Lantmäterimyndigheten

Inom planområdet finns beteckningarna K och B, dessa
saknas dock bland användningsbestämmelserna. Inom
fastigheten Osdal 3:3 finns en byggrätt där högsta antal

DETALJPLAN

Plankartan har uppdaterats och justerats.

S9 Kommundelsnämnden Göta (f.d. Stadsdelarna numera ersatta av facknämnder)

Enligt detaljplanen utformas bebyggelsen så att miljön
upplevs trygg samt utveckling av området till en levande
stadsdel med servicefunktioner, detaljhandel och rekreation
inom gångavstånd. En utmaning är att hitta en hållbar balans
mellan de olika trafikslagen samt att i ett tidigt skede bygga ut
en fungerande kollektivtrafik.
Kommundelsnämnd Göta är positiv till föreslagen detaljplan
för del av Regementet med uppbyggnad av en ny stadsdel för
Borås Stad. Kommundelsnämnden anser att det bör planeras
för tankstationer för elbilar vid nyetablering av bostadsområden.

Kommentar

Synpunkterna noteras.

S10 Kulturnämnden

Sammanfattning
Kulturnämnden vill lyfta fram det ambitiösa arbete med att
genom denna detaljplan försöka skapa förutsättningar för att
möjliggöra utbyggnaden av en ny stadsdel, Regementsstaden,
i Borås. Det är av största vikt att slå vakt om de mycket stora
kulturhistoriska värden som den befintliga bebyggelsen
besitter och att bevara och skydda den ur nationellt perspektiv mycket värdefulla och viktiga äldre planstrukturen. Här
krävs ett ambitiöst arbete med såväl detaljer som strukturer
för att de intentioner, som finns för att skapa den levande
staden för det goda livet, där historia och kulturarv samspelar
med nytänkande och framtid skall förverkligas. Plankartans
varsamhetsbestämmelser, rivningsförbud och skyddsbestämmelser ger skydd åt kulturvärden. Utformningen av den nya
bebyggelsen är mycket skissartad genom ett antal exempel
och bör följas upp med innebörden i god arkitektonisk
utformning där material, skala, detaljer, takutformningar
m.m. också kan knyta an till och varieras med den äldre
bebyggelsen.
Kulturnämnden anser att det är av stor vikt att en MKB
(Miljökonsekvensbeskrivning) görs, där konsekvenserna av
detaljplanen för de kulturhistoriska värdena tydligt redovisas.
Kulturnämnden anser att det är viktigt med mötesplatser
där man i utställningar visar upp och berättar historien om
området och Regementet i fred och krig, att i arbetet med en
ny stadsdel använda ”Culture Planning” för att utveckla och
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identifiera stadsdelens själ med kulturella förtecken och att
utveckla den sociala infrastrukturen genom mötesplatser som
exempelvis bibliotek och kulturskoleverksamhet.
Yttrande
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av en
ny stadsdel. Området ligger på västra sidan av Viskadalsbanan strax söder om Riksväg 40.
Visionen är att bygga en helt ny stadsdel, Regementsstaden,
för dagens och kommande generationers boråsare. Att
utifrån grundstommen, de militära kasernbyggnaderna
runt Lagercrantz plats och Mannerfeldts plats fylla de
obebyggda delarna med liv och rörelse. Att bygga med ett
blandat och varierat innehåll från bostäder till kommersiell
service, verksamheter och kontor. Med planförslaget som
grund bygga 900-1200 bostäder, flerbostadshus, radhus och
gruppbyggda småhus med allt från hyresrätt och bostadsrätt
till eget ägande. Regementsstaden kan komma att rymma
en befolkning på 2 000 – 3 000 personer, till det kommer
arbetsplatser, skola, barnomsorg och fritidsverksamheter.
Den stora utmaningen är att skapa en levande stad och få liv
och rörelse i den södra delen av området. Sedan den militära
verksamheten upphörde har området runt Lagercrantz plats
och Älvsborgsleden utvecklats till ett verksamhetsområde
med närmare 800 arbetsplatser och två skolor med närmare
400 elever. Regementsstaden uppbyggnad utgår från principen att skapa plats för möten.
Området omfattas av områdesbestämmelser för delar av
området, Mannerfeldts plats och gården Kristiansfält, som
skall planläggas. Syftet med områdesbestämmelserna var att
