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Instans 
Förskolenämnden 

 

 

Förskolenämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde 
tisdagen den 16 juni 2020 kl. 16:00. Sammanträdet kommer att hållas digitalt 
från Förskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, lokal Gingri. Sammanträdet 
inleds med förvaltningsinformation följt av nämndsammanträdet från klockan 
17.00. 
 
Förskolenämndens sammanträde är inte öppet för allmänheten. 

 

Andreas Ekström 
Förskolenämndens Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 
Förvaltningschef 

 

 

Förhinder anmäls alltid till Ida Westin på 033-35 50 46 eller via e-post: 
ida.westin@boras.se. 
 

Gruppmöten 
Mitt-S-samverkan har gruppmöte via telefon torsdag den 11 juni kl. 17.00. Meddela 
eventuellt förhinder till Andreas Ekström, tel. 0737-342736. 
 
Moderaterna och Kristdemokraterna har gruppmöte via telefon den 11 juni 
kl.17.00. Meddela eventuellt förhinder till Marie Fridén, tel. 0734-32 70 95. 
 
Sverigedemokraterna träffas söndagen den 14 juni. Meddela eventuellt förhinder 
till Leif Häggblom, tel. 0702-65 50 98.
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Ärende  

1.  Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare   

2.  Godkännande av föredragningslista   

3.  Informationsärende om resultatet av klimatenkäten 
Dnr 2020-00112 1.4.2.25 

 

4.  Information om kompetensförsörjningsplan 2020-2021 
Dnr 2020-00109 2.3.2.0 

 

5.  Information om uppdrag att ta fram en plan för satsning på 
utemiljöer 
Dnr 2020-00114 2.6.1.25 

 

6.  Månadsrapport maj 2020 
Dnr 2020-00103 1.1.4.2 

 

7.  Granskning av samverkan och förebyggande arbete kring barn 
och unga 
Dnr 2019-00203 1.2.3.3 

 

8.  Svar på initiativärende: Redovisning av satsning på utemiljön 
Dnr 2020-00052 1.1.3.1 

 

9.  Plan för jämställdhetsintegrering 
Dnr 2020-00082 1.2.3.1 

 

10.  Utbyggnation av Tokarpsbergs förskola 
Dnr 2020-00101 2.6.1.2 

 

11.  Gallring av handlingar av tillfällig eller liten betydelse 
Dnr 2019-00240 1.4.1.0 

 

12.  Detaljplan för Centrum, Morfeus 5 med flera, Borås Stad 
Dnr 2020-00102 1.2.3.25 

 

13.  Detaljplan för Sjömarken, Lindebergshult 1:252 med flera, Borås 
Stad  
Dnr 2020-00092 1.2.3.25 

 

14.  Avtalsförslag Kronängsparkens förskola 
Dnr 2020-00105 2.6.1.2 

 

15.  Svar på initiativärende: Verksamhetsmått - placering på förskola 
Dnr 2020-00051 1.1.3.1 
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Ärende  

16.  Hulta Torg: Mötesplats, Fritidsgård och förskola 
Dnr 2020-00071 1.1.3.1 

 

17.  Sekretess: Riktad tillsyn - Änglabackens förskola 
Dnr 2020-00047 3.5.2.0 

 

18.  Anmälningsärenden 
Dnr 2020-00003 1.1.3.0 

 

19.  Delegationsbeslut 
Dnr 2020-00004 1.1.3.0 
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1 Inledning   
På Förskoleförvaltningen i Borås Stad arbetar drygt 1 200 personer. Det finns 
ca 80 kommunala förskolor i Borås stad och i förskoleverksamheten går det 
cirka 6 000 barn. Förvaltningen ansvarar för dygnet runt-öppna enheter för 
förskole- och fritidshemsbarn. Förvaltningens arbete leds av förvaltningschef 
med stöd av förvaltningens ledningsgrupp.  

Förskolans uppdrag är att lägga grunden för ett livslångt lärande. Förskolans 
medarbetare ska skapa en verksamhet som är stimulerande, trygg och lärorik 
med leken som grund, och erbjuda barn en god pedagogisk verksamhet där 
omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Uppdraget innehåller en balans 
mellan omsorg och undervisning. Förskolan bidrar genom sitt kärnuppdrag till 
utvecklingen av den socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbara staden. 
Tidiga satsningar på barns utveckling i ett livslångt perspektiv är viktigt för att 
uppnå en ökad jämlikhet i Borås Stad och har en tydlig anknytning till FN:s 
Agenda 2030. Förskoleförvaltningens viktigaste uppdrag de kommande åren är 
att fortsätta arbetet med att skapa en likvärdig förskoleverksamhet med god 
kvalitet. 

2 Kompetensanalys 
I förskolans verksamhet finns det två huvudyrkesgrupper – förskollärare och 
barnskötare. Förvaltningen ser en utmaning på både kort och lång sikt att 
säkerställa kompetensen inom båda dessa grupper. Under senare år har bristen 
på förskollärare visat sig vara större än bristen på barnskötare. Förvaltningens 
personalomsättning är relativt låg och var 2019 totalt 8,1% vilket kan jämföras 
med den totala siffran för Borås Stad som var 9,4%. Om pensionsavgångar 
exkluderas så blir istället personalomsättningen 5,5% på Förskoleförvaltningen 
medan den totala siffran för Borås Stad var 6,8%. 

Att rekryteringsutmaningen är stor visar såväl Arbetsförmedlingens rapport 
”Var finns jobben”1 som SKL:s rekryteringsrapport 20182 där de tydligt 
signalerar kring den utmaning som välfärdsyrkena står inför de kommande åren. 
Arbetsförmedlingens prognosrapport 2019 visar, bland annat, att förskollärare 
ligger högst i deras bristindex på ett års sikt inom de pedagogiska 
yrkesområdena. Arbetsförmedlingen menar också att bristen väntas kvarstå 
även på fem års sikt. Antalet barn och unga kommer att fortsätta att öka, vilket 
innebär att efterfrågan på arbetskraften kommer att kvarstå. Inom befintlig 
personal är medelåldern hög, vilket innebär stora pensionsavgångar under de 
kommande fem åren. Detta gäller i hela landet, Borås inget undantag. 
Majoriteten av de anställda på Förskoleförvaltningen går i pension vid 65 års 
ålder, vissa fortsätter dock att arbeta på tidsbegränsade anställningar även efter 
uttagen ålderspension. 

                                                      
1 diarienummer; Af-2019/0000 9278, 
https://www.arbetsformedlingen.se/download/18.3c82c654167cc745bacccaf4/154952446270
9/var-finns-jobben-2019.pdf 
2 ISBN-nummer: 978-91-7585-610-0 

https://www.arbetsformedlingen.se/download/18.3c82c654167cc745bacccaf4/1549524462709/var-finns-jobben-2019.pdf
https://www.arbetsformedlingen.se/download/18.3c82c654167cc745bacccaf4/1549524462709/var-finns-jobben-2019.pdf
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 Kompetensbehov och -kartläggning 
Förvaltningen har totalt mellan 1350-1450 medarbetare i förskoleverksamhet. 
På vårterminen har förskolorna fler barn i verksamhet och därför också ett 
högre personalantal. Ökningen utgörs framförallt av medarbetare utan adekvat 
utbildning på tidsbegränsade anställningar. 

 2019-10-01  2020-04-01 

Titel Tills-
vidare 

Tidsbegränsat 
anställda 

Totalt  Tills-
vidare 

Tidsbegränsat 
anställda 

Totalt 

Förskollärare 628 13 641  654 16 670 

Barnskötare 359 55 414  364 48 412 

Övriga 
(hantverks-, 
drama- och 
fritidspedagog, 
resursperson) 

6 3 9  6 3 9 

Outbildade 
barnskötare/ 
obehöriga 
förskollärare 

76 234 310  78 253 331 

Totalt 1069 305 1374  1102 320 1421 

Antal anställda 2019-10-01 och 2020-04-01 

I tabellen nedan visas antalet tillsvidareanställda medarbetare i 
förskoleverksamhet på Förskoleförvaltningen som uppnår 65 år de kommande 
fem åren.  

År 2023 kommer riktåldern för pension att ändras till 66 år vilket gör att det är 
svårt att prognostisera hur pensionsavgångarna kommer att se ut under 2023 
och 2024. I tabellen nedan har vi utgått från en ålder på 65 år för att få en 
uppskattning av kompetensförsörjningsbehovet de kommande fem åren. 
Kännedom finns dock om prognosens osäkerhet. 

År Antal 
förskollärare 

Antal 
barnskötare 

Antal 
outbildade 
barnskötare 

Totalt 
antal 

2020 (födda -55 el 
tidigare) 

9 6 1 16 

2021 (födda -56) 9 7 1 17 

2022 (födda -57) 13 4 3 20 

2023 (födda -58) 12 9 1 22 

2024 (födda -59) 18 4 3 25 

Totalt 61 30 9 100 

Antal tillsvidareanställda medarbetare som uppnår 65 års ålder de kommande 5 åren 
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 Kompetensgap 
Förvaltningen har ett behov av att rekrytera ett ökat antal förskollärare samt 
bibehålla mängden utbildade barnskötare. Ett viktigt verktyg för 
kompetensförsörjning är att validera redan befintligt anställda så att de får en 
adekvat utbildning och utifrån uppgifterna ovan så går det att konstatera att 
behovet är stort. 

3 Arbete på förvaltningen 

 Verksamhetsplan 
I förvaltningens verksamhetsplan har tre områden fastställts som kommer 
arbetas med under 2020 och 2021. Ett av dessa tre områden är 
kompetensförsörjning och där har fyra mål identifierats.  

 
Under var och ett av de fyra målen inom kompetensförsörjning har indikatorer 
och aktiviteter tagits fram.   

3.1.1 Mål 1.  Förskoleförvaltningen ska ha ett gott rykte som en kreativ 
och utåtriktad förvaltning 

Indikator  
Utfall på frågan i medarbetar enkäten ”Jag skulle kunna rekommendera andra 
att söka jobb hos min arbetsgivare Borås Stad”.   

Aktivitet 
• Genomföra en god introduktion för nyanställda och praktikanter.  

• Skapa mer kreativt rekrytering- och marknadsföringsmaterial. 

• Utveckla VFU.  

3.1.2 Mål 2. Alla medarbetare ska ha en adekvat utbildning 
Indikator  
Andel utbildade personal, förskollärare och barnskötare.  

Fö
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Område 1: Kvalitet i 
utbildningen (4 mål)

Förskolornas 
verksamhetsplaner

Område 2: 
Kompetensförsörjning (4 mål) 

Övergripande 
kompetensförsörjningsplan

Mål 1-3: Hälso- och 
kompetensförsörjningsplaner 

på enhetsnivå (fsk och admin)

Mål 4 (ledarskap): 
ledarskapsplan/hälsoplan VC

Område 3: Förvaltningens 
processer (3 mål)

Stödfunktioners 
verksamhetsplaner
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Aktivitet 
• Underlätta för valideringsutbildning till barnskötare och förskollärare.  

3.1.3 Mål 3. Minska sjukskrivningstalen och stärka arbetsmiljön 
Indikator 
Andel kort- och långtidssjukskrivningar. 

Aktivitet 
• Öka transparensen och medarbetarnas delaktighet inom organisationen.  

• Utveckla samarbetet med Organisationshälsa och samordna insatser.  

• Vidareutveckla arbetet med Huvudöverenskommelsen (HÖK). 

• Alla enheter har och arbetar efter en hälsoplan. 
 

3.1.4 Mål 4. Underlätta för ett nära och kompetent ledarskap 
Indikator 
Andel rektorer med rektorsutbildning. 

Antal medarbetare per rektor.  

Aktivitet 
• Stötta rektorerna med kompetens, strategier och verktyg.  

• Tillitsbaserad och förenklad central uppföljning. 

 Hälso- och kompetensförsörjningsplan på enhetsnivå 
Utifrån de tre första framtagna målen inom kompetensförsörjningsområdet har 
ett underlag för en hälso- och kompetensförsörjningsplan tagits fram som varje 
enhet på förvaltningen ska enhetsanpassa. I denna plan görs kortare analyser 
kring identifierade områden och resulterar i att ansvarig chef, skyddsombud, 
hälsoinspiratör och medarbetare väljer 1-2 prioriterade områden att arbeta 
vidare med under kommande år. Genom att göra detta sker det ett kontinuerligt 
arbete med hälso-, arbetsmiljö- och kompetensförsörjningsfrågorna på samtliga 
av förvaltningens enheter utifrån de förutsättningar som råder på den specifika 
enheten. 

 Ledarskapsplan 
Det fjärde målet i verksamhetsplanens kompetensförsörjningsdel handlar om 
ledarskapsfrågan. För att konkretisera detta så har en ledarskapsplan arbetats 
fram som blir verksamhetschefernas verktyg att analysera ledarskapsfrågorna 
och identifiera prioriterade områden för att arbeta för mer kompetenta rektorer 
på förvaltningen. 

 Befintliga och pågående aktiviteter 
Förvaltningen har ett pågående arbete med valideringsinsatser, såväl till 
förskollärare och till barnskötare.  
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Förvaltningen samarbetar med Högskolan i Borås. Dels genomförs 
valideringsutbildningar till förskollärare genomförts på högskolan, men även 
utbildningar till handledare för VFU-studenter där ett antal medarbetare varje år 
deltar.  

För validering till barnskötare finns ett samarbete med vuxenutbildningen i 
Borås. Studierna sker på medarbetarens fritid där förvaltningen underlättar för 
medarbetare genom att finansiera litteratur samt viss inläsningstid. 

Internt på förvaltningen så erbjuder flera funktioner regelbundet olika typer av 
kompetensutvecklingsinsatser för medarbetare ute i verksamheterna samt för 
förvaltningens rektorer.  

Kvalitet och utvecklingsenheten erbjuder utbildningar inom områdena SKA 
(systematiskt kvalitetsarbete), lärmiljö, digital kompetens, NO/teknik, 
värdegrund, språkutveckling och matematikutveckling.  

Kvalitet och utveckling har även mentorsträffar för mentorer till nyblivna 
förskollärare, Edcamp för pedagogisk utveckling där medarbetare kan anmäla 
sig och processledarutbildning och nätverk för befintliga processledare som 
genomgått utbildning. 

Till hösten kommer även utbildning erbjudas för medarbetare utan adekvat 
utbildning som kommer bestå av ett antal träffar för att höja kompetensen för 
läroplanen och uppdraget i förskolan. Målet är också att försöka öka intresset 
för att validera till barnskötare för dessa medarbetare.  

Barnhälsan har följande utbildningar: 

- Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK) 

- Lågaffektivt bemötande (LAB) 

- Alternativ och kompletterande kommunaktion (AKK) 

- Tidig registrering av språket (TRAS) 

- Autism 

3.4.1 Rektor 
Förutom möjligheten att delta i ovanstående kompetensutvecklingsinsatser 
erbjuder också stödfunktionerna ekonomi och HR insatser för rektorerna inom 
bland annat agresso fakturahantering, excel, infokey, Stratsys, arbetsrätt, 
rehabilitering, arbetsmiljö, löneöversyn och heroma.  

Rektor har också tillgång till Borås Stad chefsutvecklingsprogram samt 
regelbundna utbildningsinsatser via rektorsgruppens eget forum CUL. 

4 Uppföljning 
Kompetensförsörjningsplanen arbetas med löpande under året på varje enhet. I 
samband med kvalitetsdialoger, där varje rektor träffar HR-specialist, ekonom 
och verksamhetschef, kommer en uppföljning av respektive förskolas hälso- 
och kompetensförsörjningsplan att ske. Detta sker två gånger per år, i april och 



Borås Stad 
       

      
Sida 
8(8) 

 

Kompetensförsörjnings-plan 2020-2021 

oktober, och där kommer rektor att få möjlighet att få stöd för analys och 
fortsatt arbete. En sammanställning av prioriterade områden i förskolornas 
hälso- och kompetensförsörjningsplaner och i ledarskapsplanen genomförs på 
förvaltningsnivå och bearbetas och analyseras i FSG och i förvaltningsledning. 

Sammantagen analys redovisas för nämnd och ligger till grund för 
förvaltningens verksamhetsplan och nämndens kompetensförsörjningsplan 
kommande år.  



 

 

Förskoleförvaltningen 
Postadress 
Förskoleförvaltningen 
Borås Stad 
501 80 Borås 
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Olovsholmsgatan 32 
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Plan för satsning på utemiljö 
Förskoleförvaltningen har tagit fram en preliminär planering på hur arbetet med 
satsningen på utemiljöerna, fem miljoner per år under tre år, ska fortlöpa. En 
lista på prioriterade förskolor har tagits fram där de fördelats på en prioritet 
mellan 1-3. De förskolor som har prioritet 1 är de som kommer att genomföras 
först. Prioriteringen har gjorts av verksamhetschefer tillsammans med chef för 
ekonomifunktionen och är en samlad bedömning där även rektorers egen 
uppskattning av utemiljöerna tagits hänsyn till. Stor vikt har lagts kring att skapa 
likvärdighet kring förskolors utemiljöer. Utemiljöerna kan utformas på olika sätt 
och kan exempelvis påverkas av hur förskolans närmiljö ser ut. Det är viktigt att 
skapa en variationsrik utemiljö och hänsyn ska tas till tillgänglighetsaspekter. 

Vid ett möte i april mellan Förskoleförvaltningen och 
Lokalförsörjningsförvaltningen (LFF) har förvaltningarna kommit överens om 
vilka förskolor som ska prioriteras under första året. Utformandet av 
förskolegårdarna kommer utgå ifrån beslutade riktlinjer kring nybyggnation och 
ombyggnation av förskola. 

I det fortsatta arbetet ska rektorerna, i de fall det är möjligt, involvera pedagoger 
och barn med att ta fram förslag på utemiljö. I de fall större åtgärder ska göras i 
en utemiljö kommer pedagoger och barn involveras i högre grad. Ambitionen 
är att barn ska få vara med och utforma sin utemiljö i så stor utsträckning som 
möjligt.  

För Norrbyskolans förskola har ett större projekt startats upp. Erfarenheter 
från utformningen av förskolan LärKans utemiljö, där barnen involverades, har 
hämtats in. Ett liknande upplägg är planerat för Norrbyskolans förskola. Bland 
annat kommer studiebesök att göras på andra förskolor samt pedagog- och 
barnråd tas fram. En landskapsarkitekt kommer att vara med i projektet för att 
plocka upp barnens och pedagogernas tankar och idéer. Samverkan kommer 
löpande att ske med LFF.  

Under hösten 2020 kommer förskolorna få möjlighet att söka medel för att 
genomföra projekt i sin utemiljö. Ansökningarna ska ske i delaktighet med barn 
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och pedagoger. Förvaltningen kommer i samverkan med LFF plocka ut ett 
antal förskolor som sedan får möjlighet att genomföra sina projekt. 

Under första året kommer nedan åtgärder att prioriteras: 
Solskydd: inventering har gjorts kring vilka förskolegårdar som i dagsläget 
saknar solskydd. 

Norrbyskolans förskola: ett större arbete behöver göras för att rusta upp 
gården. LFF kommer att ta in en landskapsarkitekt. 

Götagårdens förskola: komplettering av lekutrustning. 

Björkängens förskola: komplettering av lekutrustning. 

Herrgårdslekens förskola: komplettering av lekutrustning. 

Ekegårdens förskola: komplettering av lekutrustning. 

Skattkistans förskola: komplettering av lekutrustning. 

Mariagårdens förskola: möjlighet att utöka gården ses över av LFF. 

Förhoppningen är att arbetet med solskydd på förskolegårdarna kan startas upp 
direkt och att sedan övriga åtgärder verkställs så snart som möjligt. 

Vilka förskolor som blir aktuella under andra året kommer 
Förskoleförvaltningen och LFF arbeta fram under hösten 2020, då detta beror 
på hur arbetet med förskolorna som prioriterats under första året fortlöpt. 
Planeringen är avhängig hur tidsplanen följs samt vilka kostnader de olika 
satsningarna medför. Med hänsyn till att projektet ska fortgå under tre år kan 
förutsättningarna ändras med tiden och prioriteringsordningen kan komma att 
ändras. 

Andreas Ekström 
Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 
Förvaltningschef  
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Månadsrapport maj 2020 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att godkänna månadsrapport maj 2020.         

Ärendet i sin helhet 

Förskolenämnden redovisar ett resultat på +9 001 tkr i förhållande till 

periodens budget. Fem tolftedelar av nämndens buffert påverkar resultatet 

positivt med 3 208 tkr. Förskolenämnden har ännu inte kompenserats för de 

extra lönesatsningar som gjorts för förskollärare och första linjens chefer. 

Kompensationen avser mellanskillnaden mellan 2,7 % och 3,0 % och beräknas 

påverka periodens resultat med ca -200 tkr. Prognosen för helåret är i nuläget 

+5 000 tkr. 

Förskolenämndens ram inför 2020 räknades upp med knappt 0,5 % avseende 

volym, baserat på befolkningsprognos framtagen i april 2019. Antalet inskrivna 

barn i våra egna förskolor har under perioden januari-maj varit 92 barn färre än 

under motsvarande period förra året. 

Antalet barn i fristående förskolor är 6 fler under januari-maj 2020 än under 

motsvarande period förra året. Fristående pedagogisk omsorg har ökat med 10 

platser jämfört med motsvarande period förra året. Kostnaderna för köpta 

platser är ca 600 tkr lägre under januari-maj 2020 än för motsvarande period 

förra året. 

Sammantaget, när även köpta och sålda platser till annan kommun räknas med, 

har Förskolenämnden betalningsansvar för 78 färre barn under januari-maj 

2020 än under motsvarande period 2019. 

Utifrån det ekonomiska läget under 2019 beslutade Förskolenämnden om en 

åtgärdsplan för en ekonomi i balans enligt Borås Stads styrprinciper. 

Åtgärdsplanen är långsiktig och förväntas ge full effekt under 2021. 

Inför varje ny planlagd förskola görs en noggrann behovsanalys, då dessa 

innebär en avsevärt högre lokalkostnad.               

Beslutsunderlag 

1. Månadsrapport maj 2020 Förskolenämnden                                

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 9 juni 2020.  
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1  Inledning 

Förskoleförvaltningens viktigaste uppdrag de kommande åren är att fortsätta arbetet med att skapa en 
likvärdig förskoleverksamhet med god kvalitet. Under 2020 kommer de huvudutmaningar som nämnd 
och förvaltning identifierat att stå i fokus. Förvaltningen har tagit fram en övergripande 
verksamhetsplan som identifierar de gemensamma utvecklingsområdena: 

· Kvalitet i utbildningen - en god och likvärdig kvalitet i alla förskolor 

· Kompetensförsörjning - kvalitativ och långsiktig kompetensförsörjning 

· Förvaltningens processer – goda förutsättningar för verksamheterna och underlag för beslut 

Under mars månad identifierades influensan Covid-19 som en världsomspännande pandemi. Borås stad 
såväl som förvaltningarna gick upp i stabsläge. Säkerhetsarbetet har dominerat förvaltningens arbete 
och i hög grad påverkat förskolornas verksamhet och behov. Personal har fått hantera nya riktlinjer och 
information, nya bedömningar, vårdnadshavares oro och frustration vid sidan av egna frågor och oro. 
Trycket har varit hårt på rektor att hantera alla nya aspekter och krav på verksamheterna, samt utvidgad 
rapportering av säkerhetsläget. 

Förskolenämnden redovisar ett resultat på +9 001 tkr i förhållande till periodens budget. Fem 
tolftedelar av nämndens buffert påverkar resultatet positivt med 3 208 tkr. Prognosen för helåret är i 
nuläget +5 000 tkr. 

2  Omvärldsanalys 

Omvärlden, i Borås, nationellt och internationellt, dominerades av den växande pandemin. 
Förvaltningen har under mars månad initierat nya samarbeten med CKS och Stadsledningskansliet för 
att möta nya frågor och behov. Läget har skapat mycket oro hos vårdnadshavare och personal vilket 
har resulterat i att förvaltningen har fått göra stora satsningar på att ta fram och sprida 
informationsmaterial till både vårdnadshavare och rektorer. 

De funktioner som har direktkontakt med vårdnadshavare ett i hög grad ökat tryck på att kunna möta 
nya behov och att ge svar i verksamheterna och på telefon. 

Många vårdnadshavare upplever också förändringar i sin livssituation genom ett ökat antal 
uppsägningar och permitteringar. Detta skapar en stor administrativ börda för de funktioner i 
förvaltningen som handlägger avgifter och rätt till placering. 

Sverige prognostiseras få en kraftigt ökad arbetslöshet under året vilket kommer att innebära en risk för 
förskolornas intäkter. 

Förvaltningen har för läsåret 19/20 beviljats statsbidrag för minskade barngrupper med drygt 54 mnkr. 

3 Indikatorer och uppdrag 

3.1 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

Målbild 

Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsättningar för barn och 
unga att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla vuxna. 
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Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall Målvärde 2020 Målvärde 2025 

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

 97 98 

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

 100 100 

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

Under rubriken "Nya placeringar och väntetid" presenteras utfall per månad för denna indikator. Till 
Kommunstyrelsen följs indikatorn upp i samband med årsredovisningen. 

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

Indikatorn följs upp i samband med tertialrapport 2 samt i årsredovisningen. Frågan om andel föräldrar 
som känner sig trygga när de lämnar sitt barn på förskolan ställs till vårdnadshavare i 
Förskoleförvaltningens klimatenkät. Årets enkät pågår under februari - mars månad.  

3.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status Kommentar 

Förskolenämnden uppdras att tillsammans 
med Arbetslivsnämnden se till att 
samhällsintroduktion erbjuds på alla 
familjecentraler. 

 Ej 
genomfört 

Ett arbete startade under 2019 och 
Förskoleförvaltningen anordnade 
tillsammans med Arbetslivsförvaltningen två 
träffar, men dessa genomfördes inte p.g.a 
för få anmälda. Ett omtag kommer tas under 
2020. 

3.2 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 

Målbild 

Människors engagemang och initiativkraft skapar starka, attraktiva tätorter och en levande landsbygd. 

Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall Målvärde 2020 Målvärde 2025 

Andel närproducerade livsmedel, %. 26,1 25 30 

Andel närproducerade livsmedel, %. 

Utfallet är 26,1 % vilket ligger i nivå med det målvärde som är satt för 2020. Det nya livsmedelsavtalet 
trädde i kraft den 1 maj 2019, vilket innebär att det är först i år som nämnden kan se en helårseffekt. 
Trend för indikator går ännu inte att se då den är ny sedan 2019. 
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3.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

Målbild 

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

Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall Målvärde 2020 Målvärde 2025 

Andel ekologiska livsmedel, %. 52,8 50 65 

Andel ekologiska livsmedel, %. 

Kostverksamheten ligger organisatoriskt under Grundskoleförvaltningen och de köper in ekologiska 
livsmedel ifrån upphandlade leverantörer. Livsmedelspriserna har kraftigt ökat från den 1 maj 2019, då 
det nya livsmedelsavtalet trädde i kraft. De ökade livsmedelspriserna kan framförallt härledas till 
finansieringsmodellen för distributionscentralen. Livsmedelsavtalet säkerställer en viss ambitionsnivå 
vad gäller ekologiska livsmedel utifrån att vissa produktgrupper enbart är upphandlade som ekologiska, 
exempelvis mejeriprodukter. 
 