skydda kulturhistoriskt värdefull bebyggelse samt värdefulla
vegetationspartier i området.
Spåren från den militära tiden syns tydligt med igenväxande
skjutbanor och andra öppna övningsytor samt spår efter
förrådsbyggnader. ”Regementsparken” är ett centralt och
högt beläget värdefullt grönområde som skiljer Älvsborgsledens verksamhetsområde från kasernområdet. Grönområdet
är en rest från epoken med landeriet Katrineberg. Norra
delen är ett naturparksliknande område av betydelse för hela
regementsområdet genom sin storlek, där det också finns ett
soldattorp (utanför denna detaljplan) troligen från 1600-talet.
Planen för Regementsstaden hör till en del av det gamla
Älvsborgsregementet (upphörde 1997). Ett stort antal
byggnader som ingår i en karaktäristisk mönsterplan är kvar
från Regementstiden. Kaserngården och dess monumentala
byggnader är skyddade i detaljplan som antogs i september
2009. Inom planområdet finns ett tiotal byggnader som
tidsmässigt och utförande hör samman med kasernerna
och ingår i mönsterplanen för de tidiga regementsanlägg-
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ningarna. Brigadhuset och det omgivande parkliknande
trädbeståndet är värdefullt liksom de båda faluröda komplementbyggnaderna. Kristiansfälts landeri från 1822 med
nuvarande utformning från 1875, är permanent skyddat
genom bevarande-, skyddsbestämmelser samt rivningsförbud.
Rester av den gamla trädgården kan ännu anas. Områdets
struktur, främst från bebyggelsen som uppfördes 1910-1914,
är viktig att den hålls intakt. För att förstå denna struktur är
det viktigt att även de enkla komplementbyggnaderna i trä
bevaras. Byggnadernas särart skall värnas. De kulturhistoriskt värdefulla lägre byggnaderna söder om kaserngården
bevaras i den kommande utbyggnaden av området och blir
en viktig del av helheten. Brigadhuset med intilliggande
förrådsbyggnader och omgivande trädbestånd bevaras och
införlivas i den framtida skolmiljön.
För att inte förvanska de historiska miljöerna utan skapa ett
sammanhang med det nya, blir det en utmaning som kräver
omsorg om detaljer, material, färg, skala och utförande
liksom känsla och respekt för natur- och kulturmiljöns
egenart och egenvärde. Att balansera öppenhet och
möjligheter mot reglering kräver tydlighet och lyhördhet i
såväl detaljplanen som i den kontinuerliga utvecklingen och
omsorgen av stadsdelen. Bebyggelse, natur och människor
skall hitta ett samspel. Ledord är orienterbarhet, miljöanpassning och god arkitektonisk utformning. Regementsstaden
planeras för tre olika delar med var sin egna karaktär
förstärkta genom namnen, Kasernstaden, Trädgårdsstaden
och Friluftsstaden. Både bostäder och verksamheter skall
kunna rymmas och samlokaliseras med bostäder. Det finns
en flexibilitet i detaljplanen som möjliggör byggande av olika
former av gruppboenden, trygghetsboenden, vårdboenden
och förskolor i de flesta bostadsdelarna, likaväl som det finns
möjlighet att etablera handel och kontor inom Kasernstaden
och Trädgårdsstaden
Regementsparken bevaras som ett viktigt grönområde. Den
gamla paradentrén till Regementet via Regementsgatan
bevaras som ett grönområde och park. Igelkottshöjden blir
naturområde.
För området skapas ett nytt primärt vägnät medan det
sekundära vägnätet matar bostadskvarteren, gång- och
cykelvägarna kommer att följa båda. Det interna gatunätet
redovisas först när planen ställs ut.
Byggnadsnämnden anser inte att en MKB erfordras, men
Kulturnämnden anser att en MKB bör göras för att tydliggöra konsekvenserna för de kulturhistoriska värdena.
Kulturnämnden anser att det är viktigt med mötesplatser
där man i utställningar visar upp och berättar historien om
området och Regementet i fred och krig, att i arbetet med en
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ny stadsdel använda ”Culture Planning” för att utveckla och
identifiera stadsdelens själ med kulturella förtecken och att
utveckla den sociala infrastrukturen genom mötesplatser som
exempelvis bibliotek och kulturskoleverksamhet.