Sett över en flerårsperiod redovisar nämnden en stabil trend med ett redovisat utfall som når satt 
målvärde, med undantag för 2018 där måluppfyllelsen blev 99,8 %.  

3.4 Ekonomi och egen organisation 

Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall Målvärde 2020 Målvärde 2025 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

10 8 7 

Arbetad tid för timavlönade omräknat 
till årsarbeten. 

70,3 75 50 

Andel anställda som nyttjar Borås 
Stads friskvårdsbidrag, % 

 43 50 

 

Verksamhetens indikatorer Utfall Målvärde 2020 Målvärde 2025 

Antalet inkomna anmälningar till 
Skolinspektionen där myndigheten 
utdelat ett föreläggande. 

 0 0 

Antalet inkomna anmälningar till Skolinspektionen där myndigheten utdelat ett 

föreläggande. 

Denna indikator följs upp till Kommunstyrelsen i samband med årsredovisningen. Utfallet för januari 
- maj 2020 är 0. 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Under den pågående pandemin har sjukskrivningarna ökat och har varierat kraftigt under perioden. 
Bemanningssituationen har på vissa förskolor varit ansträngd och på andra så väl tilltagen att 
medarbetarna upplev en lättnad i jämförelse med en normal bemanning. Förvaltningen arbetar aktivt 
med att försöka jämna ut belastningen genom att flytta medarbetare mellan områdena för att säkerställa 
en så god arbetsmiljö som möjligt under rådande omständigheter. Men en ökad rörlighet med dagliga 
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förflyttningar och förändringar i arbetsschema utifrån personals frånvaro ger en ökad belastning för 
både rektorer och medarbetare. Oförutsägbarhet och minskad kontroll över den egna arbetssituationen 
ger ökad stress och innebär en risk för fortsatt ökade sjuktal. 
 
Situationen är såpass extrem att det är svårt att under pågående pandemi analysera sjukskrivningstalen 
ytterligare.  

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Förvaltningen har minskat användandet av timvikarier betydligt, dels för att behovet saknats och dels 
för att ge företräde till mer ansträngda förvaltningar i Borås stad. 
 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, % 

Följs upp i samband med årsredovisningen. 
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4  Nämndens verksamhet  

4.1 Ekonomiskt sammandrag 

Tkr 
Utfall 

perioden 
Budget 

perioden 
Period- 

avvikelse 
Årsbudget Prognos 

Års-        
avvikelse 

Sålda platser 2 794 3 833 -1 039 9 200 8 200 -1 000 

Statsbidrag 34 314 34 071 243 82 375 82 375 0 

Förskoleavgifter 23 292 25 333 -2 041 61 700 59 850 -1 850 

Övrigt 2 935 2 391 544 5 739 5 855 116 

Summa intäkter 63 335 65 628 -2 293 159 014 156 280 -2 734 

       

Personal -258 041 -268 314 10 273 -662 971 -656 595 6 376 

Kost -27 506 -26 749 -757 -62 939 -65 939 -3 000 

Lokalvård -10 966 -11 291 325 -27 098 -27 098 0 

Lokaler -39 854 -40 848 994 -98 658 -98 358 300 

Köpta platser -25 711 -25 557 -154 -61 331 -61 611 -280 

Material -3 157 -1 926 -1 231 -4 583 -6 153 -1 570 

Övrigt -12 477 -14 321 1 844 -26 884 -28 676 -1 792 

Summa kostnader -377 712 -389 006 11 294 -944 464 -944 430 34 

       

Buffert    -7 700 0  

Nettokostnad -314 377 -323 378 9 001 -793 150 -788 150 5 000 

Nämndbidrag 323 378 323 378  793 150 793 150  

Resultat efter 
nämndbidrag 

9 001 0  0 5 000  

Fem tolftedelar av nämndens buffert ingår i posten Övrigt under Budget perioden och påverkar resultatet positivt med 3 208 tkr. 

4.2 Ekonomiska förutsättningar 

Förskolenämnden redovisar ett resultat på +9 001 tkr i förhållande till periodens budget. Fem 
tolftedelar av nämndens buffert påverkar resultatet positivt med 3 208 tkr. Förskolenämnden har ännu 
inte kompenserats för de extra lönesatsningar som gjorts för förskollärare och första linjens chefer. 
Kompensationen avser mellanskillnaden mellan 2,7 % och 3,0 % och beräknas påverka periodens 
resultat med ca -200 tkr. Prognosen för helåret är i nuläget +5 000 tkr. 

Förskolenämndens ram inför 2020 räknades upp med knappt 0,5 % avseende volym, baserat på 
befolkningsprognos framtagen i april 2019. Antalet inskrivna barn i våra egna förskolor har under 
perioden januari-maj varit 92 barn färre än under motsvarande period förra året. 

Antalet barn i fristående förskolor är 6 fler under januari-maj 2020 än under motsvarande period förra 
året. Fristående pedagogisk omsorg har ökat med 10 platser jämfört med motsvarande period förra året. 
Kostnaderna för köpta platser är ca 600 tkr lägre under januari-maj 2020 än för motsvarande period 
förra året. 
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Sammantaget, när även köpta och sålda platser till annan kommun räknas med, har Förskolenämnden 
betalningsansvar för 78 färre barn under januari-maj 2020 än under motsvarande period 2019. 

Utifrån det ekonomiska läget under 2019 beslutade Förskolenämnden om en åtgärdsplan för en 
ekonomi i balans enligt Borås Stads styrprinciper. Åtgärdsplanen är långsiktig och förväntas ge full 
effekt under 2021. 

Inför varje ny planlagd förskola görs en noggrann behovsanalys, då dessa innebär en avsevärt högre 
lokalkostnad. 
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4.3 Verksamhet 2020 

Tkr 
Utfall 

perioden 
Budget 

perioden 
Period- 

avvikelse 
Årsbudget Prognos 

Års-     
avvikelse 

Central 
administration 

      

Intäkt 7 0 7 0 7 7 

Kostnad -4 518 -4 208 -310 -10 274 -10 481 -207 

Nettokostnad -4 511 -4 208 -303 -10 274 -10 474 -200 

Politisk verksamhet       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad -762 -915 153 -2 195 -2 195 0 

Nettokostnad -762 -915 153 -2 195 -2 195 0 

Förskoleverksamhet       

Intäkt 62 686 65 176 -2 490 157 931 155 190 -2 741 

Kostnad -367 574 -375 600 8 025 -919 225 -919 084 141 

Nettokostnad -304 888 -310 424 5 536 -761 294 -763 894 -2 600 

Öppen förskola       

Intäkt 25 35 -10 84 84 0 

Kostnad -1 874 -2 102 228 -4 977 -4 877 100 

Nettokostnad -1 849 -2 067 218 -4 893 -4 793 100 

Familjecentraler       

Intäkt 618 416 202 999 999 0 

Kostnad -2 985 -2 972 -13 -7 793 -7 793 0 

Nettokostnad -2 367 -2 556 189 -6 794 -6 794 0 

Buffert       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad 0 -3 208 3 208 -7 700 0 7 700 

Nettokostnad 0 -3 208 3 208 -7 700 0 7 700 

Totalt       

Intäkt 63 336 65 627 -2 291 159 014 156 280 -2 734 

Kostnad -377 713 -389 005 11 292 -952 164 -944 430 7 734 

Nettokostnad -314 377 -323 378 9 001 -793 150 -788 150 5 000 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 

Förskolenämnden redovisar ett resultat på +9 001 tkr i förhållande till periodens budget. Fem 
tolftedelar av nämndens buffert påverkar resultatet positivt med 3 208 tkr. Prognosen för helåret är i 
nuläget +5 000 tkr. 

Central administration: Budgetavvikelsen är för perioden -303 tkr. Helårsprognos -200 tkr. 

Politisk verksamhet: Budgetavvikelsen är för perioden 153 tkr. Utfallet kan variera mellan månaderna. 
Helårsprognos enligt årsbudget. 

Förskoleverksamhet: Budgetavvikelse för perioden på +5 535 tkr. Helårsprognos -2 600 tkr. En del 
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av prognosavvikelsen, 3 000 tkr, avser ökade kostnader i samband med införandet av 
distributionscentral. En betydande ekonomisk risk finns i en minskning av intäkter. I nuläget har de 
grupperna med lägst avgift blivit avgiftsbefriade, vilket påverkat intäkterna under mars-maj med -1 
200 tkr. Prognosen för månaderna juni-juli bedöms innebära minskade intäkter med ca 500 tkr per 
månad. Risk finns för en ökning av mängden vårdnadshavare med sänkta inkomster och därmed lägre 
avgifter. Personalkostnaderna har varit lägre än budgeterat under perioden, då förskolorna inte behövt 
använda sig av timavlönad personal och att frånvaron bland personalen varit något högre. En prognos 
för årets personalkostnader är i nuläget svår att uppskatta men kostnaderna kommer att understiga 
budgeterad nivå. 

Förvaltningen har erhållit statsbidrag för minskade barngrupper för läsåret 19/20 med ca 54 mnkr. 

I årsskiftet 2019/2020 genomfördes en stor omorganisation i förskolornas ledningsorganisation. 
Samtliga 37 tjänster som biträdande rektor togs bort och samtidigt påbörjade 10 nya rektorer sin 
anställning. Förändringen möjliggjorde att storleken på rektorsområdena kunde ses över och många 
rektorer fick därmed mindre områden och färre medarbetare. 

Inför varje ny planlagd förskola görs en noggrann behovsanalys, eftersom det finns en oro över de 
högre lokalkostnader de medför. 

Öppen förskola: Budgetavvikelsen är för perioden +218 tkr. Helårsprognos +100 tkr. 

Familjecentral: Budgetavvikelsen är för perioden +189 tkr. Helårsprognos enligt årsbudget. 

Buffert: Nämndens buffert för året är 7 700 tkr och ligger periodiserad jämnt under året. Det innebär 
att en tolftedel av nämndens buffert ligger med som en del av periodens budget varje månad. 

5  Verksamhetsmått 

5.1 Förskola 

5.1.1 Förskola 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2020 Utfall Maj 2020 Budget 2019 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, % 

13,5  7,5 

Arbetad tid för timavlönade omräknat 
till årsarbeten 

10  75 

Antal inskrivna barn från kommunen 6 417 6 475 6 180 

varav barn i fristående verksamhet 484 485 480 

Antal barn per årsarbetare i egen regi 5,3 5,4 5,6 

Andel förskollärare, % 45 45 50 

Andel barnskötare, % 30 30 30 

Gruppstorlek 13 14 17 
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6 Nya placeringar och väntetid 

Totalt antal nya placeringar per månad och väntetid 

  Jan Feb 
Mar
s 

April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec 

Antal nya 
placeringar 

248 102 122 47 45        

Antal barn 
som önskat 
plats aktuell 
månad och 
börjat/ 
erbjudits plats 
aktuell månad 

238 86 85 28 22        

Plats samma 
dag som 
önskats 

203 73 77 23 15        

Väntan 1-10 
arbetsdagar 

14 4 3 4 6        

Väntan 11 
arbetsdagar 
eller mer 

21 9 3 1 1        

Placerade barn under ett års ålder 

  Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec 

11-12 mån 5 6 4 3 3        

10-11 mån 3 2 3 2 2        

9-10 mån 0 0 1 2 1        

8-9 mån 0 1 2 1 0        

7-8 mån 1 0 1 1 0        

6-7 mån 0 0 1 0 0        

Totalt 9 9 12 9 6        
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1  Inledning 

Varje månad i samband med nämndens månadsrapport redovisas status för de uppdrag som getts av 
Kommunfullmäktige och Förskolenämnden. Uppdragsredovisning per januari, april, augusti och 
december redovisas som anmälningsärenden till nämnden, övriga månader biläggs redovisningen till 
nämndens månadsrapport. 

2 Uppdrag från Kommunfullmäktige och 

Förskolenämnden 

2.1 Kommunfullmäktige 

Datum Uppdrag Status 

2019-11-29 Förskolenämnden uppdras att 
tillsammans med Arbetslivsnämnden se 
till att samhällsintroduktion erbjuds på alla 
familjecentraler. 

Ej påbörjad 

2.2 Förskolenämnden 

Datum Uppdrag Status 

2019-04-16 Utreda möjligheten att ta över kost, 
lokalvård och vaktmästeri till 
Förskoleförvaltningen. (Initiativärende) 

Delvis slutfört.  
Utredning avseende vaktmästeri är 
slutförd 2020-04-23. 

2020-02-24 Initiativärende: Verksamhetsmått 
placering på förskola 

Under beredning. 

2020-02-24 Initiativärende: Redovisning av satsning 
på utemiljön. 

Under beredning. 

2020-05-18 Förskoleförvaltningen ska ta fram 
information om kösituationen på Sparsör 

Under beredning. 

2020-05-18 Förskoleförvaltningen ska ta fram hur 
många 15-timmars barn det finns per 
förskola. 

Under beredning. 

Slutförda uppdrag 

2020-03-26 Initiativärende - Redovisning av 
situationen kring Lilla Safiren 

Slutfört 2020-03-26 

2020-01-30 Förskolenämnden ska under våren 2020 
utreda om behov av ny förskola kommer 
att finnas på Hestra, Serenadgatan före år 
2024. 

Slutfört 2020-05-18 

2020-04-23 Förskoleförvaltningen ska ta fram en rutin 
för Öppna förskolans uteverksamhet. 

Slutfört 2020-04-30 
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Granskning av samverkan och förebyggande arbete 

kring barn och unga 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att godkänna granskningen av samverkan med 

externa parter kring barn och unga.  

Sammanfattning 

BDO har på uppdrag av Stadsrevisionen i Borås Stad gjort utredningen med 

syfte att bedöma kommunens samverkan kring barn och unga i åldern 0-20 år 

med externa aktörer. Primärt är det samverkan som granskats och inte 

resultaten av den.  

Den samverkan som granskats består av flera olika samverkansorgan och 

strukturer. Överlag har berörda nämnders granskade samverkan med externa 

parter en tydlig och ändamålsenlig styrning, ansvarsfördelning och samsyn.  

Utredningen visar att Kommunstyrelsen inte antar sitt uppdrag att samordna 

samverkan kring barn och unga i tillräcklig grad, vilket medför att nämndernas 

insatser tillsammans inte leder till fördelaktiga förutsättningar för barn och unga 

i kommunen. Granskningen visar vidare att det inte är samverkan i sig som är 

utmaningen, utan i vilken grad kommunen samlat sig och själva tagit ställning 

till huruvida de insatser som vidtagits är tillräckliga för det egna ansvaret, innan 

man går in i samverkan. 

I utredningen lyfts samverkan med externa aktörer så som samarbetet med 

familjecentralerna och i lokala nätverksgrupper. Här ser man att organiseringen 

är tydlig med funktionell ansvarsfördelning och samsyn.  

I utredningen framgår även att berörda nämnder behöver säkerställa att 

innovativa lösningar skapas inom ramen för samverkan med externa aktörer 

och att dessa omsätts till praktisk nytta för kärnverksamheten. Granskningen 

visar att det förekommer nytänkande i samverkan men att återkoppling till 

kärnverksamheten brister.                

Ärendet i sin helhet 

I utredningen framkommer det att det är oklart vem i Borås Stad som förväntas 

identifiera de processer där samverkan kan och bör ske. Utredningen visar att 

ett sådant arbete på Kommunstyrelse- och nämndnivå med fördel skulle kunna 

utvecklas. Organisering av den samverkan som bedrivs kan ses som funktionell 
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utifrån de behov som lyfts. Samtidigt finns synpunkter på vad som samverkas 

kring, när i tiden och hur väl de granskade nämnderna tar ansvar. 

Vidare visar utredningen att en tydlig målbild saknas för vad samverkan ska leda 

till eller hur den kompletterar nämndernas respektive kärnverksamheter på 

bästa sätt.  

I utredningen framkommer det att Kommunstyrelsen inte antar sitt uppdrag att 

samordna samverkan kring barn och unga i tillräcklig grad, vilket medför att 

nämndernas insatser tillsammans inte leder till fördelaktiga förutsättningar för 

barn och unga i kommunen. Granskningen visar vidare att det inte är 

samverkan i sig som är utmaningen, utan i vilken grad kommunen samlat sig 

och själva tagit ställning till huruvida de insatser som vidtagits är tillräckliga för 

det egna ansvaret, innan man går in i samverkan. 

Utredningen visar att genom att möta barnen tidigt i deras väg mot utsatthet är 

ett sätt att investera i barns framtid. Detta borde enligt utredningen kunna 

möjliggöras genom till exempel en budget för barn och unga som omfattar en 

mandatperiod eller dylikt. 

I utredningen framgår även att berörda nämnder behöver säkerställa att 

innovativa lösningar skapas inom ramen för samverkan med externa aktörer 

och att dessa omsätts till praktisk nytta för kärnverksamheten. Granskningen 

visar att det förekommer nytänkande i samverkan men att återkoppling till 

kärnverksamheten brister. I samverkan möts kompetenser och professioner 

kring frågor på ett nytt sätt vilket kan innebära smarta lösningar, lärande och 

utveckling. Men det saknas systematik kring hur sådana innovativa processer 

eller lärande ska fungera. Detta kan leda till att effektiviseringsmöjligheter och 

utvecklingspotential inte tas tillvara. 

Iakttagelserna ovan pekar mot att det finns ändamålsenliga styrande dokument 

med mål, riktlinjer och rutiner som regelbundet följs upp och revideras i de 

områden där samverkan med externa parter är etablerad. Däremot saknas tydlig 

målbild för vad samverkan ska leda till eller hur den kompletterar nämndernas 

respektive kärnverksamheter på bästa sätt. 

Beslutsunderlag 

1. Rapportsammandrag Revisionsrapport – Borås Stads samverkan med externa 

parter kring barn och unga 

2. Revisionsrapport – Borås Stads samverkan med externa parter kring barn 

och unga                                

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 9 juni 2020. 

Beslutet expedieras till 

1. Stadsrevisionen 
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Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 
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Borås Stads samverkan med externa 
parter kring barn och unga

BDO har på uppdrag av Stadsrevisionen i Borås Stad 
genom fört en granskning av samverkan med  externa 
parter kring barn och unga. Granskningen  omfattar 
Kommunstyrelsen, Fritids och folkhälsonämnden, 
Individ och familjeomsorgsnämnden, Förskolenämnden, 
Grundskolenämnden, Gymnasie- och vuxenutbildnings-
nämnden och Sociala omsorgsnämnden. Därutöver har 
följande aktörer bidragit med information till gransk-
ningen; ett urval i kommunen verksamma fristående 
skolor, Västra Götalandsregionen, Polisen och de kom-
munala bostadsbolagen AB Bostäder, Fristadbostäder 
AB, Viskaforshem AB, AB Sandhultsbostäder och AB 
Toarpshus. 

Syftet med granskningen är att med utgångspunkt i lag-
stiftning, allmänna råd och lokala styrdokument, bedöma 
om kommunens samverkan kring barn och unga i åldern 
0–20 år med externa aktörer är ändamålsenlig.

Styrande dokument, mål och riktlinjer
Den samverkan som granskats mellan interna och ex-
terna aktörer så som socialtjänst, skola, Västra Göta-
landsregionen och Polisen är överlag tillfredsställande. 
Granskningen visar dock brister i vissa delar så som gäl-
lande närvaro, mandat och sekretess. Granskningen visar 
att det inte är samverkan i sig som är utmaningen, utan 
i vilken grad kommunen tagit ställning till huruvida de 
insatser som genomförs är tillräckliga för det egna ansva-
ret, innan man går in i samverkan. 

Iakttagelserna ovan pekar mot att det finns ändamålsen-
liga styrande dokument med mål, riktlinjer och rutiner 
som regelbundet följs upp och revideras i de områden där 
samverkan med externa parter är etablerad. Däremot sak-
nas en tydlig målbild för vad samverkan ska leda till eller 
hur den kompletterar nämndernas respektive kärnverk-
samheter på bästa sätt.

Samverkan ska fungera som en stödprocess till kärnverk-
samheten. Det är oklart vem i Borås Stad som förväntas 
identifiera de processer där samverkan kan och bör ske. 
Ett sådant uppdrag borde strategiskt ligga nära dem som 
fastställer vad kärnprocessen ska innehålla, hur det ska 
genomföras, och hur samverkan kan bli en stödprocess 
till kärnprocessen, dvs den ordinarie verksamheten. Ett 
sådant arbete på Kommunstyrelse- och nämndnivå skulle 
med fördel kunna utvecklas.

Vad gäller samverkan med externa parter visar gransk-
ningen att det inte genomförs en kontinuerlig uppföljning, 
utvärdering och återrapportering till Kommunstyrelsen 
rörande resultat och effekter av arbetet med eventuella 
åtgärder som följd. Kommunstyrelsens roll vad gäller 
samordning av samverkan i syfte att öka effektivitet och 
effekthemtagning kan stärkas. BDO menar att formule-
ringar i reglementen kring Kommunstyrelsens övergripan-
de roll för att samordna samverkan bör förtydligas. Detta 
så att samverkan kan leda till stärkta förutsättningar som 
kompletterar respektive nämnds grund/kärnverksamhet.

Kommunens samverkan genomförs exempelvis i syfte att 
kompensera för de organisatoriska mellanrum som uppstår 
mellan förvaltningarnas uppdrag och mandat. BDO vill 
peka på att det finns en risk att samverkan i sig får växa 
som ett sätt att lösa organisatoriska mellanrum snarare 
än att uppdragen i sig anpassas bättre till helheten. BDO 
ser att det kan finnas en möjlighet att med en översyn av 
fördelning av dessa uppdrag och mandat kunna minska de 
organisatoriska mellanrummen och därmed också minska 
behovet av samverkan. 

Organisation för samverkan med externa parter
Den samverkan som granskats består av flera olika samver-
kansorgan och strukturer. Överlag har berörda nämnders 
granskade samverkan med externa parter en tydlig och 
ändamålsenlig styrning, ansvarsfördelning och samsyn. 
Organisering av den samverkan som bedrivs kan ses som 
funktionell utifrån de behov som lyfts. Samtidigt finns 
synpunkter på vad som samverkas kring, när i tiden och 
hur väl de granskade nämnderna tar ansvar. 

Trots uttalade strategier saknas ett gemensamt arbete 
mellan de mjuka nämnderna om samverkan med externa 
parter kring barn och unga. Nämnderna bör lägga den 
gemensamma kartan tillsammans för att säkra att kärn-
processerna gör det de ska för att minska barns utsatthet 
– en del i att genomföra samordnade tidiga insatser är 
att varje aktör genomför sitt uppdrag i ett tidigt skede. 
En samverkan kan med fördel utvecklas där nämnderna 
tillsammans tar fram mål och riktlinjer för samverkan 
med externa parter på mer generell nivå, som regelbundet 
skulle kunna följas upp och revideras. 

Granskningen visar att det förekommer nytänkande i 
samverkan men att återkoppling till kärnverksamheten 
brister. I samverkan möts kompetenser och professioner 
kring frågor på ett nytt sätt vilket kan innebära smarta lös-
ningar, lärande och utveckling. Men det saknas systematik 
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kring hur sådana innovativa processer eller lärande ska 
fungera. Detta kan leda till att effektiviseringsmöjligheter 
och utvecklingspotential inte tas tillvara. 

BDO menar att det kan vara ett problem för barn och 
unga att skolnämnderna inte har tydliga riktlinjer för hur, 
om vad och när friskolor ska innefattas i samverkan för att 
säkra upp rätten till en väl fungerande skolgång för alla 
kommunens barn och unga.

Borås Stads insatser inom området
Det är oklart vad som ingår i Borås Stads portfölj av insat-
ser, vilken reell förändring som förväntas åstadkommas, 
för vem eller när. Det är också oklart vilka insatser och 
åtgärder som finns att tillgå för att möta barns utveckling. 
Små insatser redan i tidiga åldrar kan öka barnets mot-
ståndskraft på ett helt annat sätt än de insatser som kan 
genomföras i senare åldrar.

Att satsa mer på kärnverksamheten skulle kunna minska 
behovet av att samverka vid insatser och åtgärder kring 
barn och unga. Detta eftersom behoven sannolikt skulle 
se annorlunda ut. Att genomföra insatser som stärker barns 
förutsättningar att vara i skolan och klara kunskapskraven 
kan vara en sådan insats (god kvalitet i kärnverksamheten). 
Att också stötta föräldrar och tillse att alla barn har ett 
omhändertagande dygnet runt kan vara en annan.

Resurser och ekonomistyrningsprinciper
Granskningen visar att ekonomistyrning kopplat till sam-
verkan samt insatser/åtgärder kan förbättras. 

Det är tydligt att Borås stad har möjligheter att skärpa 
övergripande samordning och prioritering även vad gäller 
resursfördelning och samverkan i syfte att kunna genomfö-
ra insatser och åtgärder där de gör som mest nytta för barn 
och unga. Att möta barnen tidigt i deras väg mot utsatthet 
är ett sätt att investera i barns framtid. Detta borde kunna 
möjliggöras genom t.ex. en budget för barn och unga som 
omfattar en mandatperiod eller dylikt. 

Nämndövergripande behovsanalys kring samverkan kopp-
lat till de strategier som finns i målbild 2025 borde kunna 
ske på politisk nivå inför varje budgetprocess – för att 
prioritera kostnader för kärnverksamhet respektive sam-
verkan så att insatser kan göras där de får mest effekt till 
lägsta kostnad. Man måste se nyttan i tidiga samordnade 
insatser trots för stunden ökade kostnader. BDO kan ana 
att kommunen balanserar mellan prioritering på kort och 
lång sikt. Höga kostnader för utsatta barn står idag emot 

behovet av att stärka de olika nämndernas kärnverksam-
heter, men också emot möjligheten att satsa mer på före-
byggande arbete i syfte att minska framtida barns utsatthet 
och därtill kopplade kostnader.

En samlad budgetprocess för mandatperioden skulle kun-
na möjliggöra satsningar på förebyggande och samordna-
de tidiga insatser. Detta skulle i så fall kunna ske på ett 
kommungemensamt sätt i samverkan med externa parter 
kring barn och unga 0–20 år. 
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Sammanfattning
BDO AB har på uppdrag av Stadsrevisionen i Borås Stad genomfört en granskning av samverkan
med externa parter kring barn och unga. Granskningen omfattar Kommunstyrelsen, Fritids och
folkhälsonämnden, Individ och familjeomsorgsnämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämn-
den, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och Sociala omsorgsnämnden. Därutöver har
följande aktörer bidragit med information till granskningen; ett urval i kommunen verksamma
fristående skolor, Västra Götalandsregionen, Polisen och de kommunala bostadsbolagen AB
Bostäder, Fristadbostäder AB, Viskaforshem AB, AB Sandhultsbostäder och AB Toarpshus.

Syftet med granskningen är att med utgångspunkt i lagstiftning, allmänna råd och lokala styr-
dokument, bedöma om kommunens samverkan kring barn och unga i åldern 0-20 år med ex-
terna aktörer är ändamålsenlig.

Styrande dokument, mål och riktlinjer
Den samverkan som granskats mellan interna och externa aktörer så som socialtjänst, skola,
Västra Götalandsregionen och Polisen är överlag tillfredsställande. Granskningen visar dock
brister i vissa delar så som gällande närvaro, mandat och sekretess. Granskningen visar att
det inte är samverkan i sig som är utmaningen, utan i vilken grad kommunen tagit ställning
till huruvida de insatser som genomförs är tillräckliga för det egna ansvaret, innan man går in
i samverkan.