S12 Fritids- och folkhälsonämnden

Kommentar

Fritids- och folkhälsonämnden ser många positiva
inslag med detaljplanen:
Två planskilda korsningar som sammanbinder planområdet
med Borås Ridhus och Viskan. Det skapar goda förutsättningar för de boende i den nya stadsdelen att komma närmare
Viskan och de fina promenadstråk som finns strax söder om
Borås tätort.

Samhällsbyggnadsnämnden har noterat Kulturnämndens
synpunkter om områdets kulturhistoriska värden. I detta fall
bedömer vi inte att ett Cultural planningarbete är nödvändigt. Regementets kulturhistoriska betydelse för Borås är
väl kartlagt. Samhällsbyggnadsnämnden anser inte att det är
nödvändigt att göra en MKB då lagstiftningen inte tillämpas
på det viset.

S11 Räddningstjänsten

Brandvattenförsörjningen i det planerade området bör utföras
i enighet med räddningstjänstens PM, brandvattenförsörjning daterat 2008-08-01. Har anges att ett sådant område
som planläggs i Regementsstaden ska ha ett konventionellt
brandvattensystern.
Avståndet mellan brandposterna ska då som mest uppgå till
150 meter. Beroende på vilken typ av bebyggelse som förekommer på olika delar av området ska flödet i brandposterna
vara minst 600 eller 1200 liter per minut.

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker förslaget. Området
har alla möjligheter att bli attraktivt för dem som uppskattar
friluftsliv och en levande stadsdel.

Idéer på näridrottsplats.
Bra variation i bebyggelsen med blandning av bostadsformer
och verksamheter. Gång- och cykelstråk som är väl fördelade
genom området. Bra att det finns gröna oaser inom planområdet, som komplement till de större friluftsområdena
runtomkring. Ambitionen med att skapa en säker och
trygg miljö. Medvetenheten kring bullersituationen och de
föreslagna åtgärderna. Det är viktigt att inga kompromisser
genomförs utan att ljudnivåerna hålls nere i boendemiljön.

Kommentar
Noterat.

På Göteborgsvägen norr om det planerade området transporreras farligt gods. Avståndet från planområdets mest nordliga
planerade bebyggelse uppgår till över 200 meter varför
räddningstjänsten bedömer att denna transport inte innebär
en betydande förhöjd risk i området.

S13 Lokalförsörjningsnämnden

Gamla Varbergsvägen löper längs med det planerade
områdets sydöstra gräns. Enligt vägverkets undersökning
av trafikflöde av farligt gods på väg genomförd 2006, transporteras inga betydande mängder farligt gods här. En viss
transport av farligt gods bedöms däremot ske, bland annat
transporteras brandfarlig metangas till Gässlösa biogasanläggning som ligger sydöst om området. Med resonemanget
ovan vill räddningstjänsten uppmärksamma på att risker
tillkommer då bebyggelse uppförs nära vissa typer av vägar
och det är upp till upprättaren av detaljplanen att värdera hur
dessa risker ska hanteras och värderas.

Nämnden har också ansvar för kommunens skogar, naturvård samt frågor som berör rekreation och friluftsliv och
påpekar att vägar och avläggningsplatser inom den södra
delen av detaljplansområdet måste planeras och dimensioneras så att virkestransporter från angränsande skogar
säkerställs.

Kommentar

Kommentar

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att Borås Stads nya
övergripande riskutredning kan användas som underlag och
att området som är aktuellt nu inte behöver någon särskild
riskhänsyn. Se vidare kommentar ovan till Länsstyrelsens
yttrande.

DETALJPLAN

I planförslaget finns det möjlighet för olika boendeformer
som trygghets-, grupp-, och vårdboenden och i det centrala
planområdet finns det plats för skolor. Förskolor kan placeras
inom de flesta kvarteren.

Pickesjöområdet är ett viktigt rekreationsområde och ett
välbesökt utflyktsmål. Därför är det viktigt att de nuvarande
grusvägarna t ex ”Himlabacken” lämnas som kommunikationsvägar för att göra området i väster tillgängligt.

Skolfrågan och tillträde till Pickesjöområdet behöver studeras
ytterligare i planarbetet framöver. Se svar till Kommunstyrelsen.
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S14 Polismyndigheten

Syfte är att skapa förutsättningar för stadsliv genom att bygga
nytt gatunät i området samt ange ett antal kvarter med ett
blandat innehåll av bostäder, verksamheter och skolor samt
en stor del av service.
När det gäller trafiken inom området har polismyndigheten
inga synpunkter. När det gäller gång- och cykelvägar inom
området är det viktigt att de planeras så att inga skymmande
buskage eller träd stör trafiksäkerheten.