Iakttagelserna ovan pekar mot att det finns ändamålsenliga styrande dokument med mål,
riktlinjer och rutiner som regelbundet följs upp och revideras i de områden där samverkan
med externa parter är etablerad. Däremot saknas en tydlig målbild för vad samverkan ska
leda till eller hur den kompletterar nämndernas respektive kärnverksamheter på bästa sätt.

Samverkan ska fungera som en stödprocess till kärnverksamheten. Det är oklart vem i Borås
Stad som förväntas identifiera de processer där samverkan kan och bör ske. Ett sådant uppdrag
borde strategiskt ligga nära dem som fastställer vad kärnprocessen ska innehålla, hur det ska
genomföras, och hur samverkan kan bli en stödprocess till kärnprocessen, dvs den ordinarie
verksamheten. Ett sådant arbete på Kommunstyrelse- och nämndnivå skulle med fördel kunna
utvecklas.

Vad gäller samverkan med externa parter visar granskningen att det inte genomförs en konti-
nuerlig uppföljning, utvärdering och återrapportering till Kommunstyrelsen rörande resultat
och effekter av arbetet med eventuella åtgärder som följd. Kommunstyrelsens roll vad gäller
samordning av samverkan i syfte att öka effektivitet och effekthemtagning kan stärkas. BDO
menar att formuleringar i reglementen kring Kommunstyrelsens övergripande roll för att sam-
ordna samverkan bör förtydligas. Detta så att samverkan kan leda till stärkta förutsättningar
som kompletterar respektive nämnds grund/kärnverksamhet.

Kommunens samverkan genomförs exempelvis i syfte att kompensera för de organisatoriska
mellanrum som uppstår mellan förvaltningarnas uppdrag och mandat. BDO vill peka på att det
finns en risk att samverkan i sig får växa som ett sätt att lösa organisatoriska mellanrum
snarare än att uppdragen i sig anpassas bättre till helheten. BDO ser att det kan finnas en
möjlighet att med en översyn av fördelning av dessa uppdrag och mandat kunna minska de
organisatoriska mellanrummen och därmed också minska behovet av samverkan.

Organisation för samverkan med externa parter
Den samverkan som granskats består av flera olika samverkansorgan och strukturer. Överlag
har berörda nämnders granskade samverkan med externa parter en tydlig och ändamålsenlig
styrning, ansvarsfördelning och samsyn. Organisering av den samverkan som bedrivs kan ses
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som funktionell utifrån de behov som lyfts. Samtidigt finns synpunkter på vad som samverkas
kring, när i tiden och hur väl de granskade nämnderna tar ansvar.

Trots uttalade strategier saknas ett gemensamt arbete mellan de mjuka nämnderna om sam-
verkan med externa parter kring barn och unga. Nämnderna bör lägga den gemensamma kar-
tan tillsammans för att säkra att kärnprocesserna gör det de ska för att minska barns utsatthet
– en del i att genomföra samordnade tidiga insatser är att varje aktör genomför sitt uppdrag
i ett tidigt skede. En samverkan kan med fördel utvecklas där nämnderna tillsammans tar fram
mål och riktlinjer för samverkan med externa parter på mer generell nivå, som regelbundet
skulle kunna följas upp och revideras.

Granskningen visar att det förekommer nytänkande i samverkan men att återkoppling till
kärnverksamheten brister. I samverkan möts kompetenser och professioner kring frågor på ett
nytt sätt vilket kan innebära smarta lösningar, lärande och utveckling. Men det saknas syste-
matik kring hur sådana innovativa processer eller lärande ska fungera. Detta kan leda till att
effektiviseringsmöjligheter och utvecklingspotential inte tas tillvara.

BDO menar att det kan vara ett problem för barn och unga att skolnämnderna inte har tydliga
riktlinjer för hur, om vad och när friskolor ska innefattas i samverkan för att säkra upp rätten
till en väl fungerande skolgång för alla kommunens barn och unga.

Borås Stads insatser inom området
Det är oklart vad som ingår i Borås Stads portfölj av insatser, vilken reell förändring som
förväntas åstadkommas, för vem eller när. Det är också oklart vilka insatser och åtgärder som
finns att tillgå för att möta barns utveckling. Små insatser redan i tidiga åldrar kan öka barnets
motståndskraft på ett helt annat sätt än de insatser som kan genomföras i senare åldrar.

Att satsa mer på kärnverksamheten skulle kunna minska behovet av att samverka vid insatser
och åtgärder kring barn och unga. Detta eftersom behoven sannolikt skulle se annorlunda ut.
Att genomföra insatser som stärker barns förutsättningar att vara i skolan och klara kunskaps-
kraven kan vara en sådan insats (god kvalitet i kärnverksamheten). Att också stötta föräldrar
och tillse att alla barn har ett omhändertagande dygnet runt kan vara en annan.

Resurser och ekonomistyrningsprinciper
Granskningen visar att ekonomistyrning kopplat till samverkan samt insatser/åtgärder kan
förbättras.

Det är tydligt att Borås stad har möjligheter att skärpa övergripande samordning och priori-
tering även vad gäller resursfördelning och samverkan i syfte att kunna genomföra insatser
och åtgärder där de gör som mest nytta för barn och unga. Att möta barnen tidigt i deras väg
mot utsatthet är ett sätt att investera i barns framtid. Detta borde kunna möjliggöras genom
t.ex. en budget för barn och unga som omfattar en mandatperiod eller dylikt.

Nämndövergripande behovsanalys kring samverkan kopplat till de strategier som finns i mål-
bild 2025 borde kunna ske på politisk nivå inför varje budgetprocess – för att prioritera kost-
nader för kärnverksamhet respektive samverkan så att insatser kan göras där de får mest
effekt till lägsta kostnad. Man måste se nyttan i tidiga samordnade insatser trots för stunden
ökade kostnader. BDO kan ana att kommunen balanserar mellan prioritering på kort och lång
sikt. Höga kostnader för utsatta barn står idag emot behovet av att stärka de olika nämndernas
kärnverksamheter, men också emot möjligheten att satsa mer på förebyggande arbete i syfte
att minska framtida barns utsatthet och därtill kopplade kostnader.

En samlad budgetprocess för mandatperioden skulle kunna möjliggöra satsningar på förebyg-
gande och samordnade tidiga insatser. Detta skulle i så fall kunna ske på ett kommungemen-
samt sätt i samverkan med externa parter kring barn och unga 0-20 år.
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1 Inledning
Samverkan och samordnade förebyggande insatser är ett prioriterat område i flera kommuner
i syfte att i högre grad kunna stötta utsatta barn och unga, men också minska deras utsatthet.
Ett annat syfte med samverkan är att få tillgång till varandras resurser på ett mer strategiskt
och effektivt sätt och genom det tillsammans skapa nya arbetssätt och åstadkomma bättre
effekter. Nyckeln är ofta att hitta en gemensam vision samt fungerande samverkansformer
mellan parter, förståelse för varandras uppdrag och mandat samt ett konkret urval priorite-
rade områden att samverka kring.

Enligt Borås stads välfärdsbokslut 20181  har barn och unga skilda uppväxtvillkor i kommunen.
En betydligt större andel barn med utländsk bakgrund lever i ekonomiskt utsatta hushåll, än
barn med svensk bakgrund, även om den totala andelen ekonomiskt utsatta minskat. Flera av
nyckeltalen som beskriver barns och ungas uppväxtvillkor är oförändrade över en treårsperiod.
Detta gäller de relativt höga talen för psykosomatiska besvär så som sömnsvårigheter, huvud-
värk och ont i magen. Samtidigt kan man se att några av nyckeltalen som indikerar barns
förutsättningar försämrats. Andelen barn och unga som är medlem i en förening minskar och
andelen som uppger att de blivit mobbade ökar. Andelen elever i årskurs 9 som är behöriga
till yrkesprogram ökar något, där flickorna står för ökningen. Det är fortsatt konstaterade
skillnader mellan skolorna vad gäller godkända betyg, skolnärvaro mm.

Genom att samverka med de aktörer som påverkar barns vardag, skapas möjligheter att till-
sammans kunna påverka barns förutsättningar. Samverkan blir som en stödprocess2 till kärn-
verksamheten och ett sätt att överbrygga de så kallade organisatoriska mellanrum3 som skapas
i avståndet eller gränslandet mellan olika nämnders och huvudmäns uppdrag och mandat. I
flera delar är externa parters medverkan avgörande för att fånga barns hela sammanhang.

Under 2019 har Borås stad tagit fram en övergripande strategisk målbild och arbetssätt inom
ramen för ”Socialt hållbart Borås”4, ett långsiktigt arbete med målet att minska de stora
skillnaderna i människors livsvillkor. Kommunen har erhållit medel från tillväxtverket och i
första skedet riktas insatserna mot barn och unga, samt kopplat till målområdet Vi tar ge-
mensamt ansvar för barn och unga5, en del av visionen Borås 20256.

De flesta barns pedagogiska utveckling får tillräckligt stöd inom ramen för förskolors och sko-
lors kärnverksamheter. Som SKR7 (fd SKL) också säger, så finns det ett samband mellan god
kvalitet i skolmiljön och mindre utsatthet bland barn och unga. I klassrummet, med stöd av
barn- och elevhälsa och utifrån beslut av rektor, kan insatser för barn och unga genomföras

1https://www.boras.se/kommunochpolitik/kvalitetresultatochjamforelser/folkhalsoarbete/valfardsbok-

slut.4.6a80e56d15869d0d313f13ec.html den 8 januari 2020
2

Kommuner har ofta kvalitetsledningssystem som bygger på en logik av processer. Den verksamhet som utgör huvudupp-

draget kan beskrivas som en process som något förenklat benämnas kärnprocess. Medan andra processer, som samver-

kan, kan vara en stödprocess för att underlätta det som sker i kärnprocessen. Med den logiken blir det tydligt att kärnpro-

cessen behöver definieras för att förtydliga vad som ska ske var, och hur stödprocessen ”samverkan” bör se ut. Ett sådant

analysarbete bör genomföras i syfte att tydliggöra hur samverkan i realiteten kompletterar kärnprocessens funktion och bi-

drar till att överbrygga organisatoriska mellanrum. För att tillsammans kunna säkra relevanta förutsättningar för de barn och

unga som exempelvis riskerar hamna emellan kommunens aktörer och/eller mellan kommunen och externa parter.
3 https://kunskapsguiden.se/barn-och-unga/Teman/tidiga-samordnade-insatser-TSI/Documents/TSI-
Mats%20Tyrstrup%20om%20organisatoriska%20mellanrum.pdf den 27 januari 2020.
4 https://www.boras.se/kommunochpolitik/kvalitetresultatochjamforelser/socialthallbartboras.4.3ce6dfa316b8abfe-

ace78c8.html den 8 december 2019
5 https://www.boras.se/kommunochpolitik/visionboras2025/strategiskamalomraden/vitargemensamtansvarfor-
barnochunga.4.6a80e56d15869d0d313f0d40.html den 8 december 2019
6 https://www.boras.se/kommunochpolitik/visionboras2025.4.46966c1e1580c421fba95bf0.html den 8 december 2019
7 Exempelvis https://skr.se/skolakulturfritid/forskolagrundochgymnasieskola/uppdragfullfoljdutbildning/utvecklingsprogram-
forfullfoljdutbildning.29661.html den 21 januari 2020
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både i god tid och med goda resultat. En inkluderande skola ger dem större trygghet. Det är
inte alltid givet, men det finns ett samband mellan utsatthet och bristande skolresultat. Un-
gefär en fjärdedel av eleverna i Borås går ut nionde klass med icke godkända betyg i något av
kärnämnena.

Intressant att ha med sig i läsningen av rapporten kan vara att Borås stad bara för några år
sedan organiserade om från tre stadsdelar till dagens nämndorganisation. Samverkan sågs ti-
digt som ett sätt att överbrygga avståndet mellan kärnverksamheter och som en möjlighet att
kompensera för den förändring i geografiskt fokus som omorganiseringen innebar.

1.1 Tidigare rapporter i urval
1.1.1 Samgranskning med Västra Götalandsregionens revisorer
2015 genomförde Borås Stads stadsrevision tillsammans med Västra Götalandsregionens revi-
sorer (VGR) en granskning av den samverkan som fanns mellan staden och regionen kring barn
och ungas psykiska ohälsa. Syftet var att bedöma om samverkan tillgodosåg de lagstiftnings-
krav som finns på ändamålsenliga insatser för patienten/brukaren  Granskningen var avgrän-
sad till samverkan mellan elevhälsan och individ- och familjeomsorgen i Stadsdelsnämnd Norr,
Närhälsan med vårdcentralerna Sjöbo, Fristad och Södra Torget i Borås samt BUP inom Södra
Älvsborgs sjukhus. Granskningen visade på en rad brister i samverkan mellan Borås Stad och
VGR. Utifrån dessa brister skapades en gemensam handlingsplan för att stärka samverkan
mellan parterna.

Regionen genomför 2018 en uppföljningsgransking med syfte att undersöka i vilken omfattning
av regionen beslutade handlingsplaner hade genomförts. Uppföljningsgranskningen begränsa-
des till att granska primärvårdsstyrelsen och styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus. Den visade
att utifrån den handlingsplan som togs fram, som en konsekvens av revisionens gransknings-
rapport 2015, hade styrdokument, riktlinjer och rutiner utvecklats och förtydligats. Vilket
bidragit till en utveckling av samverkan mellan parterna. Granskningen kunde även visa att
det inte skett någon större förändring avseende sätt att hantera och registrera avvikelser
avseende samverkan. Regionen kunde genom granskningen visa att det fanns en vilja och strä-
van att effektivisera samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa, där barnets bästa ska
vara i centrum.

1.1.2 Granskning Borås stads samverkan och förebyggande arbete barn och unga
Området genomlystes av EY under slutet på 2018. Då granskades arbetet vid Fritids och folk-
hälsonämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och utbildningsnämnden
samt Sociala omsorgsnämnden. I revisionsrapporten daterad januari 2019 pekar EY på att det
i kommunen bla saknas en övergripande strategisk målbild för det förebyggande arbetet samt
samverkan kring denna. Men också att kommunstyrelsen inte fullt ut har tillsett att styrning
av det förebyggande arbetet är samordnat på ett ändamålsenligt sätt. Dessutom fann EY att
tydliga definitioner av vad man i kommunen menar med begreppen förebyggande ar-
bete och barn som far illa respektive riskerar att fara illa saknas. Ytterligare en slutsats var
att det saknades tydlighet kring hur samverkan ska inkludera externa och privata aktörer.

Föreliggande rapport kan dels ses som en fristående rapport, dels ses som en del två i Borås
stads revisorers granskning om samordnade tidiga insatser för barn och unga.



7
BDO Mälardalen AB, Sveavägen 53, 113 59  Stockholm, telnr (+46) 10 171 50 00, www.bdo.se

2 Metod
Syftet med denna granskning är att med utgångspunkt i lagstiftning, allmänna råd och lokala
styrdokument, bedöma om Borås stads samverkan kring barn och unga i åldern 0-20 år med
externa aktörer är ändamålsenligt.

Granskningen har genomförts i tre faser:
Ø I fas ett genomfördes uppstartsintervjuer med ett urval nämnder samt utredare vid

polisen. Konsulten tog del av gällande kommunövergripande riktlinjer och regelverk.
Därefter skickades en självvärdering till berörda nämnder i syfte att följa upp huruvida
åtgärder vidtagits utifrån av revisionen lämnade rekommendationer i januari 2019. De
gavs även möjlighet att lämna underlag till denna granskning.

Ø Fas två utgjordes av workshops utifrån NÖHRA8-metoden med ett urval grupper, såsom
bostadsbolagen, lokala samverkansgrupper, och friskolor på grund- samt gymnasie-
nivå. Under fas två djupintervjuades även ett urval nämnders förvaltningsledningar.

Ø Tredje fasen utgjordes av en analys- och rapportfas som inkluderade en muntlig av-
rapportering till revisionskontoret kring prioritering av väsentliga slutsatser.

Rapporten överlämnades till beställaren i slutet på januari 2020.

2.1 Revisionsfrågor
Den beskrivna metoden har använts för att besvara följande revisionsfrågor:

1. Finns ändamålsenliga styrande dokument med mål, riktlinjer och rutiner som regel-
bundet följs upp och revideras kopplat till området?

2. Har berörda nämnders samverkan med privata9 (externa) aktörer en tydlig och ända-
målsenlig organisation, styrning, ansvarsfördelning och samsyn?

3. Hur säkerställs att Borås Stads arbete inom området även innefattar privata (externa)
aktörer, exempelvis fristående skolor?

4. Vilka insatser och aktiviteter genomför Borås Stad inom området och är dessa tillräck-
liga?

5. Finns tillräckliga resurser för arbetet?
6. Genomförs en kontinuerlig uppföljning, utvärdering och återrapportering till Kommun-

styrelsen rörande resultat och effekter av arbetet med eventuella åtgärder som följd?
7. Finns en tillfredsställande samverkan mellan interna och externa aktörer såsom soci-

altjänst, skola, Västra Götalandsregionen och Polisen?

2.2 Revisionskriterier och indikatorer
Samverkan har granskats generellt utifrån för respektive verksamhetsområdes lagar och re-
gelverk, såsom kommunallagen (2017:725), socialtjänstlagen (2001:453; SOL) och skollagen
(2010:800). Samtliga regelverk stipulerar att samverkan ska ske med relevanta parter i syfte
att stärka måluppfyllelse och ta tillvara resurser och kompetenser.

I övrigt har följande kriterier eller indikatorer utgjort grund för analys:
Ø Samverkan med externa parter har granskats utifrån SKL:s guide för investeringar i

tidiga insatser för barn och unga (som utgör en del av SKR (tidigare SKL):s projekt
Psynk – psykisk hälsa för barn och unga som lanserades 2012, https://www.uppdrag-
psykiskhalsa.se/tag/psynk/ 20191205).

8 NÖHRA är en analysmodell där man tillsammans diskuterar fram Nuläge, Önskat läge, Hinder, Resurser samt eventuellt

förslag på Aktiviteter.
9 Den ursprungliga frågan är ställd med ordet privata, men har under granskningens gång ändrats till externa då det passar
bättre med granskningens övergripande frågeställning.
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Ø Analysen grundas på en logik om att fungerande samverkan vilar på ömsesidig respekt,
gemensamma och delade mål samt en gemensam vision på övergripande nivå. För att
samarbetet ska kunna leda till samverkan, det vill säga verkan och effekt krävs att:

o huvudmannaskyldigheter är klara, parterna har förutsättningar att ta fram en
gemensam plan för arbetet  samt att parterna har och visar respekt för varand-
ras kompetens och profession.

o Regionala samverkans- och stödstrukturer för samordnat genomförande och
kunskapsutveckling behöver vara stabila och långsiktigt hållbara för att skapa
förutsägbarhet och trygghet över tid.

o Kan man inte lita på att samverkan bidrar till det som avses minskar incita-
menten för att medverka och verksamheterna återgår till  ”stuprörsarbete”.

Ø Samverkan kring barn och unga kan ske på fyra nivåer – tex kring politisk/nämndnivå
(ägande), strategisk nivå (ledning och styrning), kring grupper eller kategorier av barn
och unga (exempelvis hemmasittare eller flickor 12-14 år) samt kring individärenden.

2.3 Granskade och intressenter
Följande nämnder har granskats utifrån de ställda revisionsfrågorna.

· Kommunstyrelsen,
· Fritids och folkhälsonämnden,
· Individ och familjeomsorgsnämnden,
· Förskolenämnden,
· Grundskolenämnden,
· Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden,
· Sociala omsorgsnämnden

Följande aktörer har bidragit med information till den genomförda granskningen: i kommunen
verksamma fristående skolor, Västra Götalandsregionen, Polisen och de kommunala bostads-
bolagen (AB Bostäder, Fristadbostäder AB, Viskaforshem AB, AB Sandhultsbostäder och AB
Toarpshus).

Granskningen har inte belyst övrig samverkan med externa parter såsom civilsamhället eller
näringslivet. Primärt är det själva samverkan som granskats, och inte resultaten av samver-
kan.

Konsultens bedömning är att tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis har samlats in och
utvärderats samt att de stöder slutsatser och bedömningar i den rapport som lämnats.

Granskningen genomfördes av granskningsledare Karin Eduards och medarbetare Jacob Wåh-
lin. Gunn-Henny Dahl var kvalitetssäkrare samt projektets expert i barn- och folhälsofrågor.
Granskningsansvarig var Eva Yng, auktoriserad revisor, samtliga från BDO Mälardalen AB.
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3 Kommunens genomförda åtgärder under 2019
Som en del av granskningens första fas fyllde respektive nämnd/förvaltning i en självvärdering
i kring vidtagna åtgärder utifrån revisionens lämnade rekommendationer om samverkan kring
barn och unga från januari 2019 (se ovan). Inkomna underlag visar att:

1. Kommunen till viss del tagit fram en övergripande strategisk målbild och arbetssätt
inom ramen för ”Socialt hållbart Borås”10, ett långsiktigt arbete med målet att minska
de stora skillnaderna i människors livsvillkor. Kommunen har erhållit medel från till-
växtverket och i första skedet riktas insatserna mot barn och unga samt kan kopplas
till målområdet Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga11, en del av visionen Borås
202512.

2. Samordning och styrning av det förebyggande arbetet fortfarande har utvecklingspot-
ential. Under året har kommunen genomfört en kartläggning över vilka samverkans-
fora som finns, vilket visar på en omfattande samverkan på flera nivåer.

Denna kartläggning, tillsammans med andra insatser, kan ligga till grund för en tydli-
gare styrning och samordning i syfte att än bättre använda befintliga resurser. Som
denna granskning konstaterar skulle en sådan samordning även kunna leda till strate-
gisk utveckling av samverkan samt ett bättre lärande i verksamheters respektive kärn-
processer.

3. I det stora hela saknas fortfarande tydliga definitioner av vad kommunen menar med
förebyggande arbete, barn som far illa eller riskerar att fara illa. Samtidigt har varje
profession i sin yrkesutövning förhållandevis goda bilder av vilka barn vi pratar om och
vad som är ett förebyggande arbete.

Utmaningen är att de aktuella professionerna ser olika behov av lösningar, eftersom
de arbetar utifrån olika horisonter och kommer in i olika faser av ett barns utveckling.
Det saknas fortfarande en tydlighet kring vad kommunen förväntar sig att samverkan
ska leda till för barnen och vilka mål som ska mötas i samverkan. Mål som skulle kunna
bidra till att underlätta samverkan och prioriteringar inom densamma.

4. Det saknas fortfarande tydlighet kring hur samverkan ska inkludera externa och pri-
vata aktörer, eller hur kommunen kan säkra upp att dessa systematiskt bjuds in och
bereds möjlighet att medverka. Varje nämnd gör på sitt sätt och valet av vilka som
ska delta i samverkan bygger på historik och kunskap om vilka parter som är möjliga
att samverka med.

3.1.1 Konsultens bedömning
BDO konstaterar att arbete pågår för att utveckla området och att mycket samverkan förefal-
ler ske. Men det systematiska arbetet, uppföljning och samordning av samverkan förefaller
svagt.

Granskningens primära fynd inom ovan beskrivna fyra områden har fungerat som ingång i den
fortsatta granskningen.

10 https://www.boras.se/kommunochpolitik/kvalitetresultatochjamforelser/socialthallbartboras.4.3ce6dfa316b8abfe-
ace78c8.html den 8 december 2019
11 https://www.boras.se/kommunochpolitik/visionboras2025/strategiskamalomraden/vitargemensamtansvarfor-
barnochunga.4.6a80e56d15869d0d313f0d40.html den 8 december 2019
12 https://www.boras.se/kommunochpolitik/visionboras2025.4.46966c1e1580c421fba95bf0.html den 8 december 2019
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4 Genomförd granskning
Nedan följer granskningens väsentliga iakttagelser kopplat till ändamålsenlighet i samverkan
med externa parter kring barn och unga. I fokus har varit samverkan med polisen, VGR, frisko-
lorna och bostadsbolagen.

4.1 Ändamålsenlighet i styrande dokument, mål och riktlinjer
Borås stad bedriver omfattande arbete i samverkan vilket omtalas på flera sätt, bl.a på kom-
munens hemsida. Arbetet med samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga utgår
från målområdet ”Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga” i Vision 2025.  De strategier13

som uttrycks där är:
· Vi gör det möjligt för näringslivet att samverka med skolan kring barns och ungas lä-

rande och växande.
· Vi uppmuntrar och stödjer medborgare och ideella organisationer som bidrar till barns

och ungas utveckling och lärande.
· Vi stärker samverkan kring barns och ungas utveckling och lärande såväl inom Borås

Stad som mellan kommunen och andra offentliga aktörer.
· Vi utvecklar föräldrastöd för barns och ungas hela uppväxt

Bland annat listas de organ/arenor som kommunen samverkar i14. Flera intervjuade uppfattar
att man har en fungerande tradition för samverkan i kommunen i syfte att tillsammans möta
de utmaningar de ser.

4.1.1 Iakttagelser
De tillfrågade nämndernas förvaltningar har inkommit med de styrande dokument som gäller
för samverkan kring barn och unga. I det stora hela menar tillfrågade att de styrande doku-
ment och strategier som finns är ett stöd i arbetet, även om de uppfattar att överlappande
uppdrag kan förekomma.

Fokus i denna granskning är samverkan med externa parter och där finns riktlinjer och rutiner
kring de funktioner eller behov där samverkan faktiskt sker, tex Närvårdssamverkan, Västbus,
SSPF15, lokala grupper mfl.

Målbilden i dessa dokument är inte i alla delar tydlig. Det förblir otydligt vad som ska åstad-
kommas i samverkan, även om metoder för samverkan är utvecklade och väl fungerande.
Intervjuade uppger att det överlag saknas ett övergripande mål som nämnderna kan dela och
utifrån det forma sin del av uppdraget så att nämndernas gemensamma arbete ger barn och
unga 0-20 år bättre förutsättningar och minskad utsatthet.

Flera av de intervjuade menar att det i samverkan finns möjligheter att tänka nytt och ge-
mensamt hitta nya lösningar, vilket också till viss del görs. Granskningen visar dock att det
saknas tydlighet kring hur återkopplingen av lärdomar och utveckling från samverkansorganen
till kärnverksamheten ska gå till för att stärka möjligheterna till kvalitetshöjande insatser där.

Stöd för återkoppling och lärande från samverkansorganisationen saknas även på övergripande
nivå. Samstyrningen mellan nämndernas olika kärnverksamheter och vad som ska omhändertas
var visar utvecklingspotential. Så att insatser och åtgärder samlat kan genomföras på den nivå

13 https://www.boras.se/kommunochpolitik/visionboras2025/strategiskamalomraden/vitargemensamtansvarfor-
barnochunga.4.6a80e56d15869d0d313f0d40.html den 8 januari 2020
14 https://www.boras.se/kommunochpolitik/samarbetenochnatverk.4.46966c1e1580c421fba96013.html den 12 januari 2020.
15 (bla intranet.boras.se › download › 170913 SSPF), samverkan för trygga uppväxtvillkor i Borås stad mellan socialtjänst,

skola, polis och fritid.
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där de gör mest nytta för barns och ungas behov och utmaningar, antingen inom ramen för
grund/kärnuppdrag eller i samverkan med externa parter.