Karta med Övergripande gatustruktur visar att primärgata
går i utkanten på Trädgårdsstaden. Då man kan utläsa att
Friluftsstaden får flest antal boende önskar vi möjlighet att
köra närmare, men där är endast sekundär gata. Det behöver
finnas plats för vändplan och tre lämpliga hållplatslägen för
att få en väl fungerande kollektivtrafik så att ingen har längre
än 300 meter till busslinje. Det är också viktigt att planera
gena, bekväma och trygga gångvägar till busshållplats.
Västtrafik önskar därför få vara med i det fortsatta planeringsarbetet i ett tidigt skede.

Husen och parkeringsplatserna bör planeras på ett sådant
sätt att man från bostaden kan observera sin parkeringsplats.
Under mörker skall parkeringsområdet vara upplyst.

Kommentar

Kommersiell service bör planeras med parkeringsmöjligheter.
Tillräckligt med p-platser så att inte bilar placeras trafikfarligt
i närheten av servicen. P-platser bör planeras så att avhämtning och lämning underlättas. Det gäller även planerade
skolbyggen.

2. Yttranden från sakägare

Kommentar

Fortsatt arbete med kollektivtrafikfrågan kommer att ske.

S18 Osdal 3:2, I 15 Vasallen AB

Vasallen är positiv till planen, dess utformning, innehåll,
mångfald och grundläggande vision och mål. I den mån det
går att minska gatusektionernas bredd utan att ge avkall på
säkerhet, kvalitet och gestaltning så är det önskvärt.

Synpunkterna noteras.

S15 Hyresgästföreningen

Samtliga boendeformer, grönområden med tillgång till gång
och strövområden, gång- och cykelvägar inom området.
Noggrannhet med omhändertagande av dagvatten. Områden
med öppna vattenspeglar för att försköna området. I övrigt
tillstyrker remissgruppen detaljplanen.

Kommentar

Synpunkterna noteras.

S16 TeliaSonera AB

Skanova har teleanläggningar inom planområdet, se
bifogad lägeskarta. På Skanovas lägeskarta finns bitvis även
Regementets eget områdesnät redovisat. Skanova önskar att
så långt som möjligt behålla Skanovas befintliga teleanläggningars läge. I det fall vi tvingas vidta åtgärder önskar vi att
ni kontaktar oss i god tid för planering och diskussion om
hur kostnader för detta skall fördelas.

Kommentar

Synpunkterna vidarebefordras till exploatören.

S17 Västtrafik AB

Västtrafik är angelägna om att detaljplanen tillgodoser
kollektivtrafikens behov på ett bra sätt. Idag trafikerar linje 6
hållplats Regementet vid Lagercrantz plats. Det är viktigt att
en utbyggnad ger tillträde och plats för en utökad kollektivtrafik till området.
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Tomten som föreslås för skola och förskola anser vi mycket
lämpligt placerad, centralt i området, med bra tillgänglighet
och i en vacker historisk miljö.
Planbestämmelserna om bevarande av de två förrådsbyggnaderna bör dock inte vara begränsande för möjligheten att
inrymma en effektiv och ändamålsenlig skolverksamhet.
Vasallen önskar därför att planbestämmelserna ” q1,2 och
k4” tas bort för dessa två byggnader. Vasallen hoppas att ett
visst bevarande av dessa ändå är möjligt att göra och kan
kombineras med skola, men det bör inte vara styrande.
Plankartan saknar förklaring med bestämmelser till ”B”
avseende det smala området markerat ”SBC1J0K1,” mellan
parken och kasernerna (beteckning överensstämmer med
gällande plan, men måste förklaras).

Kommentar

Förrådsbyggnaderna och området markerat ”SBC1J0K1” är
inte en del av nuvarande planområde.

S19 Osdal 3:3, Kristiansfält 1

Enligt Byggnadsnämndens i Borås kommun delegationsbeslut den 14 mars 2000 (§ S63) har makarna Mann Jacobson
beviljats bygglov för uppförande av en stallbyggnad
innehållande förutom stall även förråd och garage.
Miljöskyddsinspektören har i beslut den 8 mars 2000 (Jnr
2000-161) tillstyrkt stallverksamheten för vilken verksamhet djurskyddsinspektören yttrat sig den 8 mars 2000 (Jnr
2000-161).
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Refererande till vad som anförs i Byggnadsnämndens
Inbjudan till samråd av den 4 november 2010 får makarna
Mann Jacobson, under åberopande av ovan nämnda tillstånd
för djurhållning med hästar, påkalla att det genomförs en
miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning för det
aktuella planområdet.
Makarna Mann Jacobson får vidare framhålla att den väg
(allé HUVUDGATA allé) som på Illustrationskartan över
planområdet inritats väster om deras bostadsfastighet
inkräktar på den vägrätt som tillhör deras fastighet. Därtill
kommer att viss gränsdragning mellan fastigheten Osdal 3:3
och planområdet behöver utredas närmare.
Refererande till mitt tidigare telefonsamtal med planarkitekten Ann-Marie Andersson får jag härmed, med anledning
av den pågående uppställningen av hästar på fastigheten
Osdal 3:3, påkalla Byggnadsnämndens initiativ till ett snart
samrådsförfarande med Vasallen exploaterings AB och Borås
stad.

Förslag på väganslutning mellan Regementsstaden och Trenningstorp. I södra delen av detaljplanen slutar “huvudgatan”,
se bild 1, den skulle vi vilja ha en förlängning dragen, anpassad till landskapet, upp till nedre delen av Trenningstorp, se
bild 2. Vill man slippa genomfartstrafik genom regementsstaden kan man göra GC-tunnel, se bild 1, anpassad för
biltrafik.

Kommentar

Synpunkterna bedöms inte påverka den delen av planen som
nu är aktuell.
Plan- och bygglovavdelningen

Michaela Kleman		
Plan- och bygglovchef		

Jacob Kastrup Haagensen
Planarkitekt

Kommentar

Plankartan och även exploatören har bytts ut. Fortsatt dialog
med exploatören om planbestämmelser har skett i samråd
med aktuell exploatör.

3. Synpunkter från övriga
S19 Trenningstorps Vägsamfällighet

Trenningstorp vägsamfällighet har tagit del av samrådshandlingar för detaljplan, Regementet (Kristiansfält) och
vi ställer oss positiva till en ny stadsdel i föreslaget område.
Då vi kommer att drabbas oförskämt hårt av en eventuell
utbyggnad av riksväg 27 strax sydväst om Trenningstorp
med helt avskurna förbindelser vintertid vill vi gärna komma
med förslag om väganslutning mellan Trenningstorp och
nya “regementsstaden” som skulle lösa vägproblematiken
vintertid i Trenningstorp på ett bra sätt.
Bakgrund
Det planeras av Borås Stad och Trafikverket en utbyggnad av
Rv 27 mellan Kråkered och Viared och föreslagen dragning,
dec 2010, kommer att vara alldeles sydväst om Trenningstorp.
Föreslagen dragning av Rv 27 och anslutningsvägar till
Trenningstorp är helt oacceptabla då vi riskerar att inte kunna
komma till våra fastigheter vid svåra vägförhållanden vintertid. Vi har fått lämna synpunkter till Trafikverket och Borås
Stad vid ett antal tillfällen och vi upplever, från vår horisont,
att dessa har ignorerats fullkomligt. Då vi tidigare denna
höst fick information om en ny stadsdel i regementsområdet
tänds ett hopp om att vi kan få till en vettig väganslutning till
Trenningstorp.

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

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

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

3. Detaljplanens skeden
Uppdrag

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

Planprogram

En detaljplan kan grundas på ett planprogram som anger
utgångspunkter och mål för planen. Syftet med planprogrammet är att i ett tidigt skede av planeringen redovisa principiella riktlinjer och visa alternativa förslag och lösningar på
ett problem. När vi tagit fram ett förslag till program skickas
det ut på samråd till alla som är berörda av de planerade
åtgärderna. Samrådet innebär att ni får möjlighet att tycka till
och lämna synpunkter på förslaget.

Samråd

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Laga kraft
Nu kan bygglov lämnas i
enlighet med planen.

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni ha lämnat skriftliga invändningar. Efter samrådstiden sammanställer vi alla
synpunkter och kommenterar dem i en samrådsredogörelse.