De olika samverkansorganen uppvisar olika mognadsgrad vad gäller uppföljning och revidering
av arbetssätt och rutiner och granskarens intryck är att ett systematiskt arbetssätt kan ut-
vecklas. I de lokala grupperna, tex, uppges att det sker en kontinuerlig förbättring i gemensam
dialog i samverkansgruppen om det pågående arbetet. Närvårdssamverkan och SSPF följs upp
och revideras med viss regelbundenhet av parterna tillsammans.

De som intervjuats kring Närvårdssamverkan ger inte en entydig bild av till vem de kan lyfta
avvikelser kopplat till den andre partens aktiviteter i samverkan. Otydlig avvikelsehantering
kan leda till missade möjligheter att lära från misstag och stärka kvalitet både i samverkan
och i genomförande av samordnade insatser.

De olika områdena där samverkan sker strukturerat med externa parter, sker viss uppföljning
och avrapportering genom halvårs- och helårsrapportering via samverkansorganisationen. I
annan samverkan sker återföringen via förvaltningens egen respektive rapportering. Men det
saknas en samordnad uppföljning av samverkan med externa parter, som skulle kunna ligga
till grund för prioriteringar av tex resurser. Granskningen visar att samordnad uppföljning och
återkoppling, både till etablerade samverkansorganisationer och till den linjeorganisation som
är grunden för samverkan, har utvecklingspotential.

4.1.1.1 Systematiskt arbetssätt och Kommunstyrelsens roll
Just vad gäller samverkan med externa parter kring barn och unga sker inte någon samlad
kontinuerlig uppföljning, utvärdering eller återrapportering till kommunstyrelsen. Gransk-
ningen visar att återrapportering snarare sker utifrån de mål och indikatorer som ställs i verk-
samhetsstyrningen än kopplat till nämnda strategier om samverkan. Intervjuade uppger dock
att kommunstyrelsen under våren kommer göra en samlad uppföljning av arbetet mot barn
och unga med stöd av studerande på universitetsnivå. Inom ramen för Socialt Hållbart Borås
kommer andra förutsättningar och möjligheter ges för en mer tydlig återkoppling just kring
barn och unga.

Under hösten har kommunen genomfört en genomlysning av antal samverkansorgan som man
deltar i kring barn och unga. En slutsats som intervjuade drog av detta arbete är att det sker
mycket samverkan, men som inte samordnas så att summan av uppdrag och förväntade resul-
tat kan klargöras.

Granskningen visar att Kommunstyrelsen arbetar klassiskt med styrning och uppföljning. Den
visar också att Kommunstyrelsen inte antar sitt uppdrag att samordna samverkan kring barn
och unga i tillräcklig grad. Vilket i sin tur ökar risken att de olika nämndernas samverkan och
insatser inte genomförs mot bakgrund av en delad ambition eller behovsanalys. Kommunsty-
relsen antar inte heller sitt uppdrag att tillse att summan av nämndernas insatser kan tillsam-
mans leda till mer fördelaktiga förutsättningar för barn och unga i kommunen. Flera intervju-
ade menar att det finns nya möjligheter i och med Socialt Hållbart Borås, men att Kommun-
styrelsens roll i att samordna arbetet både kan förtydligas och stärkas.

4.1.2 Konsultens bedömning
Den samverkan mellan interna och externa aktörer såsom socialtjänst, skola, Västra Göta-
landsregionen och Polisen som granskats är överlag tillfredsställande, men brister i vissa delar
såsom närvaro, mandat och sekretess. Granskningen visar att det inte är samverkan i sig som
är utmaningen, utan i vilken grad kommunen samlat sig och själva tagit ställning till huruvida
de insatser som vidtagits är tillräckliga för det egna ansvaret, innan man går in i samverkan.

Iakttagelserna ovan pekar mot att det finns ändamålsenliga styrande dokument med mål,
riktlinjer och rutiner som regelbundet följs upp och revideras i de områden där samverkan
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med externa parter är etablerad. Däremot saknas tydlig målbild för vad samverkan ska leda
till eller hur den kompletterar nämndernas respektive kärnverksamheter på bästa sätt.

Samverkan ska fungera som en stödprocess till kärnverksamheten. Det är oklart vem i Borås
stad som förväntas tillse att de processer där samverkan kan och bör ske, identifieras. Ett
sådant uppdrag borde strategiskt ligga nära de som fastställer vad kärnprocessen ska inne-
hålla, hur det ska genomföras, och hur samverkan kan bli en stödprocess till kärnprocessen,
dvs den ordinarie verksamheten. Ett sådant arbete på Kommunstyrelse och nämndnivå skulle
med fördel kunna utvecklas.

Granskningen visar att det inte genomförs en kontinuerlig uppföljning, utvärdering och åter-
rapportering till Kommunstyrelsen rörande resultat och effekter av arbetet med eventuella
åtgärder som följd vad gäller samverkan med externa parter. Kommunstyrelsens roll vad gäller
samordning av samverkan i syfte att öka effektivitet och effekthemtagning kan stärkas. BDO
menar att formuleringar i reglementen kring kommunstyrelsens övergripande roll för att sam-
ordna samverkan bör förtydligas. Så att samverkan kan leda till stärkta förutsättningar som
kompletterar respektive nämnds grund/kärnverksamheten.

Kommunens samverkan genomförs exempelvis i syfte att kompensera för de organisatoriska
mellanrum som uppstår mellan förvaltningarnas uppdrag och mandat. BDO vill peka på att det
finns en risk att samverkan i sig får växa till som ett sätt att lösa organisatoriska mellanrum
snarare än att uppdragen i sig anpassas bättre till helheten. BDO ser att det kan finnas en
möjlighet att med en översyn av fördelning av dessa uppdrag och mandat kunna minska de
organisatoriska mellanrummen och därmed också minska behovet av samverkan.

4.2 Lämplig organisering för samverkan
Borås stad har elva nämnder som på olika sätt har ansvar för att säkra att barns liv innehåller
de fem delar som alla barn enligt SKR behöver16:

1. Trygga och kärleksfulla vuxna som har förmåga att se och möta barns individuella
behov

2. Goda uppväxtvillkor med god kroppslig och psykisk hälsa,
3. En meningsfull fritid som ett led i att utveckla den egna identiteten, träffa likasin-

nade, uppleva gemenskap och pröva på olika aktiviteter
4. Klara kunskapskraven i skolan för att stärka sina sociala och psykiska förmågor – oav-

sett individuella förutsättningar och föräldrars bakgrund/utbildningsnivå.
5. Känna delaktighet, ha inflytande och få sina röster hörda, vilket skapar tillit till andra

människor och till demokratiska institutioner.

Förutom de sex granskade nämnderna17 samt Kommunstyrelsen ingår Kulturnämnden, Över-
förmyndarnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Miljö- och konsumentnämnden samt Lokal-
försörjningsnämnden i de som kan ses som att ansvara för, eller bidra till, stärkta förutsätt-
ningar för barn och unga.

4.2.1 Iakttagelser
I de granskade delar där samverkan med externa parter är etablerad förefaller en tydlig och
ändamålsenlig organisation, styrning och ansvarsfördelning finnas på plats, men inte alltid
samsyn.

Kommunens samverkan med externa aktörer kring barn och unga utgörs av flera olika samver-
kanstrukturer som utgår ifrån respektive förvaltning/nämnd, som familjecentraler och lokala

16 SKR fd SKL: ”Helhetsperspektiv på barns och ungas hälsa, tvärsektoriella politiska arenor” 2017
17 Fritids och folkhälsonämnden, Individ och familjeomsorgsnämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie-
och vuxenutbildningsnämnden, Sociala omsorgsnämnden.
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nätverksgrupper. I flera delar är organiseringen tydlig, med funktionell ansvarsfördelning och
samsyn, men i andra delar så kan tydligheten saknas.

Några pekade på att allt eftersom de blivit bättre på att genomföra sitt kärnuppdrag (efter
omorganisationen från stadsdelar till stadsgemensamma nämnder) har det också blivit tydli-
gare vad de kan samverka kring. De menar att insikten om det egna uppdraget i sin tur kan
bidra till att de organisatoriska mellanrummen blir större och behovet av att agera i samver-
kan ökat.

De externa parter och aktuella samverkansorgan som berörs av granskningen är:
· Polisen: SSPF, BRÅ och EST
· VGR, Västra Götalandsregionen: Närvårdssamverkan och Västbus
· Friskolorna: SYV-nätverk
· Bostadsbolagen: EST

Kommunens förvaltningar har samverkan med dessa externa parter på följande nivåer:

Strategisk nivå Organisatorisk
och verksam-
hetsnivå

Barngruppsnivå individnivå

VGR/BUP Förekommer Förekommer Sällan Förekommer
Bostadsbolagen Förekommer Förekommer Förekommer Nej
Friskolor Nej Förekommer Förekommer Förekommer
Polisen Förekommer Förekommer Förekommer Förekommer

Intervjuade medverkande i samverkan ser flera vinster med samverkan som inte alltid ligger
på effekt och resultatnivå hos barn och unga. Dessa vinster handlar framförallt om att ha
fungerande former för samverkan när behov uppstår, att få kännedom om hur andra arbetar
med just dessa grupper, samt möjligheter till lärande och utveckling av den egna verksam-
heten.

Samverkan, dvs samordnade insatser kring barn och unga individers behov uppges fungera
men med vissa i granskningen påtalade brister. Med externa parter sker samverkan kring in-
divider18 med regionen, polisen och friskolorna.

När barn och ungdomsgrupper är tydligt definierade har och kan samordnade insatser skapas,
som tex kring missbrukande unga, såsom Minimaria mm. Med externa parter sker sådan sam-
verkan framförallt med regionen och polisen.

På organisation och verksamhetsnivå skapas tex lokala grupper efter behov där parter som
arbetar utifrån lokala förutsättningar och utmaningar, kan samverka i fora där kommunen har
taktpinnen. Sådan samverkan samordnas av fritids- och folkhälsoförvaltningen19. Det förekom-
mer också särskilda grupper i utsatta områden, som en strategisk grupp i Viskafors med sam-
verkan med skola.

Samverkan på strategiskt övergripande nivå förekommer med regionen och polisen där be-
hovet är tydligt och att samverkan är etablerad och mogen.

Granskningen visar att det saknas en organisering av samverkan i planeringsstadiet mellan
nämnd/förvaltningsledningar i syfte att fördela och tydliggöra samverkansbehov för respek-
tive förvaltning i relation till nämndens uppdrag och kärnverksamhet. Dessutom ger nämnd-

18 Granskningen har inte berört insatser eller åtgärder på individnivå.
19 https://www.boras.se/kommunochpolitik/samarbetenochnatverk/lokalsamverkannatverkochorts-
rad.4.121d069a15aa7f1f548f1537.html den 12 januari 2020
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indelningen, som flera pekar på, flera gränser för barnen under deras uppväxt 0-20 år, ålders-
mässigt och sekretessmässigt. Granskningen visar att det brister i förutsättningar att ge bar-
nen en sömlös omsorg. Det brister också i att säkra upp att det kommunala ansvaret för (ut-
satta) barn och unga tas alla dygnets 24 timmar.

Bilden gestaltar en process där Kommunstyrelsen samordnar, sannolikt tillsammans med de
nämnder som finns i processen, uppdrag, roller och ansvar för barn och ungas sammanhang 0-
20 år, dygnets alla timmar. Bilden belyser att det finns organisatoriska mellanrum i bla över-
lämning, men också hur svårt det blir för nämnderna var för sig att ha en helhetsbild. Därför
blir också processens sista ”pil” viktig, uppföljning och återkoppling som kan leda till lärande
både för nämnderna var för sig, barnens hela sammanhang, samt hur externa parter kan in-
kluderas.

Det framkommer att samverkan inte är helt utan motsättningar. Närvaron är inte alltid den
önskvärda och det förekommer att personer skickar ersättare som inte har mandat eller inte
är insatta, vilket minskar effektiviteten i arbetet. Parter från olika verksamheter kan ha olika
syn på vilka insatser som ger bäst effekt och vissa kan vara missnöjda med andras insatser.
Man förefaller inte heller i alla delar ha tillräcklig koll på varandras ansvarsområden för att
förstå hur man kan bidra till gemensamma resultat i samverkan, tex uttrycker flera viss be-
svikelse över att socialtjänsten inte medverkar i tidigare skede.

Däremot visar granskningen att de som deltar i samverkan ser, för egen och sin förvaltnings
del, ett tydligt syfte med att samverka som ett stöd i arbetet med att tillsammans använda
tillgängliga resurser för att värna barn och unga.

4.2.1.1 Externa parters medverkan
Externa parters syn på medverkan presenteras här kort. För med information, se kapitel fyra.

Granskningen visar att samverkan med tex polisen har potential att samordnas bättre från
kommunens sida för att bli effektiv. Nu har de många samverkansytor för polisens del.

Bostadsbolagen uppger sig planera för en boendemiljö som ska kunna passa alla, funktions-
hindrade, barn, unga, äldre, etc. I några stadsdelar är utsattheten extra stor vilket skapar
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utmaningar både för boende och bolag, och för att kompensera för detta, så blir lokala bo-
stadsaktörer viktiga medskapare i en fungerande och trygg närmiljö som kan motverka utsatt-
het. De intervjuade bostadsbolagen uppger alla att detta är ett viktigt fokusområde för dem
och deras verksamhet.

Tillstånd till och granskning av friskolor genomförs av skolmyndigheter samtidigt som dessa
skolor oftast verkar i en kommunal kontext. Drygt tolv procent av barnen i Borås går i friskolor
på grundskolenivå och elva procent på gymnasienivå. Några av friskolorna ingår i större kon-
cerner, några finns bara i Borås. Granskningen har visat att friskolorna inte medverkar i kom-
munens strategiska planering för elever i deras respektive åldersgrupper, men att samverkan
förekommer i varierande grad på organisatorisk nivå.

Friskolorna medverkar bland annat i samverkansgrupper för skolsköterskor och studie- och
yrkesvägledare, där även kommunens personal medverkar. Samtidigt upplever framförallt in-
tervjuade från gymnasiefriskolorna att överlämning kring barn med särskilda behov som byter
från en kommunal skola brister. Där de har flera exempel på barn vars behov inte kunnat
mötas på grund av okunskap eftersom föräldrar och barn inte regelbundet själva kan uttrycka
vilka behov som föreligger eller hur de varit mötta i tidigare skolgång.

Intervjuade från friskolorna menar också att de inte får tillgång till kommunens informations-
plattformar på samma sätt som kommunens eller regionens egna skolor. Detta riskerar enligt
dem påverka elevers kännedom om vilka skolor och utbildningar de kan välja i skolvalen.
Gymnasiefriskolorna upplevde också att det tog lång tid att få klarhet i vilka elever som fak-
tiskt valt deras respektive skolor inför kommande termin, vilket gjorde det svårt att veta hur
många lediga platser man hade.

Det framkommer att även kommunernas respektive skolförvaltningar upplever att överläm-
ningen av elever dem emellan inte alltid är funktionell. Det uppgavs förekomma att motta-
gande nämnd ser andra behov och förutsättningar för barnet, vilket får påverkan på barnets
situation. Det framkommer också att exempelvis Förskolenämnden ser utmaningar i att kunna
följa upp och komplettera åtgärder de vidtagit för vissa barn i tidig ålder, eftersom de senare
faller under en annan nämnds ansvarsområde.

Granskningen visar inte att det finns en strategi för hur friskolorna ska inkluderas i kommu-
nernas arbete för att ge alla kommunens barn likvärdiga förutsättningar att genomföra sin
skolgång. Det är upp till varje nämnd att tillse att samverkan sker utifrån de behov som utgår
ifrån varje nämnds uppdrag. De strategier som finns för respektive målområde utgör ett stöd
i arbetet. Men åtföljs inte av några specifika riktlinjer kring hur respektive nämnd ska tillse
att relevanta externa aktörer bjuds in till samverkan kring barn och unga. intervjuade både
inom friskolor och bostadsbolagen pekar också på att de sällan vet vem i kommunen de ska
kontakta i olika ärenden. Deras väg in är otydlig vilket kan leda till att kommunen inte får den
information som behövs för att i tid kunna vidta relevanta åtgärder.

4.2.2 Konsultens bedömning
Den samverkan som granskats består av flera olika samverkansorgan och strukturer. Överlag
har berörda nämnders granskade samverkan med externa parter vid första anblicken en tydlig
och ändamålsenlig styrning, ansvarsfördelning och samsyn. Organiseringen i den samverkan
som bedrivs kan ses som funktionell utifrån de behov som lyfts. Samtidigt som synpunkter
finns på vad som samverkas kring, när i tiden och hur väl de granskade nämnderna tar ansvar.

Det är oklart för granskaren var och vem i Borås stad som bör tillse att de processer där
samverkan kan och bör ske, identifieras. Trots uttalade strategier förefaller ett gemensamt
arbete mellan de mjuka nämnderna om samverkan med externa parter kring barn och unga
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saknas. Nämnderna bör lägga den gemensamma kartan tillsammans för att säkra att kärnpro-
cesserna gör det de ska för att minska barns utsatthet – en del i att genomföra samordnade
tidiga insatser är att varje del gör sitt i ett tidigt skede. En samverkan kan med fördel utveck-
las där nämnderna tillsammans tar fram mål och riktlinjer för samverkan med externa parter
på mer generell nivå, som regelbundet skulle kunna följas upp och revideras.

Granskningen visar att det förekommer nytänkande i samverkan men att återkoppling till
kärnverksamheten brister. I samverkan möts kompetenser och professioner kring frågor på ett
nytt sätt vilket kan innebära smarta lösningar, lärande och utveckling. Men det saknas syste-
matik kring hur sådana innovativa processer eller lärande ska fungera. Detta kan leda till att
effektiviseringsmöjligheter och utvecklingspotential inte tas tillvara.

BDO menar att det kan vara ett problem för barn och unga att skolnämnderna inte har tydliga
riktlinjer för hur, om vad och när friskolor ska innefattas i samverkan för att säkra upp alla
kommunens barns och ungas rätt till en väl fungerande skolgång.

4.3 Aktiviteter som genomförs i samverkan
Aktiviteter i samverkan som granskats utgör oftast ett komplement till de aktiviteter som
genomförs i linjen. Antingen för att skapa bättre förutsättningar för kärnverksamheten eller
för att tillsammans med andra genomföra aktiviteter som ligger i gränslandet mellan kärn-
verksamheter. Alternativt handlar det om att dela upp arbetsuppgifter eller åtgärder, tex
kring individer, i syfte att arbeta mer effektivt.

4.3.1 Iakttagelser
Borås stad genomför en rad insatser och åtgärder i samverkan och i kärnverksamheten som
ett resultat av samverkan. Men då det saknas en övergripande målbild om vad samverkan med
externa parter ska uppnå, för vem, när och hur, så är det svårt att bedöma tillräckligheten.
Det är också oklart vilka insatser och åtgärder som förväntas genomföras i samverkan och
möjligheterna att med dessa uppnå förändringar eller när i tiden dessa ska uppnås.

Vilka barn som ska omfattas av samordnade insatser, vilka begrepp som ska användas eller
vem som ska ha vilken roll är inte alltid tydligt i underlagen. Begreppen är ofta kopplade till
profession eller linjeorganisationen snarare än till samverkansfunktionen och kan betyda olika
saker för olika professioner. De intervjuade uppger att de är medvetna om detta och att när
man uppfattar att begrepp kan vara svåra att förstå eller hantera av andra, diskuteras dessa
för att förtydligas.

Granskningen visar att definitionen av barn och unga är beroende av vilka barn som är i fokus
i vald samverkan, exempelvis kring flickor med självskadebeteende eller utåtagerande pojkar.
Västbus behöver en definition medan SSPF behöver en annan, osv. Granskningen visar inte att
det i samverkanskonstellationen råder oenighet om vilka barn som åsyftas, definitioner kan
också förändras över tid med behov och fokus i samverkan.

Granskningen visar inte heller att det är helt tydligt definierat inom vilka problemområden
som samverkan ska utgöra ett arbetssätt för att komma tillrätta med utmaningar.

Intervjuade menar att majoriteten barn får tillräckligt stöd i klassrummet och av elevhälsan
för att klara sig, de blir inte föremål för samordnade insatser. Uppfattningen bland de inter-
vjuade är den att de barn som är föremål för insatser får fördelar av det. Men att kärnverk-
samheten kan stärkas för att man ska kunna ge fler en god grundnivå för minskad risk för
utsatthet. Flera lyfter att det finns en kategori barn däremellan, där ansvaret och vilka insat-
ser som ska vidtas är otydligt, eller att deras behov inte ”syns”. Skälet till att detta gap
uppstår uppges vara två, dels nämndindelningen, som inte stödjer en sömlös resa för barnet
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genom det offentliga omhändertagandet 0-20 år20, dels att det inte är i alla delar tydligt vilka
kvalitetskrav som ställs i respektive kärnprocess och hur dessa ska uppnås.

Det framkommer att prioritering av insatser ofta sker utifrån behov. Detta kan enligt inter-
vjuade leda till att vissa barn, unga och grupper, genom sitt beteende prioriteras, vilket i sin
tur skapar snedvridning i insatsprioriteringen. Fokus på de svåraste ärendena riskerar ta kraft
från grunduppdragen, och marginaler för att klara sådana situationer uppges vara bristfälliga.
Risken kan vara att man inte hinner sätta in tidiga åtgärder för andra individer eller grupper
som i sin tur då får andra problem.

Det saknas avvikelse- och incidenthantering i vissa av de granskade samverkansformerna vilket
riskerar att otydligheter kring uppdrag, ansvar och mandat inte lyfts. Flera som är ansvariga
för samverkan menar dock att de försöker lyfta när de uppfattar att någon inte agerar som
förväntat. Men det finns system för avvikelsehantering inom ramen för Närvårdssamverkan,
en modell för avvikelsehantering i samverkan som skulle kunna implementeras i flera delar.

4.3.2 Konsultens bedömning
Granskningen visar att det är osäkert om Borås Stads portfölj av insatser och åtgärder sam-
mantaget kommer att åstadkomma en förändring som stärker barns och ungas förutsättningar
inom relevanta tidsramar. Detta eftersom det är oklart vad som ingår i Borås stads portfölj av
insatser, vilken reell förändring som förväntas åstadkommas, för vem eller när. Det är också
oklart vilka insatser och åtgärder som finns att tillgå när i tiden för att möta barns utveckling.
Detta är viktigt eftersom små insatser redan i tidiga åldrar kan öka barnets motståndskraft på
ett helt annat sätt än de insatser som kan genomföras i senare åldrar.

Att hitta rätt för att satsa mer på kärnverksamheten skulle kunna minska behovet av att sam-
verka kring insatser och åtgärder kring barn och unga eftersom behoven sannolikt skulle se
annorlunda ut. Att genomföra insatser som stärker barns förutsättningar att vara i skolan och
klara kunskapskraven kan vara en sådan insats (god kvalitet i kärnverksamheten). Att också
stötta föräldrar och tillse att alla barn har ett omhändertagande dygnet runt kan vara en
annan.

4.4 Resursers tillräcklighet
Granskningen har berört resurser ur tre perspektiv – ekonomi, kompetens och tid.

4.4.1 Iakttagelser
Intervjuade menar att det i de flesta fall finns tillräckligt med resurser, kompetens och tid
avsatt för samverkan, och att det handlar mycket om hur resurserna används. Däremot me-
nade de intervjuade att resurser för förebyggande och samordnade insatser och åtgärder kring
barn och unga inte alltid var tillräckliga.

4.4.1.1 Ekonomi
Både kostnader för samverkan och kostnader för insatser tas på respektive samverkande
nämnds budget och resultat. Samverkan budgeteras sällan för i särskild ordning, utan blir en
verksamhetsnära driftskostnad. Flera kostnader för samverkan göms inom ramen för ordinarie
budgetering av arbetstid och omkostnader. Detta gäller även insatser och åtgärder.

De intervjuade menar att det borde finnas mer ekonomiskt utrymme att arbeta proaktivt i
samverkan. Att i högre grad genomföra tidiga samordnade insatser för att minimera risken att
barn och unga blir utsatta, vilket det sällan finns tillräckliga resurser för. Det förebyggande
arbetet uppges få stryka på foten i konkurrens med sådana insatser som ger direkta kostnader,

20
Åldersindelningen är ett exempel, där olika förvaltningar har olika åldersindelningar vilket kan utgöra ett hinder för god

samverkan. Tex byts samverkansparter vid övergångarna mellan olika skolförvaltningar.
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som ett barn med behov av stöd från flera parter. De intervjuade uppfattar att detta är kort-
siktigt, och att det i sig leder till missade möjligheter att minska kostnader för barnens ut-
satthet i det långa loppet.

Intervjuade pekar också på ett bristande samband mellan ekonomi och insatser/åtgärder. Det
saknas kalkyler för vad insatser kostar och vilka ekonomiska bidrag de kan skapa när de ge-
nomförs. Alternativkostnadsanalyser som även inkluderar effekter av insatser uppges sällan
genomföras vid val av insatser. Granskningen visar också att det saknas en strategisk budget-
styrning för att motverka ekonomiska styrsystems negativa inverkan på möjligheten att lång-
siktigt planera för och stärka barns förutsättningar.

Granskningens visar att insatser och åtgärder som bör genomföras i de organisatoriska mel-
lanrummen saknar både budget och resurstilldelning. Detta riskerar leda till att vissa insatser
och åtgärder inte kan genomföras eftersom resurser saknas, även om samverkan mellan nämn-
der och tjänstemän i sig är väl fungerande. Men otydligheter kring fördelning av kostnader
kan försvåra samverkan. Några uppger att samverkan fungerar mycket bra ända tills kostnader
ska fördelas. Mellan några nämnder har man byggt en struktur där oklarheter i kostnadsför-
delning kan lyftas till högre ort.

4.4.1.2 Tid
Flera intervjuade uppger att det finns tillräckligt med tid avsatt för att samverka, och ef-
tersom samarbete är ett vedertaget arbetssätt, så sker det naturligt, enligt flera av de inter-
vjuade. Däremot finns inte alltid den tid som behövs för att genomföra tillräckliga insatser.

Samtidigt pågår utveckling och lärande i grupperna. Det uppgavs vara ett vinnande koncept
att i god tid och i samverkan ta fram mötestider samt att ha en dagordning med tydlig fördel-
ning av frågor och punkter för att underlätta att deltagare kom till möten och väl förberedda.
Ett annat sätt var att prioritera när under mötet vilka frågor skulle tas så att de som bara
omfattade i mindre grad inte behövde delta i hela mötet.

4.4.1.3 Kompetens och förståelse
I det stora hela upplevde de tillfrågade sig inte sakna kompetens.

Samtidigt visar granskningen att parter i samverkan inte har full förståelse för varandras age-
rande, vilket kan vara ett tecken på att man inte har tillräcklig insyn och insikt i vad andra
professioner och verksamheter gör, hur eller varför.

Några av de intervjuade menade att i praktiken kan de sakna kompetens kring vad som faktiskt
är väl fungerande insatser och åtgärder, framförallt för att stötta de mest utsatta och deras
familjer. De uppger att det lätt blir så att man gör det man kan och gjort förut, och därför
blir samverkan inspirerande. Samtidigt som att samverkan inte uppfattas ge en tillräcklig
kompetenshöjning för att komma tillrätta med de utmaningar man står inför med de svåraste
ärendena.

4.4.2 Konsultens bedömning
Ekonomistyrning kopplat till samverkan samt insatser/åtgärder kan förbättras.

Det är tydligt att Borås stad har möjligheter att skärpa övergripande samordning och priori-
tering även vad gäller resursfördelning och samverkan i syfte att kunna genomföra insatser
och åtgärder där de gör som mest nytta för barn och unga. Att möta barnen tidigt i deras väg
mot utsatthet är ett sätt att investera i barns framtid. Detta borde kunna möjliggöras genom
tex en budget för barn och unga som omfattar en mandatperiod eller dylikt.
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Nämndövergripande behovsanalys kring samverkan kopplat till de strategier som finns i mål-
bild 2025 borde kunna ske på politisk nivå inför varje budgetprocess – för att prioritera kost-
nader för kärnverksamhet respektive samverkan  så att insatser kan göras där de får mest
effekt för lägsta kostnad. Man måste se nyttan i tidiga samordnade insatser trots för stunden
ökade kostnader. BDO kan ana att kommunen balanserar mellan prioritering på kort och lång
sikt. Där höga kostnader för utsatta barn idag i står emot behovet av att stärka de olika nämn-
dernas kärnverksamheter. Men också emot möjligheten att satsa mer på förebyggande arbete
i syfte att minska framtida barns utsatthet och därtill kopplade kostnader.

Möjligheten med samlad budgetprocess för mandatperioden skulle kunna ge bättre möjlig-
heter att satsa på förebyggande och samordnade tidiga insatser på ett kommungemensamt
sätt i samverkan med externa parter kring barn och unga 0-20 år.

5 Externa parters syn på samverkan med kommunen
Nedan följer kortfattade noteringar kring externa parters syn på kommunens samverkan med
dem kring barn och unga som framkommit framförallt i intervjuer och workshops utifrån NÖ-
HRA-modellen.

5.1 Friskolorna
De friskolor med gymnasieutbildningar som finns i Borås stad upplever att de samverkansmöj-
ligheter som finns är för få. Framsteg har gjorts det senaste året genom gemensamma utbild-
ningar kring bl.a. drogmissbruk. Den möjlighet till samverkan som friskolor som bedriver
grundskoleverksamhet har genom att vara inbjudna till områdesnätverken finns inte för gym-
nasieskolorna. Däremot blir de inbjuda till ett möte varje termin för återrapportering av hur
verksamheten går.

Gymnasiefriskolorna upplever även att det är svårt att nå ut till de högstadieelever som står
inför valet att välja gymnasium och menar att det inte ger barnen en ärlig chans att välja rätt
utbildning för just dem. Om inte informationen är tillräckligt finns en risk att valet av gym-
nasium blir svårare och eleven får inte samma möjlighet att må bra och trivas i skolan. Trots
flera försök till att skapa samverkan, bland annat genom att erbjuda en gemensam gymnasie-
mässa, har kommunen valt att inte möta dem.

Skolorna uttrycker en viss oro angående de elever som inte uppnår full behörighet till gymna-
siet. Tidigare har friskolorna haft en bra kontakt med kommunen angående dessa och på så
vis kunnat erbjuda dessa elever en plats på skolan med extra stöd, men efter att kontaktper-
sonen bytt tjänst finns det en viss oklarhet till vem de ska vända sig. De anser att det är extra
viktigt att dessa elever som från början är utsatta måste få den hjälp de är berättigade till
för att kunna gå vidare och starta sin gymnasieutbildning, annars menar de att det är lätt att
eleven hamnar i utanförskap.

De intervjuade uppger att ett problem i samverkan mellan kommunen och gymnasiefriskolorna
är överlämningen av elever. Idag finns inget system för hur överlämningen ska ske mellan
grundskola och fristående gymnasieskolor. Bristen har bidragit till att elever med speciella
behov inte fått de extra insatser som de behöver i tid och i vissa fall har eleven hoppat av
sina gymnasiestudier innan informationen om behovet kommit fram till skolan.

Friskolorna upplever även en problematik i antagningsprocessen. Eleverna behöver idag inte
aktivt tacka nej till en plats på skolan även om de valt en annan skola. Det har bidragit till
att skolorna har svårt att resursplanera för terminerna då de inte vet hur många elever som
tackat ja till andra skolor och inte kommer börja sin utbildning hos just dem.
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Friskolorna upplever även att samverkan med socialtjänsten är bristfällig idag. Det går snabbt
att få en kallelse efter orosanmälan. Men flera upplever att socialtjänsten inte alltid gör sitt
yttersta för att hjälpa familjen, med stöd i frivillighetsprincipen enligt SOL, även om skolan
upplever att det inte handlar om problem kopplade till skoldagen eller inlärning. De vet inte
heller alltid till vem de ska vända sig till och menar att samverkan hade gynnats av en större
tydlighet kring detta.

5.2 De kommunala bostadsbolagen
Idag har de kommunala bostadsbolagen i kommunen olika samverkanspunkter med Borås stad.
I det fallen då bolaget äger bostäder och fastigheter utanför stadens centrum består samver-
kan om att finna bra och effektiva lösningar på hur skolor, förskolor och andra kommunala
byggnader ska byggas. Med det större av bolagen, som har fastigheter i stadens centrum, finns
en större samverkan, både vad gäller kommunen och andra externa parter så som polisen.

Den bristen på samverkan mellan de bolag som finns på de mindre orterna, tror bolagen går
att härleda till att problem med hyresgäster är relativt nytt och i vissa fall förekommer inga
problem alls. Men på det orter där problem med barn och unga nu har uppstått, sker samver-
kan med polisen. Den samverkan handlat mycket om vad och hur bostadsbolagen kan göra för
att få stopp på problemen.

Flera av bolagen ingår i de områdesnätverk som finns runt om i staden, dessa är dock inte
fokuserade på just barn och unga utan verkar för hela områdena förbättring. Där barn och
ungas miljö blir en del av samverkan.

Bolagen upplever inte att samverkan är proaktiv utan uppstår då barn och unga i deras områ-
den skapar problem. Bolagen vet dessutom inte till vem de ska vända sig i kommunen när barn
och unga har ställt till med problem i deras område.

På vissa orter har bolaget själva skapat samverkanspunkter med skolorna genom att vara på
plats och informera om nybyggen och få inspiration av barnen för att skapa trivsamma miljöer.
De tror att på så vis skapas en ömsesidig respekt för varandra och genom detta kan vandali-
seringen bli mindre runt om i de olika områdena.

Bolagen som bedriver sin verksamhet i de centrala delarna av Borås har haft en större sam-
verkan en längre tid med kommunen men även de föreningar som finns i de olika områdena.
De har varit med och sponsrat resor för ungdomar. Dessa ungdomar har i sin tur hjälpt bolagen
hålla rent runt om i områdena. Vilket i deras mening bidragit till en stolthet kring området
bland de unga.

Det finns en vilja bland bostadsbolagen att få en fungerande samverkan med kommunen, men
de upplever att kommunen idag är för kortsiktiga och arbetare inte tillräckligt proaktivt för
att få en fungerande miljö för alla medborgare.

5.3 Polisen
Polisen upplever att viljan till att samverka är god och det finns flera forum där samverkan
idag sker på ett tillfredställande sätt. De upplever dock att målet med samverkan är något
vagt vilket medfört att definitionen av samverkan ser olika ut beroende på vilket forum de
befinner sig i.

De önskar att möjligheten till att sammankalla till SSPF nyttjandes mer frekvent, då det är de
samlande insatserna som gör skillnad för barnet. Kommunen är i polisens mening bra på att
genomföra punktinsatser men sämre på att genomföra de stora strukturella åtgärderna.
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Polisen upplever även att kommunen skulle kunna vara mer eftertänksamma när de skapar
mötespunkter för de unga. Polisens upplevelse är att Mötesplatserna (öppen fritidsverksam-
het), trots goda intentioner, riskerar att bli samlingsplatser för kriminella element. Polisen
hade hellre sett att fritidsverksamhet för barn och unga hade varit åldersatt, för att minska
risken att Mötesplatsen blir en potentiell ”rekryteringsyta” för kriminella nätverk. Polisens
upplevelse är att personalen på dessa mötesplatser i dagsläget är hårt ansatta och behöver
mycket stöd från både CKS21  och Folkhälsoförvaltningen (FOF) för att fullgöra sitt uppdrag
utifrån de förutsättningar som i dagsläget råder. Önskvärt hade varit att CKS och FOF hade
ett bättre samarbete än vad som finns idag.

I det EST22-arbete som sker med 2 veckors mellanrum upplever de att återkopplingen är god
men menar att samverkan mellan CKS och FOF hade gett metoden och samverkan mer kraft.

21 centrum för kunskap och säkerhet, https://www.boras.se/kommunochpolitik/kommunensorganisation/forvaltningar/stads-

ledningskansliet/centrumforkunskapochsakerhet.4.143f48f4158d2c5dae29ae0f.html den 21 jan 2020
22 Staden har ett samarbete med Polisen och AB Bostäder för att utveckla den så kallade EST-modellen, Effektiv samord-
ning för trygghet. EST-arbetet fokuserar främst på den fysiska miljön och syftar till att skapa trygga offentliga miljöer.
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Initiativärende: Redovisning av satsning på utemiljön 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att initiativärende anses besvarat.      

Ärendet i sin helhet 

Förskolenämnden beslutade den 24 februari, § 22, att remittera initiativärende 

”Redovisning av satsning på utemiljön” till Förskoleförvaltningen för 

beredning. I initiativärendet föreslås: 

- Att Förskolenämnden så snart som möjligt får en redovisning av vilka

utemiljöer som kommer att beröras.

- Att Förskolenämndens förslag till utformning av utemiljöer presenteras

- Att en budget för satsningarna redovisas för Förskolenämnden

Förskoleförvaltningen har tagit fram en plan i enlighet med 

Kommunfullmäktiges beslut på satsning av utemiljöer i Budget 2020. Planen 

har redovisats på Förskolenämndens sammanträde 2020-06-16. 

Beslutsunderlag 

1. Initiativärende – Redovisning av satsning på utemiljön

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 9 juni 2020. 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 
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INITIATIVÄRENDE 

I Förskolenämndens budget för 2020 kan vi läsa: ”För att utemiljön på Borås 
Stads förskolor ska uppnå en likvärdig standard avsätts 5,0 mnkr årligen under 
tre år som en investeringsbudget hos Lokalförsörjningsnämnden. 
Förskoleförvaltningen kommer i nära samverkan med 
Lokalförsörjningsförvaltningen identifiera de utemiljöer som kommer att 
omfattas av satsningen. Förskolenämnden kommer att föreslå hur utemiljöerna 
ska utformas och Förskoleförvaltningen har en rutin kring hur utemiljöerna ska 
se ut, vad som behövs mm.” 

Med anledning av ovanstående förslår vi: 

- att Förskolenämnden så snart som möjligt får en redovisning av vilka
utemiljöer som kommer att beröras

- att Förskolenämndens förslag till utformning av utemiljöer presenteras
- att en budget för satsningarna redovisas för Förskolenämnden

Allianspartierna i Borås 

Marie Fridén (M) Stefan Medin (M) 
Wivi Roswall (M) Daniel Nikolov (M) 
Gunilla Christoffersson (KD) Helena Ishizaki (KD) 
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Plan för jämställdhetsintegrering 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner upprättad Plan för jämställdhetsintegrering och 

översänder densamma till Fritids-och folkhälsonämnden.         

Ärendet i sin helhet 

Kommunfullmäktige har fastställt ett program för jämställdhetsintegrering i 

Borås Stad och gett Fritids- och folkhälsonämnden i uppdrag att årligen följa 

upp och revidera arbetet.  

Syftet med jämställdhetsintegrering i Borås Stad är att förbättra verksamheterna, 

höja kvaliteten och säkerställa att resurser fördelas på ett likvärdigt sätt mellan 

kvinnor och män, flickor och pojkar, oavsett bakgrund och tillhörighet. 

Arbetet sker inom tre målområden; 

 Makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet 

 Makt och hälsa 

 Makt och mäns våld mot kvinnor 

Varje nämnd/bolag har fått i uppdrag att utarbeta en plan för 

jämställdhetsintegrering som riktar sig till medborgare, kunder och brukare. 

Planen ska innehålla: 

 Verksamhetens behov av insatser, åtgärder och utvecklingsområden 

utifrån en jämställdhetsintegrerad budget (gender budget) 

 Redovisning av tre mål som nämnden/bolaget ska uppnå under 

planperioden 

 Verksamhetens uppnådda resultat av insatser och åtgärder.               

Beslutsunderlag 

1. Förskolenämndens plan för jämställdhetsintegrering                                

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 9 juni 2020.  
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riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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Förskolenämndens plan för 
jämställdhetsintegrering
Bakgrund
Grunden i det offentliga Sveriges jämställdhetsarbete är de nationella målen för jämställdhetspolitiken 
som riksdag och regering lagt fast. Det överordnade målet innebär att kvinnor och män ska 
ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 

Syftet med jämställdhetsintegrering i Borås Stad är att säkerställa att resurser fördelas på ett 
likvärdigt sätt mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, oavsett bakgrund och tillhörighet. 
Det innebär att alla kvinnor och män, flickor och pojkar, har rätt till likvärdigt bemötande, 
likvärdig service och likvärdig myndighetsutövning. förbättra verksamheterna, höja kvaliteten 
och säkerställa att resurser fördelas på ett likvärdigt sätt mellan kvinnor och män, flickor och 
pojkar, oavsett bakgrund och tillhörighet. 

Nämndens uppdrag
Varje nämnd/bolag har i uppdrag, i enlighet med program för jämställdhetsintegrering, att 
utarbeta en plan för jämställdhetsintegrering med fokus på medborgare, kunder och brukare. 
Planen ska innehålla:

• Verksamhetens behov av insatser, åtgärder och utvecklingsområden utifrån en
jämställdhetsintegrerad budget (gender budget)

• Redovisning av tre mål som nämnden/bolaget ska uppnå under planperioden

• Verksamhetens uppnådda resultat av insatser och åtgärder

Verksamhetens behov 
Andelen flickor i verksamheten är 48% och andelen pojkar är 52%. 

Verksamhetens uppnådda resultat av insatser 
och åtgärder
Varje nämnd ska årligen senast den 30 juni redovisa sitt arbete till Fritids- och folkhälsonämnden. 
Fritids- och Folkhälsonämnden sammanställer arbetet och redovisar till Kommunstyrelsen 
i september månad. 

Förskolenämndens mål 
1. Alla barn oavsett kön får en likvärdig utbildning i förskolan.

2. Flickor och pojkar ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

3. Nämnden ska arbeta för fler män i förskolan.
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Resultat 2019/2020
1. Fördelning av medel till förskolor sker utifrån en resursfördelningsmodell och en liten

del kopplas till kön. Av sju variabler som ingår i resursfördelningsmodellen påverkar
könsvariabeln mindre än 4% av fördelningen. Det sker även fördelning av medel
riktade till barn som är i behov av särskilt stöd, men medlen har ingen koppling till
kön. Förvaltningen har startat implementering av integrering av aktiva åtgärder mot
diskriminering i förskolornas systematiska kvalitetsarbete. I planering av utbildning och
undervisning arbetar pedagoger regelbundet med att barnen ska få samma möjligheter
till likvärdig utbildning oavsett kön. Exempelvis har några pedagoger på en förskola,
genom att filma sig själva i en samlingssituation, reflekterat över huruvida de ger flickor
eller pojkar mer eller mindre talutrymme. Pedagogerna arbetar sedan med filmerna
och har kollegiala samtal om hur de kan arbeta mer mot jämställdhet i barngruppen.
Ett medvetet förhållningssätt hos pedagoger är grundstenen i ett jämställdhetsarbete.
Pedagogens aktiva roll i barns lek bidrar till att utmana med frågor och vända på roller.
Förvaltningen har arbetat fram en Plattform för värdegrund i den belyses hur pedagogers
förhållningssätt påverkar vad som sker i barngruppen. Förskoleförvaltningen erbjuder
kompetensutbildning och insatser där pedagogers förhållningssätt kring jämställdhetsarbete
på olika sätt belyses. Framför allt behöver pedagoger framöver diskutera vad som ses som
”kvinnligt respektive manligt” för att skapa ett än mer bättre arbete underkommande år.

Pedagoger planerar för och organiserar lärmiljöer där barnen kan leka på lika villkor.
Syftet är att lärmiljöerna både ska främja jämställdhet och att lekmaterial ska kunna
användas oavsett kön och inte främja könsstereotypa lekar. De pedagogiska miljöerna
har till syfte att utmana barns lekar och tänkande. Flertalet förskolor i Borås Stad
har påbörjat ett arbete med att utveckla sina lärmiljöer, här kan jämställdhetsarbetet
utvecklas ytterligare. Innehållet i den litteratur som används ses regelbundet över så
att de inte ger flickor eller pojkar mer utrymme i text samt att de överensstämmer med
läroplanens mål och syfte.

2. Förskolorna har utifrån barns integritet sett över att byte av blöjor kan ske på skötbord
som står avskilda från insyn. Även toaletter är avskilda och har dörrar som barnen kan
stänga om sig om de önskar. Pedagoger lyfter hur de har arbetat med övergångar mellan
olika moment i förskolan. Ett exempel från en förskola är att när barnen ska tvätta
händer mellan aktiviteter så slussas barnen i mindre grupper och det finns alltid en
pedagog som stöttar barnen vid handfatet. Det minskar risken för att barnens kroppsliga
integritet ska bli kränkt samt bidrar till en ökad trygghet med närvarande vuxna.

I värdegrundsarbetet, planerad som spontan undervisning, arbetar pedagoger med
att stötta barnen att våga säga stopp till lekar och aktiveter som de inte vill delta
på. Barnen ges förutsättningar via arbetet med aktiva åtgärder (förebyggande arbete
med diskrimineringsgrunder och plan mot kränkande behandling) att samtala om
lekar och utrymmen i lärmiljön där de kanske upplever otrygghet och där det kan
finnas risk för att deras personliga integritet kan bli kränkt. Ett material som är vanligt
förekommande i arbetet med barns integritet är ”Stopp min kropp”. Barnen ges via
materialet förutsättningar och verktyg för at värna om den personliga integriteten på ett
lekfullt sätt. Barns kroppsliga integritet värnas också i arbetet med dokumentationen.
Barn oavsett kön uppmuntras av pedagoger att ställa frågor till varandra om barnet vill
vara med på bilden/filmen eller inte. Pedagoger agerar förebilder i dokumentationsarbetet
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och frågar alltid barnet om de vill delta på bilden samt hur de vill att bilden ska användas. 
Syftet är att värna om barnens integritet och förbereda dem för vårt digitala samhälle 
samt att barnen uppmärksammas på hur bilder används och förekommer på internet. 

3. Det finns ett nätverk för män i förskolan, vilket består av manliga rektorer och förskollärare.
Nätverket träffas några gånger per år och där diskuteras rekrytering och frågor kring 
roller på förskolan samt huruvida män är representerade på filmer och så vidare till 
exempel där Borås Stad marknadsför sig som en kommun att arbeta i.

Agenda 2030 har tagit fram 17 globala mål, jämställdhetsarbetet är mål 5 inom kategorin 
samhälle. Förskolans arbete med hållbar utveckling innebär därför att främja jämställdhet 
samt värna om allas lika värde oavsett könstillhörighet. Det påbörjade arbetet i Borås Stad 
med Aktiva åtgärder, som en del av förskolans systematiska kvalitetsarbete, kommer på sikt 
bidra till att än mer belysa jämställdhet ur olika perspektiv
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Utbyggnation av Tokarpsbergs förskola 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden beslutar att godkänna att arbetet med att utreda en 
utbyggnation av Tokarpsbergs förskola fortsätter          

Ärendet i sin helhet 
I Lokalbehovsplan 2021-2023 framgår att område Centrum är i stort behov av 
fler förskoleplatser. Området utvecklas och förtätas. Förskoleförvaltningen har i 
samverkan med Lokalförsörjningsförvaltningen sett på möjligheten att utöka 
Tokarpsbergs förskola med 60 platser. Efter utbyggnation skulle förskolan ha 
140 förskoleplatser. Möjlighet att bygga ut förskolan finns med befintlig 
byggrätt och tomtstorlek. Utbyggnationen kommer utgå ifrån beslutade 
riktlinjer kring nybyggnation och ombyggnation av förskola. 

Förskoleförvaltningen gör, efter genomförda prognosmöten i mars 2020, 
bedömningen att fler centrala förskoleplatser behövs till januari 2022 och att en 
utbyggnation av Tokarpsbergs förskola kan möta behovet. 

Förskolenämnden prioriterar alltid barnets bästa i planering av lokaler och att 
utöka platserna där behovet finns, är även ur barnets perspektiv positivt. I 
enlighet med lokalbehovsplanen för 2021-2023 behöver lokalernas tillgänglighet 
och utformande säkerställas för att kunna värna om barns lika värde och rätt till 
utveckling. Lokalerna ska utformas i enlighet med de riktlinjer för nybyggnation 
och ombyggnation som framtagits av Förskolenämnden.    

Samverkan 
Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 9 juni 2020. 

Beslutet expedieras till 
1. Lokalförsörjningsnämnden 
 
 

 

Andreas Ekström 
Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 
Förvaltningschef 
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Gallring av handlingar av tillfällig eller liten betydelse 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämndens beslutar om gallring av handlingar av tillfällig eller liten 

betydelse enligt bifogat beslutsunderlag. 

Beslutsunderlaget läggs som bilaga till Förskolenämndens 

dokumenthanteringsplan.  

Ärendet i sin helhet 

I kommunal verksamhet uppstår en mängd allmänna handlingar av tillfällig eller 

liten betydelse, som utan större informationsförlust kan gallras. För att få gallra 

allmänna handlingar krävs ett gallringsbeslut fastställt av den egna nämnden. I 

detta gallringsbeslut avses med handlingar av tillfällig eller liten betydelse sådana 

handlingar av uppenbar ringa betydelse för verksamheten som vare sig behöver 

hållas ordnade eller registreras och som regleras i 5 kap. 1 § 4 st. offentlighets- 

och sekretesslagen (2009:400). Det innefattar även handlingar som kanske inte 

uppfattas som allmänna handlingar, såsom cookies, temporära filer och 

skrivarloggar.  

Beslutet tar fasta på de handlingar som en tjänsteperson kan komma i kontakt 

med i sitt dagliga arbete snarare än handlingar i kommunens bakomliggande it-

miljö. Detta gallringsbeslut gör det möjligt att gallra uppräknade handlingar av 

tillfällig eller liten betydelse. 

Beslutet medför ett förtydligande och effektiviserande i det administrativa 

arbetet vilket gynnar barnet för att tid ska kunna läggas på annat. 

Beslutsunderlag 

1. PM - Gallring av handlingar av tillfälligt eller liten betydelse                                

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 9 juni 2020. 

Beslutet expedieras till 

1. Stadsarkivet 

2. Kommunstyrelsen 
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Gallring av handlingar av tillfällig eller liten 

betydelse 

Innehåll 
Inledning .................................................................................................................... 1 

Tillfällig eller liten betydelse? .................................................................................. 2 

Allmänt förekommande handlingar ....................................................................... 3 

Posthantering ............................................................................................................ 6 

E-posthantering ........................................................................................................ 7 

Telefoner och surfplattor ........................................................................................ 8 

Webbmöten, nätverk, forum, projektarbetsplatser och samarbetsytor ............ 9 

Spår av internet- och datoranvändning ............................................................... 10 

Skrivare..................................................................................................................... 11 

Sociala medier ......................................................................................................... 12 

 

Inledning 

För att verksamheten ska få gallra allmänna handlingar krävs ett gallringsbeslut 

fastställt av den egna nämnden. Nedanstående gallringsbeslut möjliggör gallring 

av handlingar som har tillfällig eller liten betydelse. De handlingar som upptas i 

gallringsbeslutet kan utan större informationsförlust gallras vid inaktualitet. 

Gallring vid inaktualitet innebär att handlingen får gallras omedelbart eller när 

den inte längre behövs, om inget annat anges. Beslutet tar fasta på de 

handlingar som en tjänsteperson kan komma i kontakt med i sitt dagliga arbete 

snarare än handlingar i kommunens bakomliggande IT-miljö. Beslutet ersätter 

tidigare gallringsbeslut för handlingar av tillfällig eller ringa betydelse.   

Gallringsbeslutet är tematiskt indelat där det första kapitlet är mer generellt och  

innehåller handlingstyper som kan förekomma inom flera olika områden för att 

därefter åtföljas av kapitel som är mer specifika. Varje kapitel innehåller, utöver 

en uppräkning av handlingstyper och gallringsfrist, kommentarer och exempel 

samt uppgift om vem som ska utföra gallringen. På så sätt bidrar beslutet till en 

enhetlig och effektiv informationshantering samtidigt som det blir ett stöd till 

verksamheten.  
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Tillfällig eller liten betydelse? 

Det som avses med handlingar av ”tillfällig eller liten betydelse” i detta 

gallringsbeslut är sådana handlingar av uppenbar ringa betydelse för 

verksamheten som vare sig behövs hållas ordnade eller registreras och som 

regleras i 5 kap. 1 § 4 st. offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). I detta 

inryms även handlingar som man normalt sett kanske inte tänker på som 

allmänna handlingar, som till exempel cookies, temporära filer och 

skrivarloggar. Det är handlingens informationsvärde och inte dess form som är 

avgörande för om den är av tillfällig eller liten betydelse. Det spelar med andra 

ord ingen roll om ett meddelande kommer in via e-post, på papper eller som 

sms. Det är innehållet som avgör hur handlingen ska hanteras.   

Det är bara de handlingar som omnämns i gallringsbeslutet som får gallras. 

Skulle verksamheten identifiera andra handlingar som är av tillfällig eller liten 

betydelse måste gallringsbeslutet revideras för att omfatta även dessa handlingar 

innan gallring kan ske.  
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Allmänt förekommande handlingar  

Handlingstyp Gallring Kommentarer och exempel Vem gallrar? 

Inkomna eller expedierade 

framställningar, förfrågningar och 

meddelanden av tillfällig 

betydelse eller rutinmässig 

karaktär 

Vid inaktualitet 

 

 

 Förfrågningar om kontaktuppgifter, 

blanketter, mötestider, allmän 

information och liknande. 

Funktionsbrevlådor, gemensamma 

brevlådor eller inkorgar: 

 Gallras av administratör, registrator 

eller annan ansvarig. 

Enskilda anställdas brevlådor eller 

inkorgar: 

 Var och en ansvarar för att gallra. 

Inkomna synpunkter av tillfällig 

betydelse eller rutinmässig 

karaktär samt svar på dessa 

Vid inaktualitet Under förutsättning att de inte 

föranleder en åtgärd av betydelse. Då 

ska synpunkterna hanteras på annat 

sätt, till exempel i förvaltningens 

diarium.  

 

Den som hanterar den aktuella 

handlingen. 

Handlingar som har inkommit för 

kännedom 

Vid inaktualitet 

 

Förutsatt att handlingarna inte har 

föranlett någon åtgärd och att de även i 

övrigt har liten betydelse för 

verksamheten. 

 Vissa cirkulär, inbjudningar, 

nyhetsbrev, PM, mötes- 

anteckningar och liknande. 