Granskning

Planförslaget bearbetas efter samrådet och Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut om att det färdiga planförslaget
ska ställas ut för granskning. Om ni fortfarande har
synpunkter och invändningar mot planen ska ni skriftligen
lämna dessa till Samhällsbyggnadsnämnden. Skulle ni senare
vilja överklaga Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni
ha lämnat skriftliga invändningar senast under granskningstiden. Efter granskningstiden sammanställs synpunkterna
och redovisas i ett granskningsutlåtande. Utlåtandet sänds
till dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Om
förslaget ändras väsentligt efter granskningen kommer
detaljplanen att ställas ut för granskning på nytt.

Antagande

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

Överklagande

Den som senast under granskningstiden skriftligen har
framfört synpunkter som inte tillgodosetts har rätt att överklaga antagandebeslutet till Länsstyrelsen inom tre veckor
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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 kommunens anslagstavla alternativt efter att ärendet avgjorts i
högre instans. Därefter börjar detaljplanen att gälla. När
detaljplanen vunnit laga kraft kan fastigheter bildas som
överensstämmer med den nya planen och bygglov kan ges.

Ni kan påverka utvecklingen!

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

Anmälningsärenden

Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser

Beslut

Grundskolenämnden godkänner redovisningen av anmälningsärenden och lägger dessa till
handlingarna.
a) Skolinspektionens regelbundna tillsyn 2016 av grundskola, gymnasium och
vuxenutbildning, Dnr 2017/GRN0004 610
b) Uppföljning av beslut gällande skyldigheten att motverka kränkande behandling vid
Sjöboskolan, Dnr 2017/GRN0009 606
c) Beslut från BEO; Uppföljning av beslut gällande skyldigheten att motverka
kränkande behandling vid Viskaforsskolan, Dnr 2017/GRN0037 606
d) Kommunstyrelsens beslut 2017-05-02 § 245 Anvisningar intern kontroll
Kommunstyrelsen samt Rutin och anvisningar för intern kontroll
Kommunstyrelsen, Dnr 2017/GRN0063 007
e) Svar på skrivelse ”från PRESTLÄRARE som är förstelärare”,
Dnr 2017/GRN0108 609
f) Anmälan om elevens rätt till stöd och särskilt stöd vid Daltorpsskolan,
Dnr 41-2017:4171, Dnr2017/GRN0140
g) Beslut från Skolinspektionen för en elev på Fristadsskolan, Dnr: 2017/GRN0086
606
h) Kvalitetsrapport Trygghet och Studiero 2017, Dnr: 2017/ GRN0145 609
i) Kommunfullmäktiges beslut 2017-05-18 § 102 Avsägelse av förtroendeuppdrag,
entlediganden och fyllnadsval
Peter Ohlsén (SD), Bohusgatan 6, 504 35 Borås entledigas från sitt uppdrag som ledamot i
Miljö- och konsumentnämnden och som ledamot i Grundskolenämnden.
Nuvarande ersättare Anders Alftberg (SD), Källbogatan 1, 506 46 Borås väljs till ledamot i
Grundskolenämnden t.o.m. den 31 december 2018.
Andreas Exner (SD), Barnhemsgatan 28, 506 48 Borås väljs till ersättare i
Grundskolenämnden t.o.m. den 31 december 2018.

j)

Beslut från Arbetsmiljöverket om förbud med omedelbar verkan efter
skyddsombudsstopp enligt 6 kap 7 § Arbetsmiljölagen Dnr 2017/GRN0119 026

k) Svar på brev från Grundskolenämnden från representanter för Elevhälsan,
Elevassistenter, Kost, Lokalvård, Skoladministration Dnr 2017/GRN0017 609

Delegationsbeslut
Beslut

Grundskolenämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut och
lägger dessa till handlingarna.
Listor med delegationsbeslut från verksamheterna
SEKRETESS
1. Grundskola
Anmälningar kränkande behandling perioden 2017-05-24—
2017-06-14, Dnr 2016/GRN0038 (lista)
2. Överklagande av skolplaceringsbeslut
perioden 17-05-24—2017-06-14
3. Avslagsbeslut på önskad skolplacering perioden maj 2017
Dnr 2017/GRN0072 600 (lista)
4. Yttrande till Justitieombudsmanen med anledning av synpunkter
som framförts av vårdnadshavare gällande handläggning och
hantering av en pedagogisk kartläggning vid en skola ht 2016,
Dnr 2848-2017
5. Överklagan av beslut om att inte mottaga till grundsärskolan
Dnr 2017/GRN0144 606
6. Personal
Övriga delegationsbeslut
7. Avslagsbeslut skolskjuts maj 2017 Dnr 2017/GRN0053