Funktionsbrevlådor, gemensamma 

brevlådor eller inkorgar: 

 Gallras av administratör, registrator 

eller annan ansvarig. 

Enskilda anställdas brevlådor eller 

inkorgar: 

 Var och en ansvarar för att gallra. 

Inkomna handlingar som inte 

berör myndighetens 

verksamhetsområde, eller som 

är meningslösa eller 

obegripliga och eventuella svar 

på dessa 

Vid inaktualitet Avsändaren ska, inom ramen för den 

allmänna serviceskyldigheten enligt 6 

och 20 §§ förvaltningslagen (2017:900), 

om möjligt ges sådan hjälp att han eller 

hon kan ta till vara sina intressen. 

Funktionsbrevlådor, gemensamma 

brevlådor eller inkorgar: 

 Gallras av administratör, registrator 

eller annan ansvarig. 

Enskilda anställdas brevlådor eller 

inkorgar: 

Var och en ansvarar för att gallra. 
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Handlingstyp Gallring Kommentarer och exempel Vem gallrar? 

Kopior och dubbletter som inte 

har någon funktion då det finns 

arkivexemplar hos myndigheten 

med samma innehåll 

Vid inaktualitet 
 
 

 Kopior på nämndprotokoll. 

 Exemplar av tryckta 

verksamhetsberättelser. 

 Elektroniska kopior som delas på 

intranät, projektarbetsplatser och 

likande. 

Den som har skapat, distribuerat, 

publicerat eller förvarar kopian. 

Handlingar i icke-autentiserad form 

och som har ersatts av senare 

inkomna autentiserade handlingar 

 

Vid inaktualitet Exempelvis ej undertecknad handling 

som ersatts av undertecknat exemplar i 

de fall sådana formkrav finns.  

Den som hanterar den aktuella 

handlingen. 

Handlingar som endast 

framställts för överföring, 

utlämnande, eller spridning av 

handlingar 

Vid inaktualitet 

 

 Kopia av en skrivelse som skickats 

till den som begärt kopian. 

Den som skickar kopian. 

Inkomna filer som inte kan 

öppnas 

Omgående Avsändaren ska om möjligt upplysas 

om detta och uppmanas att skicka filen 

i ett standardformat. 

Den som tagit emot filen. 

Felaktiga uppgifter i register 

vilka tillkommit genom skrivfel, 

räknefel eller motsvarande 

Efter rättning  Den som rättar. 

Register, liggare, listor och 

andra tillfälliga förteckningar 

som har tillkommit för att 

underlätta myndighetens 

arbete 

Vid inaktualitet Förutsatt att de saknar betydelse när det 

gäller att dokumentera myndighetens 

verksamhet, att förstå ett ärendes 

beredning och beslut, att återsöka 

handlingar eller att upprätta samband 

inom arkivet. 

 

Den som ansvarar för registret, 

liggaren, listan eller den tillfälliga 

förteckningen. 
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Handlingstyp Gallring Kommentarer och exempel Vem gallrar? 

Användarinstruktioner Vid inaktualitet 
 
 

När den ersätts av en ny eller inte längre 

behövs för användning eller drift av IT-

systemet. 

 

Avser instruktioner, manualer, mallar och  

rutinbeskrivningar riktade till användare.  

 

 

Tjänsteförvaltaren. 

Fotografier, ljud- och 

bildupptagningar 

 

Vid inaktualitet Under förutsättning att de inte har 

betydelse för att dokumentera 

verksamheten eller tillför ett ärende 

sakuppgift. 

Den som hanterar fotografiet eller 

upptagningen. 

Presentationer och bildspel 

 

Vid inaktualitet Under förutsättning att de inte har 

betydelse för att dokumentera 

verksamheten eller tillför ett ärende 

sakuppgift. 

Den som hanterar presentationen 

eller bildspelet. 
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Posthantering  

Handlingstyp Gallring Kommentarer Vem gallrar? 

Handlingar som endast tillkommit 

för kontroll av postbefordran 

Vid inaktualitet Under förutsättning att de inte längre 

behövs som bevis för att en 

försändelse har inkommit till eller 

utgått från myndigheten och att de 

inte påförts anteckning som tillfört 

betydande sakuppgift 

 Inlämningskvitton 

 Kvittensböcker för avgående post 

eller listor/motsvarande 

 Elektroniska register eller 

dokument med samma funktion 

 Mottagnings- och 

delgivningsbevis. 

Den som ansvarar för den enskilda 

försändelsen eller posthanteringen i 

verksamheten.  

Fullmakter för postöppning Vid inaktualitet  Den som innehar fullmakten. 

Postlistor Vid inaktualitet  Den som administrerar postlistan. 
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E-posthantering 

Se även kapitlet Allmänt förekommande handlingar.  

Handlingstyp Gallring Kommentarer Vem gallrar? 

Skräppost eller meddelanden som 

innehåller virus 

Omedelbart  Skräpposthanteringssystemet eller 
användaren. 
Ska också meddelas Dataservice. Se 
intranätet för vidare instruktioner.  

E-postlistor Vid inaktualitet Den lista som användaren 

hanterar i sin in- och utkorg. 

Uppgifter tas bort i samband med 

gallring och rensning av e-post. 

Användaren. 
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Telefoner och surfplattor 

Handlingstyp Gallring Kommentarer och exempel Vem gallrar? 

Listor över inkomna eller 

utgående samtal 

Vid inaktualitet 

 

Samtalslistor i mobiltelefon och 

motsvarande. 

Varje anställd ansvarig för att 

hantera sina listor. 

Handlingar som inkommit till 

myndigheten i form av 

ljudmeddelande i röstbrevlåda, 

telefonsvarare eller motsvarande  

Vid inaktualitet 

 

Under förutsättning att de inte 

tillför ett ärende sakuppgift eller 

behövs för att dokumentera 

verksamheten. Då ska 

tjänsteanteckning göras och 

tillföras övriga handlingar i 

ärendet eller dokumentationen. 

 

  

Användaren. 

SMS eller andra meddelanden i 

text eller bild inklusive 

eventuella bilagor (bilder, 

skärmdumpar etc) 

Vid inaktualitet 

 

Under förutsättning att de inte 

tillför ett ärende sakuppgift eller 

behövs för att dokumentera 

verksamheten. Då ska 

tjänsteanteckning göras och 

tillföras övriga handlingar i 

ärendet eller dokumentationen. 

 

Användaren. 

Historik och elektroniska spår som 

lagras då olika program (appar) 

används på telefon eller surfplatta 

Vid inaktualitet 
 

 Användaren. 
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Webbmöten, nätverk, forum, projektarbetsplatser och samarbetsytor 

Handlingstyp Gallring Kommentarer Vem gallrar? 

Konversationshistorik  Vid inaktualitet 

 

Under förutsättning att de inte 

tillför ett ärende sakuppgift eller 

behövs för att dokumentera 

verksamheten. Då ska 

tjänsteanteckning göras och 

tillföras övriga handlingar i 

ärendet eller dokumentationen. 

 

Snabbmeddelanden via till 

exempel Skype, Lync, MSN, 

Adobe Connect och likande. 

 

 

Användaren. 

Kontaktlistor 

 

Vid inaktualitet När kontaktuppgifterna inte 

behövs längre. 

 

Uppgifter om kontakter som 

hanteras när funktioner för 

snabbmeddelanden, webbmöten 

med mera används. 

 

 

 

Användaren. 

Kontaktuppgifter och 

profilinformation  

Vid inaktualitet 

 

Profiluppgifter på projekt- 

arbetsplats, nätverk eller forum. 

Användaren. 

Meddelanden, inlägg och 

liknande 

Vid inaktualitet Meddelanden och inlägg på 

samarbetsytor som Teams eller 

liknande. 
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Spår av internet- och datoranvändning 

Handlingstyp Gallring Kommentarer Vem gallrar? 

Elektroniska spår som visar vilka 

webbsidor som har besökts 

Vid inaktualitet 

 

Webbhistorik: Tidigare 

besökta webbplatser. 

Datoranvändaren. 

 

Kopior av webbsidor som lagras i 

syfte att åstadkomma snabbare 

åtkomst 

Vid inaktualitet 

 

Temporary Internet Files. Datoranvändaren. 

 

Lösenord Vid inaktualitet 

 

Filer som webbplatser sparar 

lokalt på datorn för att spara 

personliga inställningar. 

Datoranvändaren. 

Formulärdata Vid inaktualitet 

 

Filer som webbplatser sparar 

lokalt på datorn för att spara 

personliga inställningar. 

Datoranvändaren. 

Cookies Vid inaktualitet  

 

Filer som webbplatser sparar 

lokalt på datorn för att spara 

personliga inställningar. 

Datoranvändaren. 

 

Tillfälliga elektroniska spår som 

sparas för att underlätta 

internetanvändning eller 

kommunikation 

Vid inaktualitet 

 

Sessionskakor (Session Cookie). 
 
När applikationen, webbsidan eller 
webbläsaren stängs ner. 

Sker med automatik. 

Spår efter användning i olika typer 

av systemfiler 

Vid inaktualitet 

 

Exempel: thumbs.db. Datoranvändaren. 

Temporära filer  Vid inaktualitet  Datoranvändaren. 
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Skrivare  

Handlingstyp Gallring Kommentarer och exempel Vem gallrar? 

Temporära filer Vid inaktualitet  Den som administrerar skrivaren och 

hanterar inställningar. 

Loggar Vid inaktualitet 

 

 Den som administrerar skrivaren och 

hanterar inställningar. 
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Sociala medier 

Handlingstyp Gallring Kommentarer och exempel Vem gallrar? 

Kommentarer och inlägg, som inte rör 
verksamheten, på sociala medier 

Vid inaktualitet  Personer som administrerar det 

aktuella kontot. 

Kommentarer eller meddelanden av 
stötande eller kränkande karaktär 
som inkommer via sociala medier 

Vid inaktualitet 

 

 Personer som administrerar det 

aktuella kontot.  

Direktmeddelanden Vid inakutalitet Under förutsättning att de inte 

tillför ett ärende sakuppgift eller 

behövs för att dokumentera 

verksamheten. Då ska 

tjänsteanteckning göras och 

tillföras övriga handlingar i 

ärendet eller dokumentationen. 

Personer som administerar det 

aktuella kontot. 
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Sammanfattning
Planens syfte är att möjliggöra för ett högre bostadshus på 
19-24 våningar eller alternativt fem våningar eller lägre, på 
den obyggda ytan öster om Knalletorget. En byggnad på 
19-24 våningar innebär ett tillskott på drygt 120 lägenheter i 
centrum. Med tanke på byggnadens placering vid den västra 
entrén till den historiska kvartersstaden samt dess höjd som 
gör den synlig på långt håll är gestaltningen av högsta vikt. 
Den arkitektoniska kvaliteten ska vara hög och byggnaden 
måste passa in i kvarteret. 

Vidare är syftet att skapa nya lokalytor i centrum och mer 
liv på Knalletorget. Torgets södra del ska lyftas upp för att 
ansluta bättre till Stadsbron, vilket kan ge ett bättre fl öde för 
gång- och cykeltrafi k mot Lilla Brogatan. Då planområdet är 
beläget i närheten av Viskan ger ett upphöjt torg samtidigt ett 
naturligt skydd mot översvämningar. 
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1. Inledning
Planens syfte 
Planens syfte är att möjliggöra för ett högre bostadshus på 
19-24 våningar eller alternativt fem våningar eller lägre, på 
den obyggda ytan öster om Knalletorget. En byggnad på 
19-24 våningar innebär ett tillskott på drygt 120 lägenheter i 
centrum. Med tanke på byggnadens placering vid den västra 
entrén till den historiska kvartersstaden samt dess höjd som 
gör den synlig på långt håll är gestaltningen av högsta vikt. 
Den arkitektoniska kvaliteten ska vara hög och byggnaden 
måste passa in i kvarteret. Vidare är syftet att skapa nya 
lokalytor i centrum och mer liv på Knalletorget. Torgets 
södra del ska lyftas upp för att ansluta bättre till Stadsbron, 
vilket kan ge ett bättre fl öde för gång- och cykeltrafi k mot 
Lilla Brogatan. Då planområdet är beläget i närheten av 
Viskan ger ett upphöjt torg samtidigt ett naturligt skydd mot 
översvämningar. 

Planområde
Området ligger på den sydvästra delen av kvarteret Morfeus 
som idag fungerar som parkering. Även Knalletorget som 
ligger väster om kvarteret Morfeus ingår i planområdet. 
Planområdets storlek är cirka 1900 kvadratmeter varav 
knappt 700 kvadratmeter är inom fastigheterna Morfeus 5 
och 7. Marken i kvarteret ägs av företaget Willhem, medan 
Knalletorget som är en del av fastigheten Innerstaden 1:1 är 
allmän platsmark och ägs av kommunen. Området gränsar 
i söder till Lilla Brogatan. Väster om Knalletorget rinner 
Viskan förbi. 

Gällande detaljplan
Gällande detaljplan för området anger bostad och handel 
för kvarteret med en våningshöjd på maximalt 4 våningar. 
Knalletorget är planlagt som allmän platsmark för torg eller 
gata.

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen gav 2018-05-07 i beslut § 266 Samhälls-
byggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra 
detaljplanen för Morfeus 5 och 7. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-06-28 i beslut 
§ 179 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan. 

Preliminär tidplan
Samråd  2 kvartalet 2020
Granskning 3 kvartalet 2020
Antagande 4 kvartalet 2020
Laga kraft 1 kvartalet 2021

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

Preliminär byggstart för Morfeus är beräknad till 2021-22.

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Fastigheten ligger vid entrén till rutnätsstaden och den äldre 
stadskärnan från väster. Planområdet är idag en obebyggd 
lucktomt sedan det befi ntliga gårdshuset som låg mot Lilla 
Brogatan revs 1990. Den övriga bebyggelsen i kvarteret 
omnämns i Borås Stads kulturmiljöprogram och har en 
våningshöjd på 1-5 våningar. I söder ligger Hotell Grand som 
med sina 10 våningar idag är den högsta byggnaden i denna 
del av centrum. Kvarteret Pallas som ligger på andra sidan 
Hallbergsplatsen från Grand sett, är ett köpcenter, kontors- 
och parkeringshus som 2016 byggdes på med två våningar 
bostäder. I samma kvarter fi nns också en byggrätt för ett 
höghus i 20-33 våningar.    

Ny bebyggelse
Den nya bebyggelsen kommer att byggas ut mot Lilla 
Brogatan och Knalletorget, med en indragning av byggnaden 
mot torget för att ta hänsyn till det fl öde av människor som 
rör sig över platsen. Bottenvåningen ska vara öppen med 
stora glaspartier och kommer att innehålla lokaler så som 
restaurang eller liknande. 

Den nya byggnaden ska antingen vara anpassad till befi ntliga 
höjder i området eller sticka ut rejält i höjd. Ett höghus 
kommer att luta sig mot det planerade höghuset Pallas. 
Planen medger en byggrätt på mellan 19-24 våningar vilket 
kommer ge Borås ett nytt landmärke, synligt över stora delar 
av staden. Tillsammans med det planlagda höghuset i kvar-
teret Pallas på mellan 20-33 våningar och hotellet Grand på 
10 våningar bildas här ett kluster av högre hus, samlat i den 
västra delen av centrum. Det nya höghuset på Morfeus ska 
ha en förskjutning av byggkroppen i sidled och en variation i 
höjdled för att byggnaden ska upplevas slankare och mindre 
bastant. Byggrätten ger också en möjlighet till att istället 

Planbeskrivning
Detaljplan för Centrum, Morfeus 5 m.fl . Borås Stad, upprättad den 11 mars 2020. 
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Vy från Stadsbron.

Situationsplan med föreslagen byggnad och upphöjt marknivå i den sydöstra änden av Knalletorget. 

för ett höghus bygga en byggnad på maximalt 5 våningar. 
Det lägre alternativet behöver inte variera på samma sätt 
som en högre byggnad. Höjder som innebär en byggnad på 
mellan 5-19 våningar tillåts inte då byggnaden i så fall skulle 
upplevas som stubbig. 

Byggnaden kommer att undantaget bottenvåningen att 
innehålla bostäder med hyreslägenheter i varierande storlek. 
Fastighetsägaren har räknat med att få in drygt 120 lägen-
heter i huset, med smålägenheter i de lägena som är mest 
bullerutsatta. 

Stadsbild och gestaltning
Borås stadskärna är starkt varierad med byggnader från olika 
tidsepoker och i olika höjder och material, vilket ger den en 
något brokig karaktär. Dock uppgår våningsantalet oftast 
inte än till mer än 5 våningar. De största undantagen i den 
västra delen av stadskärnan är Hotell Grand och Pallashuset 
som har en annan skala och höjd än omgivande bebyggelse. 
En till byggnad i ungefär samma höjd som Grand och 
lågdelen på Pallas, hade bidragit till en klossig känsla av 
denna del av centrum. En hög byggnad måste komma upp i 
en viss höjd för att byggnaden ska upplevas som slank och få 
sin vertikala karaktär. 

Då byggnaden kommer att synas över stora delar av staden 
är en hög arkitektonisk kvalitet en förutsättning. Fasaden 
kommer huvudsakligen att vara i tegel, men vissa partier 
tillåts vara i andra material, till exempel skulle det kunna vara 
plåt runt fönster och trapphus. Bottenvåningen får också 
vara i stenmaterial. 

Knalletorget föreslås höjas i den södra delen av torget för att 
möta upp Stadsbron och på så sätt förbättra kopplingen och 
tillgängligheten mot Lilla Brogatan. Knalletorget kommer i 
och med ombyggnationen att ses över och förändras för att 
skapa en trivsammare plats.

MORFEUS

QUALITY HOTEL GRAND PALLAS TOWER

PALLAS

KNALLETORGET

STORA BROGATAN

LILLA BROGATAN

HALLBERG
SG

ATAN
HALLBERG

SPLATSEN
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I bottenvåningen planeras centrumverksamhet såsom kafé eller restaurang i anslutning till torget. 

Jämförelse av Morfeus byggnadshöjd med det planlagda Pallastornet och Grand hotell. 
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Vyer från Södra torget (övre till vänster), Lilla Brogatan (nedre till vänster) samt Stora Brogatan (högra bilden). På bilden från Södra Torget syns det planerade Pallastornet 
framför Morfeus.  

Vy från Stora Torget, med Pallastornets möjliga volym till vänster. 
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Vy från Sven Eriksonsplatsen framför Röda Kvarn. I denna bild är Pallastornet gömd bakom Morfeus. 

Kvarter Morfeus sett från Stadsparken, innan Stadsbron byggdes 1968. Samma vy som ovan fast med fem våningar. Pallastornet syns i bakgrunden. 
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Historik och kulturmiljöer
Trähuset i kvarteret Morfeus 7 utgör tillsammans med 
byggnaden på motsatta sidan Stora Brogatan i kvarteret Luna 
8 något av en port till den ursprungliga rutnätsstaden från 
väster. Här mötte man den ”gamla staden” när man kom 
från järnvägsstationen ner mot Västerbro som långt fram i 
modern tid var den enda överfarten över Viskan i denna del 
av staden. Lilla Brogatan fi ck, som nämnts ovan, sin förläng-
ning över Viskan först 1970 då den så kallade Stadsbron 
uppfördes och till stor del ändrade förutsättningarna för 
byggnaderna i kvarteret Morfeus 7.

 Morfeus 7 var fram till 1990-talet bebyggt av träbyggnader 
uppförda under senare delen av 1800-talet. Huvudbygg-
naden låg ut mot Stora Brogatan med två våningar samt 
vind, medan ett gårdshus 1 ½ våning uppfördes mot Lilla 
Brogatan, på platsen där det planerade huset kommer att 
ligga. Mellan byggnaderna skapades en liten gårdsplan 
som sannolikt blev insynsskyddad genom plank och portar 
Byggnadernas färgsättning var ursprungligen, i enlighet med 
tidens ideal, sannolikt relativt ”murrig” med fasader och 
detaljer i gråbruna, gröna och bruna nyanser. De pigment 
som var på modet var umbra, bränd och obränd, samt ockra 
i beige, bruna och gula nyanser. År 1990 revs gårdshuset 
för att ersättas av en butiksgalleria. Planerna genomfördes 
dock aldrig på grund av fastighetskrisen på 90-talet. 2000 
revs huvudbyggnaden mot Stora Brogatan för att ersättas av 
dagens byggnad där Danske Bank huserar. 

Den platsbildning som idag kallas ”Knalletorget” har en 
endast 50-årig historia. Platsen är ursprungligen en del av 
Västerbrogatan eller Västra Strandgatan som den tidigare 
kallades. Gatan korsade här Stora Brogatan och passerade 
husen i kvarteret Morfeus för att längre fram ansluta till Lilla 
Brogatan och avslutas vid Borås Wäfveriś  färgerianläggning 
på nuvarande Grand Hotells tomt. Gatans avslutning blev 
bredare än övriga delar och en mindre platsbildning skapa-
des. Platsen har fungerat för ett antal olika verksamheter 
bland annat fanns ett åkeri och även en taxirörelse. Senare 
under 1930-40 –talet skapades en underjordisk, offentlig 
toalett som i folkmun gick under namnet ”ubåten” som bl. a 
fi ck delar av sitt ljus via ett tak av s k glasbetong. Platsen hade 
nu en mer offentlig karaktär men uppfattades i allmänhet 
fortfarande mest som en vanlig stadsgata.

Trafi ksituationen gjorde att man från stadens sida tidigt 
(30-40-tal) planerade att förlänga Lilla Brogatan över Viskan 
upp mot Sven-Erikssonskolan. Detta genomfördes dock inte 
förrän 1970 då ”Stadsbron” stod färdig. Nu skapades dagens 
”Knalletorg” och här stod under 70-80-talet ”Knallekios-
ken” som vid mitten av 1990-talet revs och verksamheten 
fl yttades till Krokshallstorget.       

Vy över Röda kvarn, Knalletorget och Borås Wäfveris färgeri, sent 30-tal. Morfeus 
kan ses till vänster i bild. 

Stadsbron och Grand under mitten av 70-talet. Den tidigare bebyggelsen på 
Morfeus syns höger om Stadsbron.
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Ljus- och skuggförhållanden
Nedan på denna och nästa sida presenteras en solstudie som 
visar hur den planerade bebyggelsen kommer att påverka 
skuggningen av sin omgivning. Solstudien redovisar fyra 
tidpunkter på dygnet vid två olika tillfällen under året: 
vårdagjämning och sommarsolstånd. I den separata skugg-
utredningen fi nns även höstdagjämningen med. I den fi nns 
också varje timme från kl. 07 till kl. 18 på respektive datum. 
Bilderna ses från öster, med norr till höger på bilderna. Detta 
för att visa skuggningen av staden och torgen så tydligt som 
möjligt

Enligt solstudien medför den planerade bebyggelsen en ökad 
skuggning över den västra delen av centrum. Tillsammans 
med Pallas blir det två högre byggnader som kastar sin 
skugga över sin omgivning. Då båda byggnaderna är smala 
så ligger skuggorna dock kvar under en kortare tid. Ju längre 

bort från byggnaden skuggan kastas, desto kortare tid skuggar 
den. Morfeus kommer att skugga Knalletorget och Västerbron 
under morgonen ungefär mellan kl. 07 och 09 beroende på tid 
på året. Mellan kl. 10 och 15 skuggar byggnaden främst närlig-
gande kvarter och till viss del närliggande gator, sommartid 
gäller detta endast direkt angränsande kvarter.

Under tidig vår och sen höst sveper byggnadens skugga in 
över sydvästra delen Stora Torget under cirka en halvtimme 
mellan kl. 15.30 och kl. 16. Majoriteten av skuggningen av 
torget under den tiden kommer dock från den före detta 
bankfastigheten Merkurius 1. Under vintertid hinner solen gå 
ner innan skuggan når torget, alternativt att den står så lågt 
att övrig bebyggelse ändå skuggar. Sommartid är skuggan så 
pass kort att den aldrig når fram till varken Södra torget eller 
Sandwalls plats. Höst och vår hinner övrig bebyggelse skugga 
Sandwalls plats helt innan Morfeus skugga når fram. 

21 mars kl 09.

21 mars kl 16.

21 mars kl 12.

21 mars kl 18.
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För en mer utförlig redovisning se separat skuggutredning.

Bostäder
Drygt 120 hyreslägenheter tillkommer i och med detaljplanen 
i en del av centrum där det idag inte bor så många.  

Arbetsplatser
Det fi nns gott om arbetsplatser runt om i centrum. Detalj-
planen ger förutsättningar för nya arbetsplatser i bottenvå-
ningen. 

Offentlig och kommersiell service
Inom en kilometer från planområdet fi nns offentlig service i 
form av fem förskolor och fl era skolor. Det fi nns ett behov av 
fl er förskolor i centrum, och kommunen bedriver ett aktivt 
arbete för att få fram fl er.

22 juni kl 09.

22 juni kl 16.

22 juni kl 12.

22 juni kl 18.

Genom denna detaljplan kan ytterligare drygt 100 nya 
lägenheter skapas. Detta stärker efterfrågan på kommersiell 
och offentlig service i centrum.

Tillgänglighet 
Planområdet är idag plant. Byggnadernas utformning 
kommer inte utgöra ett hinder för det fl öde av människor 
som passerar området på sin väg mellan Resecentrum och 
Lilla Brogatan eller för personer med funktionsvariationer. 
Planförslaget kommer att förstärka det nämnda stråket och 
göra det lättare att röra sig mellan Knalletorget och Lilla 
Brogatan och Stadsbron. Den södra delen av torget höjs med 
en dryg halvmeter för att bättre möta upp med Stadsbron, så 
att också räcket och en del av muren mot bron kan tas bort. 
Torget ska inte luta mer än 1:20 för att vara tillgänglighetsan-
passat. Höjningen av torget ska inte heller påverka Hälsans 
stig som går över torget negativt. 
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3. Gator och trafi k
Gatunät
Planområdet ligger vid den västra entrén till kvartersstaden 
och angörs från Lilla Brogatan, som via Stadsbron går över 
Viskan och vidare mot Varbergsvägen och Brodalsmotet. 

Gångtrafi k
Planområdet är väl anslutet för gångtrafi kanter. Stora Broga-
tan i norr är en gågata som går genom centrum i väst-östlig 
riktning och ansluter till fl era andra gågator i centrum. Lilla 
Brogatan som går parallellt är gångfartsgata genom centrum. 

Cykeltrafi k och cykelparkering
Planområdet ligger i direkt anslutning till cykelvägen som går 
längs med Lilla Brogatan och som sedan ansluter till stadens 
cykelvägssystem.. Då planområdet är begränsat till ytan 
planeras cykelparkeringen främst placeras i ett cykelgarage i 
två våningar på gården. Sju av cykelplatserna behöver plane-
ras för lastcyklar, med extra utrymme. Cykelparkeringar för 
de boende och verksamma inom fastigheten (213

stycken) planeras i huset. Cykelparkering för besökare till 
caféet (5 stycken) kan inte tillhandahållas inom fastigheten. 
För dessa platser hänvisas till offentliga cykelparkeringar 
som planeras av Borås Stad inom närområdet. För en sådan 
lösning kan avtal mellan parterna upprättas. 

Kollektivtrafi k
Området är väl försörjt med kollektivtrafi k. Från Resecen-
trum dit alla regionala bussar, tågen och vissa stadslinjer går 
är är det cirka 200 meter. Avståndet till Södra torget dit alla 
Stadsbussar går är det cirka 350 meter. 

Biltrafi k och bilparkering 
Planområdet angörs med bil från Lilla Brogatan och det 
kommer att fi nnas korttidsparkering utanför byggnaden. Då 
planområdet är för litet för att inrymma parkeringsplatser 
kommer dessa att lösas på kommunens parkeringsplatser 
med parkeringsköp, vilket innebär att exploatören betalar en 
summa för det parkeringsbehov som planen skapar. Dessa 
pengar blir sedan öronmärkta för byggnation av parkerings-
hus i centrala lägen. 

Trafi köversikt, där endast gator som är troliga att använda för att ta sig till och från planområdet är utmarkerade. 

Gator

Enkelriktat

Cykelbanor

Gågator

Parkeringshus
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Lilla Brogatan är dubbelriktad västerut över Stadsbron som 
leder gatan vidare till Varbergsvägen och Brodalsmotet/Riks-
väg 40. Mot öster sett från planområdet blir Lilla Brogatan 
enkelriktad efter Hallbergsplatsen med trafi k endast åt väster. 
Här går det istället att svänga vänster och åka genom stan via 
Hallbergsgatan - Torggatan - Västerlånggatan. Angörande 
trafi k kommer dock troligtvis främst anlända och lämna 
via Lilla Brogatan, och det fi nns möjlighet att vända på 
Hallbergsplatsen och köra tillbaka över Stadsbron. Tekniska 
förvaltningen ska se över möjligheten att smala av körfälten 
på Stadsbron som idag är väl tilltagna. 

Angöring till den nya byggnaden kommer att ske med 
korttidsparkering på Lilla Brogatan intill byggnaden. Plan-
området kommer inte att innehålla några parkeringsplatser i 
övrigt på grund av den begränsade ytan. Parkeringsbehovet 
som detaljplanen skapar ska lösas med parkeringsköp, vilket 
innebär att byggherren istället för att ordna egen parkering 
betalar en viss summa pengar per parkeringsplats till 
kommunen. Dessa medel avsätts till allmänna parkeringsan-
läggningar.

Fler bostäder i ett område bidrar med fl er människor och 
därmed fl er resor. Normalt brukar man räkna med att varje 
bostad alstrar ca 4-6 bilförfl yttningar per vardagsdygn. För 
Morfeus går det att anta att bilförfl yttningarna bör vara 
något lägre på grund av planens centrala läge och de mobi-
litetslösningar som exploatören kommer att genomföra för 
att minska parkeringsbehovet. Majoriteten av biltrafi ken som 
angör den nya byggnaden bör anlända västerifrån via Sven 
Eriksonsrondellen. Boendeparkeringarna kommer dock att 
fördelas över hela parkeringsbeståndet i centrum, varför inte 
projektet kommer att belasta någon enskild gata särskilt hårt. 
Läs mer om de övergripande trafi kfrågorna på sida 14.

Parkeringstalen för bil som anges i  kommunens parke-
ringsregler är fl exibla, vilket innebär att det minimumkrav 
som ställs går att reducera om byggherren åtar sig att göra 
åtgärder som skapar goda förutsättningar för andra resval än 
bil. Fastighetens centrala läge och exploatörens ambitioner 
inom hållbarhetsområdet har medfört att förutsättningarna 

för implementering av mobilitetspaketet 4 – hållbar livsstils-
profi l har utretts i den mobilitets- och parkeringsutredning 
(Koucky 2019) som tagits fram. Kraven för denna profi l är 
följande

 » Kraven enligt bostadspaket 1 – utmärkta cykelmöjlig-
heter ska uppfyllas, vilket bland annat innebär att minst 
50% av cykelparkeringarna är i närheten av entrén och 
under tak. Att det fi nns särskilda utrymmen för lastcyk-
lar och utrymme för tvätt och underhåll av cyklar samt 
att det fi nns god tillgänglighet till kollektivtrafi k. 

 » Kraven enligt bostadspaket 2 – bilpool ska uppfyllas, 
vilket bland annat innebär att bilpool ska vara etablerad 
vid infl ytt, att medlemkap i bilpoolen för samtliga 
boende är garanterad i minst 5 år och att avståndet till 
bilpoolen är max 400 meter. 

 » Ett månadskort till kollektivtrafi k tillhandahålls till 
boende i samband med infl yttning.

 » En cykelpool med elcyklar och cykelkärror eller lådcyk-
lar erbjuds.

 » Åtgärder för hållbart resande – exempelvis cykelpoolen, 
bilpoolen, närheten till kollektivtrafi k marknadsförs 
kontinuerligt till de boende.

Med implementering av mobilitetspaket 4 - hållbar livs-
stilsprofi l kan kan antalet boendeparkeringar minskas 
med 40 % medan antalet parkeringsplatser för kontor- och 
caféverksamhet minskar med 15%, vilket ger ett behov på 
sammanlagt 35 bilplatser.

Parkeringsbehov med mobilitetspaket 4 - hållbar livsstilsprofi l implementerad.

Parkeringsbehovet är lågt på grund av att andelen smålägenheter i byggnaden är 
hög. För dessa lägenheter är det istället högre krav på antalet cykelparkeringar.
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Övergripande trafi kfrågor
För att lösa de övergripande frågorna kopplad till trafi ksys-
temet har Borås Stad tillsammans med Trafi kverket arbetat 
med åtgärdsvalsstudien (ÅVS) Noden Borås. Åtgärdsvals-
studien Noden Borås tar hänsyn till stadens utveckling och 
förväntade trafi kökning i ett övergripande perspektiv, och 
tar upp behovet av åtgärder i trafi ksystemet för att hantera en 
växande befolkning. 

I samband med åtgärdsvalsstudien har Borås Stad även 
arbetat med en utökad utredning av samtliga mot i syfte att 
studera kapaciteten i dessa mer detaljerat. Borås Stad har för 
avsikt att fortsätta det fördjupade arbetet med Riksväg 40 
tillsammans med Trafi kverket för att hitta lämpliga lösningar 
för eventuella åtgärder som kan komma att behövas på sikt. 
Detta arbete har inletts och båda parter skisserar nu på en 
gemensam avsiktsförklaring som ska tydliggöra samarbets-
former och metoder.

Borås Stad arbetar just nu med en trafi kplan. Trafi kplanen 
tar bland annat avstamp i Borås Stads översiktsplan och det 
som ÅVS Noden Borås kommit fram till. Trafi kplanen ska 
på ett mer detaljerat sätt presentera åtgärder och tidplan för 
genomförande. 

Det pågår för närvande framtagande av fl era detaljplaner vid 
Brodal, bl a för kv Horngäddan, Morfeus och Viskaholm. 
Så småningom förväntas ytterligare detaljplaner tas fram 
för Blåklinten, Astern, Makrillen och på längre sikt troligen 
även Krokshallsberget. Användningen planeras främst bli 
bostäder, kontor och centrumverksamhet.

Framkomligheten för biltrafi ken på vägnätet i Brodal kan 
idag sägas vara acceptabel, men under högtrafi kperioderna 
förekommer trängsel med köbildningar. Trafi ksystemet kring 
Brodal är mycket viktigt för busstrafi ken med hänsyn till 
Resecentrum. Dessutom sammanstrålar gång- och cykel-
trafi ken från nordväst och söder mot stadskärnan. Dagens 
trafi ksystem, som är uppbyggt av trafi ksignaler, medför att 
biltrafi ken magasineras i korsningarnas olika tillfarter och 
därefter avvecklas vid grönt ljus. Med ökande trafi kvolymer 
visar analyser att magasinen inte kommer att räcka till utan 
trafi ken i körfälten i vissa fall kommer att växa fram till 
bakomvarande korsning med risk för blockeringar.

En lösning har tagits fram som översiktligt kan sägas bestå av 
två delar; ombyggnad av Varbergsvägen mellan Centralbron 
och söder om Petersbergsgatan samt utbyggnad av ny vägport 
under väg 40 som förbinder Petersbergsgatan och Brodalsga-
tan. Ombyggnaden av Varbergvägen innebär att korsningarna 
utformas som cirkulationsplatser. Detta beräknas leda till 
ökad kapacitet med kortare köer och även kortare restider. 

Genom den nya vägporten skapas ytterligare en koppling 
från kvarteret Horngäddan vilket skapar ökad tillgänglighet 
mot söder för samtliga färdsätt.

Baserat på dagens resvanor beräknas den föreslagna utform-
ningen i stort ge kapacitet för den trafi kökning som beräknas 
ske till följd av ovan nämnda planer samt även en viss ökning 
från tillväxt i övriga staden som grovt bedöms motsvara fram 
till 2030- 2035. Ingen negativ påverkan beräknas ske på väg 
40.

Den föreslagna utformningen beräknas dock inte klara trafi k-
fl ödena år 2040 om dagens resvanor består och kommunen 
växer till 140 000 invånare enligt planeringsmålet. Det fi nns 
en osäkerhet kring den framtida befolkningstillväxten vilket 
styrks av att bostadsbyggandet hittills varit lägre än vad 
bostadsbyggnadsplanen anger.

Kommunens ambition är att främja villkoren för busstrafi k 
samt gång- och cykeltrafi k. Det centrala läget för planerna 
kring Brodal, med gångavstånd till stadskärnan och nära 
tillgång till busstrafi k, gör att bilanvändningen bör kunna bli 
lägre jämfört med mer perifera lägen.

Förslag på åtgärder trafi knätet i anslutning till Brodalsmotet. 
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Riksintressen
Riksväg 40 som utgör riksintresse ligger ca 200 meter från 
planområdet och bedöms inte påverkas negativt av detaljpla-
nen. Trafi kplatsen Brodalsmotet som ligger närmast planom-
rådet och som i störst utsträckning påverkas av trafi ktillskot-
tet från detaljplanen bedöms inte behöva åtgärder för att öka 
kapaciteten till följd av det aktuella detaljplaneförslaget. Ett 
övergripande förslag på åtgärder från Brodalsmotet och upp 
mot Centralbron håller på att tas fram som en del av arbetet 
med trafi kplanen.

Riksintresset för ny järnväg bedöms inte påverkas negativt då 
planområdet ligger i kvartersstaden och tar upp en begränsad 
yta. 

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

Dagvatten
Exploateringen skall inte innebära ett högre fl öde av 
dagvatten ut från fastigheten vid kraftiga nederbördstillfällen 
jämfört med innan förändringen. Dagvatten ska ledas direkt 
till Viskan utan att kopplas på stadens dagvattensystem. 

Värme och kyla
Det fi nns möjlighet att ansluta planområdet till befi ntligt 
fjärrvärmenät.

Ledningar för fjärrvärme och fjärrkyla som idag går över 
planområdet behöver fl yttas innan byggnation. 

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

El och teleledningar som idag går över planområdet behöver 
fl yttas innan byggnation

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

5. Mark
Natur och vegetation
Marken är till större delen hårdgjord och stenbelagd eller 
asfalterad. Förutom en mindre häck fi nns det ingen vegeta-
tion inom kvartersmarken där huset ska byggas. Trädet 
på Knalletorget kommer antagligen att tas bort i och med 
ombyggnationen, men bör då ersättas med minst ett nytt 
träd. I naturvärdesbedömningen Vattendrag i Borås Stad, 
Borås miljöförvaltning 2007, klassas Viskan med naturvärde 
III (I-V). Klass III-områden saknar skyddade arter men 
utgör ändå viktiga biotoper. 

Rekreation och lek
Planområdet ligger cirka 150 meter från Stadsparken som 
utgör Borås äldsta kulturpark och började anläggas år 1897. 
Den hör tillsammans med Viskan till Borås mest värdefulla 
rekreationsområden. Här fi nns Orangeriet med lunchserve-
ring och glasscafé, en större lekplats, bangolf samt utomhus-
scen. I södra delen av parken ligger också Stadsparksbadet. 
Cirka 700 meter från planområdet ligger Annelundsparken 
som har mer skogskaraktär i jämförelse med Stadsparken. 

Klimatanpassning
Platsen bidrar idag inte med några ekosystemtjänster då den 
till största del är hårdgjord. 

Exploateringen kommer att innebära en ökad skuggning om 
omgivningen, vilket förvisso kan vara positivt när det är som 
varmast, men som överlag får ses som en negativ påverkan 
på omgivningen. Läs mer på Ljus- och skuggförhållanden på 
sidan 10.

Flygbild över planområdet som visar mängden hårdg jord yta kontra vegetation. 

Stadsparken. 
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En vindstudie har tagit fram som visar på att den höga 
byggnaden kommer att påverka vindförhållandena på platsen. 
Läs mer om detta under Vind på sidan 18.

Geoteknik och Radon
En geoteknisk utredning (WSP) har tagits fram i samband 
med framtagandet av detaljplanen.  

Byggnaden som avses uppföras har 19-24 våningar vilket, 
med hänsyn till de lösa, ytliga sedimenten föranleder att 
konstruktionen, med dess stomme och bottenbjälklag skall 
grundläggas till fasta bottenlager via pålar av stål eller 
betong. Bottenbjälklaget kan ej utformas som platta på mark 
då sättningar i den organiska jorden är svårberäkneliga även 
vid lastkompensation och förloppet kan vara utdraget över 
relativt lång tid.

Förekommande jordar har i de övre skikten en mycket lös 
till lös lagring och kommer vid pålslagning omlagras och 
ge upphov till marksättningar/hävning i närområdet. De 
anslutande byggnaderna inom kvarteret är enligt tidigare 
utredning förvisso pålgrundlagda, men kan ta skada av att 
pålslagning görs beroende på dess skick. Således bör även 
alternativa metoder utredas som inte omlagrar jorden och 
påltyp/installationsmetod väljas efter utförd riskinventering 
av närliggande konstruktioner.

Stabiliteten i området är tillfredsställande för planerad 
konstruktion.

Förekommande jordar är fl ytbenägna vilket innebär att alla 
schaktarbeten skall ske i torrhet. Stående slänter bör avtäckas 
med presenning och/eller ej fl ytbenäget jordmaterial för att 
förhindra erosion. Schakter ovan grundvattenyta kan utföras 
enligt ”Schakta Säkert”, under grundvattenyta skall geotekni-
ker kontaktas.

Eventuell länshållning av schaktgrop under grundvattenyta 
bör ske med försiktighet med hänsyn till kringliggande bygg-
naders träpålar. Dessa kan vid avsänkning ta skada genom att 
rötangrepp initieras under torrläggningen. Länshållning kan 
också bli problematisk som följd av Viskans närhet och en tät 
spontkonstruktion kan bli aktuell som följd.

Radonhalter har inte undersökts då den föreliggande geolo-
gin enligt den geotekniska utredningen inte innebär någon 
risk förutsatt att grundvattnet inte sänks under nuvarande 
lägsta lågvatten.

Förorenad mark
En miljöteknisk markundersökning (WSP) har tagits fram i 
samband med framtagandet av detaljplanen, 

100-årsfl öde i Viskan. (MSB)

200-årsfl öde i Viskan. (MSB)

Beräknat högsta fl öde i Viskan. (MSB)
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Jord
Metaller och organiska ämnen har påträffats i halter över 
Naturvårdsverkets generella riktvärde för KM (känslig mark-
användning. Föroreningen sitter i de ytliga fyllnadsmassorna 
ner till ca 1 mumy (meter under markytan). Underliggande 
jordarter innehar inga analyserade ämnen i förhöjda halter. 
Föroreningen består av bly och PAH, ämnen som är vanliga i 
trafi kerade områden och stadsmiljö.

Grundvatten
I de två installerade grundvattenrören påvisas låga metall-
halter i grundvattnet, ett ämne, krom, har något högre halter. 
Organiska ämnen inkluderande klorerade alifater och dess 
nedbrytningsprodukter underskrider laboratoriets detektions-
gräns.

Porluft
Klorerade alifater påträffas överstigande detektionsgränsen 
för fl ertalet ämnen inkluderande tetrakloreten och triklo-
reten. Ämnena underskrider de jämförvärden som fi nns 
för luft. Utifrån denna undersökning och tidigare utförd 
undersökning på fastigheten Morfeus 4 kan konstateras att 
en föroreningssituation fi nns av klorerat från den tidigare 
kemtvätten. I porluften påvisas bensen över valda jämförvär-
den. Inga andra organiska ämnen (alifater, aromater) påträf-
fas överstigande jämförvärdena. Bensen fi nns i bensin och 
kan vara relaterat till fordonstrafi k. Bensen har även tidigare 
använts i kemtvättsvätskor.

Rekommendation
Föroreningssituationen med avseende på klorerade ämnen 
behöver undersökas ytterligare. Den omfattande lednings-
dragningen gör dock att en kompletterande undersökning 
kan vara svår att genomföra under tiden som ledningarna är 
i drift.

6. Vatten
Strandskydd
Strandskyddet som återinträder vid planläggning upphävs 
med hänvisning till det särskilda skälet att platsen redan har 
tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse 
för strandskyddets syften. Det stod en byggnad på platsen 
fram till 1993, då tanken var att byggnaden skulle ersättas. 
Det fi nns en byggrätt på platsen idag, men platsen används 
för tillfället dels som parkering och infart, samt som en 
förlängning av Knalletorget och är till större delen hårdgjord.

Översvämningsrisk
Planområdet påverkas av översvämningsrisker enligt 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) 
hotkarta för Borås från 2018. Vid ett 50-årsfl öde i Viskan 

(ett vattenfl öde med återkomsttid på 50 år) påverkas inte 
planområdet. Vid ett 100-årsfl öde skulle Knalletorget och 
den obebyggda ytan på Morfeus med dagens höjder svämma 
över med upp till en halvmeters djup. Vattnet når också 
Lilla Brogatan och Hallbergsplats via planområdet. Vid ett 
200-årsfl öde går vattnet något längre upp på de omgivande 
gatorna och vattendjupet ökar något på planområdet där 
delar av området hamnar drygt en halvmeter under vatten. 
Vid ett beräknat högsta möjliga fl öde svämmas stora delar av 
västra centrum över med Holmsgatan som ungefärlig gräns 
för översvämningen. Vid ett sådant fl öde kommer delar av 
planområdet att ligga en dryg meter under vattenytan. 

Den nya bebyggelsen kommer att skyddas från vattnet genom 
att den södra delen av Knalletorget höjs upp och möter 
Stadsbron på en höjd på +133.1 meter över nollplanet vilket 
gör att byggnaden klarar sig från 100- och 200-årsfl ödet 
enligt MSBs kartering, men också att det går att evakuera via 
Stadsbron vid ett beräknat högsta fl öde.  

DHI gjorde 2013 ett PM om fl öden och maxnivåer i Viskan 
för kvarteret Pallas. Siffrorna därifrån stämmer inte helt 
överens med siffrorna i MSBs kartering, men den säger 
att beräknat högsta fl öde i Viskan är +133.1 meter, och att 
risken för att ett sådant inträffar i ett 100-årsperspektiv är 
1%. En höjning av torget till +133.1 meter bedöms därför ge 
tillräckligt med skydd och ger också möjligheten att evakuera 
via Stadsbron. Skulle det bli en större översvämning i Viskan 
kommer man dessutom att veta om det fl era timmar eller till 
och med dagar innan det händer, då det tar tid för vattnet 
att färdas nedströms. Därav fi nns det också tid att evakuera 
människor innan vattnet har tagit sig fram till fastigheten.  

Skyfall
Idag utgörs marken inom planområdet främst av hårdgjorda 
ytor. I och med planförslaget väntas andelen hårdgjorda ytor 
vara oförändrad.

Det är viktigt att den planerade bebyggelsen utformas så att 
lågpunkter och instängda områden undviks samt att marken 
höjdsätts så att vatten ges möjlighet att avrinna ut ifrån 
byggnader. 

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) reglerar krav på miljökvalitet. 
Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och 
myndigheter planerar och planlägger. Statliga myndigheter 
har beslutat om åtgärder för att följa normerna där vissa 
av åtgärderna är direkt riktade till kommunerna. Det fi nns 
miljökvalitetsnormer för vatten uppdelat i normer för grund-
vatten och ytvatten. Det fi nns även miljökvalitetsnormer för 
buller och luft.
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Grundvattnets kvalitet
Grundvatten klassifi ceras i kvantitativ och kvalitativ status. 
De områden som klassifi ceras är avgränsade bland annat efter 
den mängd vatten som tas ut för 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 klassifi ceras i ekologisk 
status och kemisk status. Den ekologiska statusen utgår 
från förutsättningarna för växt- och djurliv. Bedömningen 
omfattar även påverkan på vattendragets form, om bottnen 
har förändrats, marktyp i närmiljön och strukturen på 
strandzonen. Statusen blir sämre om vattenfl ödet inte är det 
samma över tid. Allt detta är yttre påverkan som oftast är 
negativt för växt- och djurliv. Andra faktorer som påverkar är 
till exempel försurning och utsläpp av övergödande ämnen. 

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

Viskan hade i den senaste klassningen som gäller 2010-2016 
måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. 
Den här detaljplanens genomförande bedöms inte påverka 
Miljökvalitetsnormerna negativt. 

Släckvatten
Vid en eventuell brand kan större mängder förorenat släck-
vatten skapas. Området bör därför planeras på ett sådant sätt 
att släckvatten förhindras från att nå känsliga områden såsom 
Viskan. Detta kan exempelvis göras genom att dagvattensys-
temet förses med en ventil som kan stängas för att hindra att 
släckvatten sprids vid eventuell brand. Vilken lösning som 
blir aktuell avgörs i samband med byggnation. 

7. Sociala perspektiv
Trygghet
Cirka 200 personer extra kommer att bo och röra sig i 
centrum tack vare detaljplanen vilket ger en ökad trygghet
under större delen av dygnet. Detta gäller särskilt Knal-
letorget och tunneln under Stadsbron som idag kan kännas 
otrygg, särskilt kvällstid, men som nu kommer att kantas av 

bostäder och lokaler med utsikt mot platsen.

Identitet
Även om det fi nns en stor variation av stilar och tidsepoker i 
Borås kvartersstad så håller den sig bebyggelsen oftast inom 
spannet 1-5 våningar, vilket Morfeus kommer att gå ifrån 
med marginal. Samtidigt ger Morfeus och Pallas en ny årsring 
till denna del av centrum med en ny skala och tidsepok, vilket 
förstärker den något brokiga identitet som Borås stadskärna 
har.

Mötesplatser
Knalletorget kan förstärkas som mötesplats i och med 
planförslaget. Torget kommer att ramas in tydligare och nya 
publika verksamheter kommer att fronta torget, med möjlig-
het till uteserveringar. 

8. Störningar på platsen
Risk
Aktuellt avstånd till transportled för farligt gods är längre 
än Länsstyrelsens riskhanteringsavstånd på 150 m. Det är 
långt till andra farliga verksamheter. Ytterligare utredningar 
bedöms inte som nödvändiga.

Vind
En vindstudie har tagits fram i samband med detaljplanen 
för att utreda på vilket sätt en högre byggnad kan påverka 
luftströmmarna. Höghuset i kvarteret Morfeus har utformats 
med stor hänsyn för att inte påverka vindklimatet negativ. 
Byggnaden är uppdelad i fl era delar (som minimerar vindens 
anblåsningsyta) och av varierande höjd (lä-effekten blir mini-
mal). Fasaden är oregelbunden och bestyckad med balkonger 
vilket ger att nedåtgående vindar bromsas upp på ett bra sätt. 
Byggnadens påverkan på närområdes vindklimat bedöms 
därmed att vara mycket begränsad. En viss förstärkande 
effekt uppstår i kombination med det planerade höghuset 
vid Pallas. Den ökade turbulensen och vindförstärkningen 
påverkar dock mest fasaden på högre höjd och bör inte nå ner 
i markplan.

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

Det fi nns normer för en rad ämnen till exempel kväveoxider, 
svaveldioxid, bensen, kolmonoxid, ozon med fl era. Luftföro-
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Ekvivalent ljudnivå i dBA år 2040 från sydväst. Ekvivalent ljudnivå i dBA år 2040 från nordost.

trafi kbullerförordning. Beräkningarna visar att ekvivalent 
ljudnivå vid fasad överskrider riktvärdet på 60 dBA vid delar 
av det planerade husets fasader. Vid ekvivalenta ljudnivåer på 
60 dBA eller lägre vid fasad kan lägenheter och rumsindel-
ning planeras fritt. Vid ekvivalenta ljudnivåer över 60 dBA 
vid fasad bör minst hälften av bostadsrummen i en bostad 
vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte 
överskrids vid fasad och där 70 dBA maximal ljudnivå inte 
överskrids mellan kl. 22 och kl. 6. Alternativt kan enkelsidiga 
lägenheter byggas om högst 35 kvadratmeter då ekvivalenta 
ljudnivåer vid fasad överstiger 60 dBA upp till 65 dBA. 

En bullerskyddad uteplats som klarar bullerförordningens 
krav kan anläggas på gårdstaket intill höghuset. Här är det 
ekvivalenta bullret 48-50 dBA medan maxbullret ligger på 
61-63 dBA. På uteplatsen på höghusets tak samt byggnadens 
balkonger överskrids ekvivalent ljudnivå, men enligt Bover-
ket så räcker det med en uteplats som klarar riktvärdena, 
därutöver kan privata balkonger eller fl er uteplatser vara mer 
bullerutsatta.

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

I området bedöms inte luftföroreningshalten vara hög. 
Topografi  och bebyggelse påverkar inte halterna negativt. 
Därmed behöver åtgärder inte vidtas. Normerna överskrids 
inte på platsen och de kommer heller inte att överskridas på 
grund av den nya bebyggelse som tillåts i detaljplanen. 

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

En trafi kbullerutredning har utförts av Akustikforum 
(2019-10-24) för de planerade bostäderna. Utredningen 
behandlar buller från väg- och tågtrafi k med prognosår 2040 
och utvärderar ljudnivåer från trafi kbuller mot gällande 
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9. Planbestämmelser 
Allmänna platser 
Bestämmelsen GATA visar att Lilla Brogatan ska ha kvar sin 
användning som kommunal gata. Bestämmelsen TORG visar 
att Knalletorget fortsättningsvis kommer att användas som 
torg. 

Huvudmannaskap allmänna platser
Detaljplanen föreskriver att kommunen är huvudman för 
allmänna platser inom planområdet. Det innebär att det är 
kommunen som ska äga och ansvara för skötsel av platserna.

Kvartersmark
Bokstaven C står för Centrum och tillåter all sådan verksam-
het som bör ligga centralt eller på annat sätt vara lätt att nå 
för många. I ändamålet ingår t.ex. restaurang och samlingslo-
kaler. Bokstaven B tillåter bostäder. 

Utformning av allmänna platser
Bestämmelsen om föreskriven höjd över angivet nollplan på 
+133.1 meter är satt i den sydöstra änden av Knalletorget för 
att säkerställa att den delen av torget höjs för att skydda mot 
översvämningar och för att förbättra tillgängligheten mellan 
Knalletorget, Lilla Brogatan och Stadsbron. 

Bebyggandets omfattning
Bestämmelsen e1 reglerar att lägsta nockhöjd för huvudbygg-
nad över angivet nollplan är 190 m, undantaget om byggnads-
höjden är lägre än +149 m över nollplanet. Högsta totalhöjd 
för höghuset är +205 meter över angivet nollplan. Dessa 
bestämmelser säkerställer att byggnaden på platsen antingen 
blir cirka 19-24 våningar eller högst fem våningar. På gården 
tillåts en totalhöjd på maximalt +139.5 meter över nollplanet 
för att  möjliggöra för ett cykelgarage för de boende.   

Prickad mark innebär att marken inte får förses med bygg-
nad.

Balkonger får maximalt kraga ut 22 kvadratmeter per våning. 
Detta för att inte byggnadens slanka profi l ska förvanskas.

Placering
p1 reglerar att byggnad ska placeras med en förskjutning i 
byggnadskroppen i väst-östlig ledd på minst 2 meter. Detta 
för att säkerställa att byggnaden får en variation och inte blir 
fyrkantig. 

e1 - högsta byggnadshöjd +149

e1 - lägsta  totalhöjd +190

Högsta totalhöjd +205

Variation i våningsantal

2 meter

Utformning
En rad bestämmelser är satta för att säkerställa att byggnaden 
får en viss utformning nedan redogörs dessa.

f1   - ”Huvudbyggnad ska variera i höjd och våningsantal, 
undantaget om byggnadshöjden är lägre än +149 m över 
nollplanet.” Denna bestämmelse är satt för att säkerställa att 
byggnaden får en variation i höjd och liksom bestämmelsen 
p1 att byggnaden inte ger ett fyrkantigt intryck. Byggs det en 
låg byggnad behöver byggnaden inte ha denna variation. 

f2 - ”Sockelvåning ska vara minst 3,5 meter hög (överkant 
golvbjälklag till överkant golvbjälklag).” Detta för att säker-
ställa att bottenvåningen anpassas för centrumverksamheter 
och känns öppen. 

f3 - ”Minst 50 % av fasadytan i sockelvåning ska vara i glas.” 
Samma anledning som på f2. 

f4 - ”Utöver högsta tillåtna totalhöjd tillåts mindre tekniska 
anläggningar sticka upp.” Så som ventilationstrummor, 
åskledare och så vidare. 

f5 - ”Fasad ska i huvudsak utformas i tegel. Sockelvåning får 
också utformas med stenfasad.” Många av byggnaderna i 
närområdet är i tegel och Willhem har i deras förslag använt 
tegel. Bestämmelsen är satt för att säkerställa detta. 

Illustration som visar hur bestämmelsen p1 reglerar byggnadens placering. 

Illustration som visar hur byggnadens höjd regleras. Ytorna i grönt är möjliga 
höjder för byggnaden. Ytorna i rött är byggnadshöjder som inte tillåts. För den lägre 
höjden som regleras med e1 tillåts tak sticka upp i en vinkel av 45 grader över den 
satta höjden på +149, då höjden regleras med byggnadshöjd.  
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Mindre entrétak får kraga ut över prickmark och allmän 
platsmark, och ska placeras med en fri höjd av minst 3 meter 
över allmän platsmark. 

Bestämmelserna nedan behandlar utformning av balkonger, 
under bebyggandets omfattning har det redan redogjorts att 
balkonger maximalt får kraga ut 22 kvadratmeter per våning. 

Balkong mot väster får kraga ut max 1,5 meter från fasad.

Balkong mot söder får kraga ut max 30 centimeter från fasad 
och över allmän platsmark.

Balkong mot öster får kraga ut max 150 centimeter från 
fasad, ska ha en fri höjd på minst 24 meter och får inte kraga 
ut utanför detaljplanens kvartersmark.

Balkong mot norr får kraga ut max 30 centimeter från fasad, 
ska ha en fri höjd på minst 24 meter och får inte kraga ut 
utanför detaljplanens kvartersmark.

Om inte annat nämns ska balkong ska ha en fri höjd över 
marken på minst fem meter och får inte glasas in, med 
undantag om det sker i liv med fasaden

Markens anordnande och vegetation
Markens höjd över angivet nollplan har satts till +133.1 
på prickmarken framför byggnaden för att säkerställa att 
byggnaden skyddas från översvämningar från Viskan. 

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år. 

Villkor för startbesked
Startbesked får inte ges för grundläggning av byggnad förrän 
markens lämplighet avseende föroreningar, på aktuell plats, 
har avhjälpts till Naturvårdsverkets riktvärden för angiven 
markanvändning.

Strandskydd
Strandskyddet är upphävt. 

Upplysningar
Planavgift debiteras ej vid bygglov. 

Dagvatten ska hanteras inom fastigheten innan det släpps 
vidare till det kommunala dagvattennätet.

Tomtindelningen 1583K-BN446/1940 för Morfeus 7 upphör 
att gälla inom planområdet, men gäller fortfarande för den 
del av fastigheten som ligger utanför planområdet

10. Övergripande beslut
Vision 2025
Hösten 2012 antogs Borås 2025 av Kommunfullmäktige som 
ett underlag för kommunens visions- och översiktsplanear-
bete. Följande strategier berör exploateringen i detaljplanen:

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

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

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

 » Vi skapar en ren, snygg och trygg stad.

 » Vi verkar för att stadskärnan har en livskraftig bland-
ning av butiker, kontor, restauranger, caféer, lägenheter 
och upplevelser så att staden lever under dygnets fl esta 
timmar.

 » Vi gör det lätt för människor att förfl ytta sig inom 
stadskärnan och till andra delar av staden.

Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad (2018) visar hur Borås Stad 
ska utvecklas för att skapa en attraktiv och hållbar kommun. 
Ett av målområdena i översiktsplanen är ”En tät, samman-
hållen och blandad bebyggelse”. 

Detaljplanen är förenlig med översiktsplanen och bidrar till 
dess målbild bland annat genom att ta avstamp i de övergri-
pande strategierna

 » Styrkan kommer inifrån

 » Koncentrerat och sammanbundet

 » Tätt och mixat

 » Mer mötesplatser och målpunkter

 » Bygg för mer buss, cykel och gång

Utbyggnadsstrategi - Mer stad längs Viskan
Borås växer snabbt och utvecklingstrycket är särskilt stort i 
staden. Kommunens befolkning förväntas växa med cirka 
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30 000 nya invånare till år 2035. För att möta efterfrågan 
och samtidigt möjliggöra en hållbar stadsutveckling med en 
levande och växande stadskärna behöver bostadsbyggandet 
koncentreras i attraktiva lägen, till exempel stadskärnan, 
Gässlösa och Knalleland. Här och längs de urbana stråken 
ska 7000-8000 nya bostäder möjliggöras fram till 2035, där 
Stadskärnan blir navet i utvecklingen.  

Miljömål
Det nationella miljömålet god bebyggd miljö efterlevs på fl era 
punkter, bland annat genom att:

 » en långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur har utvecklats 
både vid nylokalisering av byggnader, anläggningar 
och verksamheter och vid användning, förvaltning 
och omvandling av befi ntlig bebyggelse samtidigt som 
byggnader är hållbart utformade.

 » kollektivtrafi ksystem är miljöanpassade, energieffektiva 
och tillgängliga och det fi nns attraktiva, säkra och 
effektiva gång- och cykelvägar.

 » människor inte utsätts för skadliga luftföroreningar, 
kemiska ämnen, ljudnivåer och radonhalter eller andra 
oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker.

Detaljplanen bidrar även till det nationella miljömålet 
Grundvatten av god kvalitet då marken kommer att saneras i 
och med planen

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

Behovsbedömning 
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har 
gjorts. 

Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbe-
skrivning, MKB, inte erfordras då den sammantagna miljö-
påverkan inte är så pass stor. Påverkan blir främst på stadsbil-
den. Vissa miljöfaktorer påverkas positivt (markföroreningar, 
hushållning av mark,) medan vissa påverkas negativt (sol- och 
vindförhållanden).

12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning kvartersmark
Respektive fastighetsägare ansvarar för åtgärder inom sin 
egen fastighet såsom grundläggning för planerad byggnation, 
marksanering mm. 

Kommunen ansvarar för att pollare och parkbänkar inom 
fastigheten Morfeus 7 fl yttas från fastigheten.

Ansvarsfördelning allmänna platser
För allmän plats gäller kommunalt huvudmannaskap. Kom-
munen ansvarar för utförande av allmänna anläggningar på 
allmän plats samt för framtida drift och underhåll av dessa 
platser (gata och torg) inom planområdet.

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

Borås Elnät AB ansvarar för eventuell utbyggnad samt 
framtida drift och underhåll av allmänna anläggningar för 
el- och fi berförsörjning.

Inom byggrätten ligger allmänna ledningar som kommer 
behöva fl yttas. Borås Energi och Miljö AB ansvarar för 
att ledningar för fjärrvärme och fjärrkyla fl yttas efter 
överenskommelse med fastighetsägaren. På motsvarande sätt 
ansvarar Borås Elnät AB för elledningar och Skanova för 
teleledningar.

Avtal
I samband med att detaljplanearbetet påbörjades tecknades 
ett plankostnadsavtal mellan Borås Stads Samhällsbyggnads-
förvaltning och exploatören som bl. a. reglerar fi nansiering av 
detaljplanearbetet.

Innan detaljplanen antas ska ett exploateringsavtal tecknas 
mellan Borås Stad och exploatören. Åtgärder som bedöms bli 
aktuella att reglera i exploateringsavtalet är bland annat:

 » Exploatörens bidrag till åtgärder i det övergripande 
trafi knätet.

 » Ombyggnation av Knalletorget.

 » Överlåtelse av allmän platsmark.

 » Rättigheter för balkonger och entrétak att kraga ut 
inom allmän plats.
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Vid bygglovsprövning ska fastighetsägare redovisa hur 
man avser att uppfylla kommunens krav på antal parke-
ringsplatser enligt gällande parkeringsregler. Kan inte 
platserna tillgodoses inom den egna fastigheten eller på 
annan närliggande fastighet genom långsiktigt avtal, kan 
parkeringsbehovet tillgodoses genom att fastighetsägaren 
tecknar ett parkeringsköpsavtal med kommunen. Behovet av 
antalet parkeringsplatser som behöver friköpas bedöms vid 
bygglovsprövningen. 

Fastighetsrättsliga frågor
Totalt 4 fastigheter ligger helt eller delvis inom planområdet; 
Innerstaden 1:1 som ägs av kommunen samt Morfeus 2, 5 
och 7 som ägs av privata bolag. 

Det ytor som utgör kvartersmark kan komma att utgöra en 
eller fl era fastigheter. Lämpligen kommer Morfeus 2, 5 och 
7 att ombildas så att all kvartersmark inom planområdet 
utgör fastigheten Morfeus 5. Ombildningen bedöms kunna 
genomföras genom fastighetsreglering.

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

Innerstaden 1:1
- Tillförs mark från Morfeus 7 som i detaljplanen är 
utlagd som allmän plats TORG. 

Morfeus 2
- Avstår mark till Morfeus 5 som i detaljplanen är 
utlagd som kvartersmark.

Morfeus 5
- Tillförs mark från Morfeus 2 och 7 som i detaljpla-
nen är utlagd som kvartersmark.

Morfeus 7
- Avstår mark till Morfeus 5 som i detaljplanen är 
utlagd som kvartersmark.

- Avstår mark till Innerstaden 1:1 som i detaljplanen 
är utlagd som allmän plats TORG.

För fastigheten Morfeus 7 gäller bestämmelse om tomtindel-
ning från 1940. Detaljplanen medför att tomtindelningen 
upphör att gälla inom planområdet. Tomtindelningen bör 
dock upphävas i sin helhet. 

Möjligheten att genomföra föreslagen fastighetsbildning 
prövas av Lantmäterimyndigheten genom förrättning.

Ekonomi
Grundprincipen för fi nansieringen är att en exploatör ska 
betala för de åtgärder som uppkommer till följd av dennes 
exploatering. Åtgärder som inte kan kopplas till en exploa-
tering men som bedöms nödvändig för det allmänna ska 
fi nansieras av Kommunen.

De trafi kåtgärder i anslutning till Brodalsmotet som beskrivs 
under rubrik 3 (Gator och trafi k – Övergripande trafi kfrågor) 
medför stora kostnader. Hur åtgärderna ska fi nansieras är 
ännu inte beslutat, men sannolikt kommer fl era exploa-
teringsprojekt, inklusive Morfeus 5 m.fl . att behöva bidra 
ekonomiskt.

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

Finansiering av åtgärder på allmän plats inom planområdet 
samt åtgärder i trafi knätet utanför planområdet regleras i 
exploateringsavtalet. 

Exploatören kan tillgodogöra sig den värdeökning av exploa-
törens fastigheter som detaljplanen medför.

Kommunen får kostnader för inlösen av allmän platsmark.

Kommunen kan tillgodogöra sig den värdeökning av 
kommunens fastighet som detaljplanen medför genom att 
planen tillåter att balkonger mm får kraga ut över allmän 
plats.

Lilla Brogatan

Stora Brogatan

Knalletorget 5

4

2

7

Morfeus

Innerstaden
 1:1

Illustration som visar förändrade fastighetsgränser i och med genomförandet av 
detaljplanen. Gröna gränser är nya, röda gränser är gränser som försvinner och den 
lila ytan är omfattningen av fastigheten Morfeus 5 efter planens genomförande. 
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13. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 5 år efter att planen har fått laga 
kraft. 

Tomtindelning
Tomtindelning 1583K-BN446/1940 fastställd den 15 juni 
1940 upphävs för fastigheten Morfeus 7.

Handläggning
Planen avses antas Kommunfullmäktige.

Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande.

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

Planunderlag
Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » Bullerutredning (Akustikforum, 2019-10-24). 

 » Geoteknisk utredning (WSP, 2019-11-11).

 » Miljöteknisk markundersökning (WSP, 2019-11-26).

 » Vindstudie (Klimator 2019-11-14)

 » Mobilitets- och parkeringsutredning (Koucky & 
Partners 2019-12-13)

 » Solstudie (Borås Stad 2020-03-11)

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

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Jonatan Westlin
Plan- och bygglovschef  planarkitekt

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

Johannes Olsson
Mark- och exploateringsingenjör
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1. Vad är en detaljplan?
En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas 
och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar om vad du 
och andra får och inte får göra inom planområdet. Det är 
plan- och bygglagen som styr hur stadsplaneringen ska gå 
till. Enligt lagen ska vi pröva om marken är lämplig att bygga 
på och om byggnadens utformning är lämplig, och den ger 
fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.

2. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när en detaljplan ska göras. Initiativet till 
att starta arbetet med en detaljplan kan komma från kommu-
nen själv, från markägare, enskilda personer eller företag. 

Detaljplan krävs generellt i stadsmiljö. Den som till exempel 
vill bygga något inom ett område där detaljplan krävs, 
kan  ansöka om att ändra eller ta fram en ny detaljplan. 
En detaljplan ska bland annat göras för ny sammanhållen 
bebyggelse eller för en ny enstaka byggnad, vars användning 
påverkar omgivningen mycket. En detaljplan ska även göras 
för befi ntlig bebyggelse, när någon vill ändra hur marken ska 
användas, eller om bebyggelsen har så höga kulturhistoriska 
värden att den ska bevaras. Läs mer om när detaljplan krävs 
på boverket.se. 

3. Var och hur görs en 
detaljplan?
Kommunen avgör var och hur en detaljplan ska göras. Vi gör 
den oftast i kommunens tätbebyggda delar. Planen kan till 
exempel omfatta en mindre del av tätorten, ett kvarter eller 
en enstaka fastighet. Under planarbetet gör vi en avvägning 
mellan allmänna och enskilda intressen, som kan påverka hur 
planen utformas. 

Varje detaljplan har en genomförandetid mellan 5–15 år. 
Under denna tid får fastighetsägarna bygga enligt de riktlinjer 
som står i planen – det är det som kallas byggrätt. När 
genomförandetiden är slut fi nns byggrätten kvar, men då har 
kommunen större möjlighet att ändra planen. Detaljplanen 
ligger till grund för framtida beslut om bygglov.

 4. Du kan påverka!
Det är viktigt att alla personer som påverkas av detaljplanen 
får möjlighet att delta i planprocessen. Du kan delta på olika 
sätt: följa planarbetet i våra informationskanaler, komma till 
våra samrådsmöten och ge synpunkter. 

Vi tar hänsyn till och värderar alla synpunkter och yttranden 
som kommer in. Både positiva och negativa synpunkter kan 
vara viktiga för planens utformning. Du kan bara påverka 
sådant som detaljplanen reglerar, till exempel bebyggelsens 
placering och utformning. Exempel på saker som inte går att 
reglera i detaljplanen är hastighet på vägar och upplåtelseform 
på bostäder. Vi vill att du skickar in synpunkter skriftligt 
(gärna digitalt) med dina kontaktuppgifter och din fastighets-
beteckning. 

Du kan ta del av alla detaljplaner som är på samråd och 
granskning på vår webbsida: boras.se/detaljplan, i stadshuset 
på våning 6 eller få det skickat hem till dig. Om du vill träffa 
en handläggare kan du boka en tid. 

5. Detaljplanens innehåll
En detaljplan innehåller två delar:

Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.

Planbeskrivning, med texter och illustrationer, som 
redovisar planens syfte och förutsättningar och ett eller 
fl era exempel på hur det skulle kunna se ut när detaljplanen 
är färdig. Den beskriver hur detaljplanen ska genomföras 
och redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs. Den är inte juridiskt 
bindande.

6. Detaljplanens skeden
En detaljplan genomgår fl era olika skeden innan den får laga 
kraft (börjar gälla) och blir ett juridiskt dokument. 

Uppdrag
Det första skedet kallas för uppdrag. Det innebär att kommu-
nen bestämmer om den vill ta fram en ny detaljplan för ett 
område. Initiativet till uppdraget kan komma från vem som 
helst, men Kommunstyrelsen måste godkänna initiativet 

Detaljplan steg för steg
Det är vi på Samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar med detaljplaner och tar fram förslag på nya planer. Här kan du läsa om 

vad en detaljplan är och de olika stegen i detaljplaneprocessen.
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Planprocessen.

till planuppdraget för att det ska kunna starta. Efter det tar 
Samhällsbyggnadsnämnden ett beslut att ge oss på Samhälls-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en detaljplan.

  Samråd 
När kommunen har tagit fram ett förslag på detaljplan, 
skickas det ut på samråd till remissinstanser och de som 
påverkas av detaljplanen. Samrådet innebär att invånare får 
möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen. Det är i detta 
skede som det är enklast för dig att kunna påverka planens 
innehåll och utformning. Ju längre fram i planarbetet vi 
kommer, desto fl er saker blir svårare att ändra. 

Efter samrådstiden sammanställer och kommenterar vi alla 
synpunkter i ett dokument som kallas samrådsredogörelse. 
Detta dokument är viktigt för att Samhällsbyggnadsnämn-
dens politiker ska kunna ta beslut. Synpunkter leder ofta till 
att planförslaget arbetas om och planen kan därför skilja sig 
åt mellan de olika skedena.

Granskning
Efter samrådet bearbetas planförslaget och Samhällsbygg-
nadsnämnden fattar beslut att det ska ställas ut för gransk- 
ning. Det innebär att remissinstanser och de som påverkas 
av förslaget har möjlighet att lämna synpunkter en sista gång. 
Om du har synpunkter på detaljplanen ska du lämna in dem 
skriftligt (gärna digitalt) innan granskningstiden är slut. Efter 
granskningstiden sammanställer och redovisar vi synpunkt- 
erna i ett granskningsutlåtande. Vi skickar utlåtandet till dem 
som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda. Om förslaget 
ändras mycket efter granskningen kommer detaljplanen att 
granskas igen. 

Antagande
Samhällsbyggnadsnämnden antar (godkänner)  detaljplanen. 
När det gäller planer som är principiellt viktiga, ska 
 Kommunfullmäktige anta detaljplanen. I det här skedet får 
du, som vi bedömer inte har fått dina synpunkter tillgodo-
sedda, ett meddelande om att planen har antagits. Du får 
även en så kallad besvärshänvisning, som ger dig information 
om hur du kan överklaga planen om du vill det. 

Överklagande
Du har rätt att överklaga kommunens beslut att anta detalj-
planen. Det kan du bara göra om du har skickat in dina 
synpunkter skriftligt och inte har fått dem tillgodosedda. Om 
du vill överklaga ska du skicka överklagandet till kommunen 
inom tre veckor från den dag som beslutet publiceras 
på  kommunens anslagstavla. Kommunen skickar sedan 
överklagandet till Mark- och miljödomstolen som prövar 
överklagandet och fattar ett nytt beslut, vilket kan ta cirka 
sex månader. 

Om du inte är nöjd med Mark- och miljödomstolens beslut 
kan det också överklagas – till Mark- och miljööverdomsto-
len. För att Mark- och miljööverdomstolen ska ta upp ärendet 
behövs först ett prövningstillstånd. 

Laga kraft 
Om ingen överklagar kommunens beslut att anta 
 detaljplanen, får detaljplanen laga kraft (börjar gälla) och blir 
ett  juridiskt dokument efter tre veckor. Då kan fastigheter 
 bildas som överensstämmer med den nya planen. De som vill 
bygga kan även få bygglov i det nya detaljplanerade området. 
 Detaljplanen får även laga kraft, om ett överklagande inte går 
igenom.
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Sammanfattning
Detaljplanen syftar till att omvandla ett större skogsområde 
till ett bostadsområde med blandad bebyggelse om 
cirka 60 bostäder. Vidare syftar planen till att säkerställa 
tillgängligheten för gångtrafik till angränsande 
rekreationsområden. En befintlig verksamhet kvarstår inom 
planområdet. Naturmarken i området utformas för att skapa 
kopplingar till omgivande natur för rekreation, för biologisk 
mångfald och hantering av dagvatten. 

Inom planområdet finns flertalet fornlämningar, en 
stensättning är belägen centralt inom naturmarken och 
bidrar med mervärden till platsen. Planområdet påverkas 
av luftburna ledningar vilka kräver visst skyddsavstånd. 
Området kommer att angöras främst via Alingsåsvägen och 
ansluts via en rundkörning till befintlig gata, Vildrosvägen. I 
öster angörs planområdet via Önderedsvägen. 
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Planområde

1. Inledning
Planens syfte 
Syftet med planen är att möjliggöra en blandad 
bostadsbebyggelse inom planområdet samt att säkerställa 
tillgänglighet till natur- och rekreationsområden som 
angränsar till planområdet.

Planområde
Planområdet ligger i norra delen av Sjömarken, cirka             
8 km väster om Borås centrum och består till stor del 
av ett avverkat skogsområde. Planområdet avgränsas av 
skogsområden mot norr och väster och av enfamiljbostäder 
i form av fristående villor mot öster och söder. Mot söder 
gränsar en mindre del av planområdet till Alingsåsvägen. 
Planområdets areal är cirka 13,8 ha och lutar mot sydväst.  
Marken i planområdet är privatägd. 

Gällande detaljplan
Planområdet omfattas inte av någon detaljplan med undantag 
för en mindre del strax norr om Alingsåsvägen vilket 
ingår i byggnadsplan P485 från 1960. Markanvändning 
för denna delen av planområdet är allmän plats, park eller 
plantering och en mindre del är kvartersmark, område för 
bostadsändamål med fristående hus.

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen yttrade sig 2014-09-01 §383 avseende 
inkommen planbeskedsansökan. Kommunstyrelsen 
skriver att förutsatt att exploatören avser att genomföra 
de cykelåtgärder som förslaget innehåller så ges 
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten 
att upprätta detaljplan för området.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2014-09-18 §349 att 
ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta 
detaljplan. Syftet med planen är att ge möjlighet att bygga 
villor, rad- och flerbostadshus. En gång- och cykelväg ska 
anläggas från området till skolområdet.

Preliminär tidplan
Samråd     2 kvartalet 2020 
Granskning    4 kvartalat 2020 
Godkännande Samhällsbyggnadsnämnden  4 kvartalet 2020 
Antagande Kommunfullmäktige  1 kvartalet 2021 
Laga kraft    1 kvartalet 2021

Planbeskrivning
Detaljplan för Sjömarken, Lindebergshult 1:252 m.fl. Borås Stad, upprättad den 29 april 2020. 

Markanvändning enligt gällande byggnadsplan P485 i närheten av planområdet. 

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

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Området ligger i norra utkanten av Sjömarken. Närliggande 
bebyggelsen utgörs huvudsakligen av fristående villor. I 
väster ligger Backabo som är ett glest bebyggt samhälle med 
landbyggdskaraktär. 

Ny bebyggelse
Planförslaget möjliggör byggnation av ca 60 bostäder i ett 
naturnära läge. Förslaget innebär en varierad bebyggelse 
med villor, radhus och flerfamiljshus i 1-3 våningar (se 
referensbilder på sida 6). 

Stadsbild och gestaltning
Förslaget medför ett nytt bostadsområde och viss 
komplettering av befintlig villabebyggelse. Området kommer 
bestå av varierade bostadsformer och byggnadstyper. Centralt   
i områdets västra del uppförs ett grönområde som stärker 
platsens naturnära karaktär. Den nya bebyggelsen ramar 
in naturen och kan med fördel placeras med utblickar mot 
naturmarken. Områdets gröna karaktär stärks ytterligare med 
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Illustrationsplan för planområdet skala 1:4 000 (Ramboll).

Stora delar av planområdet utgörs av skogshygge eller ungskog och saknar naturvärde.
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom

hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

NaturområdeNATUR

Allmänna platser med enskilt huvudmannaskap,  4 kap. 8 § 1 st 2 p.

GataGATA

Kvartersmark,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

VerksamheterZ

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS

MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP
Utformning av allmän plats

gång Gångväg /stig,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS

MED ENSKILT HUVUDMANNASKAP
Mark och vegetation

0.0 Markens höjd över angivet nollplan,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR

KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

e1 Byggnadsarea för friliggande hus får högst vara 30 procent av

fastighetsarean. Byggnadsarea för sammanbyggda hus och

flerbostadshus får högst vara 40 procent av fastighetsarean.,  4 kap. 11

§ 1 st 1 p.

e2 Största byggnadsarea är 30 % av fastighetsarean inom

användningsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Minsta bredd på fastighet mot gata är 5 meter för radhus och 9 meter för kedjehus. Minsta

storlek för fastighet för friliggande villor är 650 kvm.,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

0.0
Högsta nockhöjd i meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Placering
p Byggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns och

garageport/carport ska placeras minst 6 meter från gatan,  4 kap. 16 § 1

st 1 p.

Skydd mot störningar
m1 Komplementbostadshus får inte uppföras på grund av hälsorisk av

elektromagnetiskt fält.,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år,  4 kap. 21 §

Övrigt
a Ensklit huvudmannskap,  4 kap.  §

Fastighetsredovisning

Grundkarta inom planområdet
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fastighetsstorlekar som möjliggör utrymme för grönska och 
vegetation på varje enskild bostadsfastighet. 

Bostäder    
Inom planområdet finns idag en friliggande villa med 
tillhörande komplementbyggnader samt två redan avstyckade 
tomter. Detaljplanen medger cirka 60 nya bostäder. 

Arbetsplatser
Det finns en befintlig fastighet med en verkstad/
förrådsbyggnad. Detaljplanen avser att låta befintlig 
verksamhet kvarstå och medger för berörd fastighet 
ej-störande verksamheter. Verksamhetsområdet förväntas 
inte medföra någon ny arbetsplats. 

Stora arbetsplatser i närheten av planområdet är Viareds 
industriområde söder om riksväg 40, industriområde 
norr om Göteborgsvägen, forskningsinstitutet RISE vid 
Göteborgsvägen och Borås centrum. 

Offentlig service
Närmsta skola är Sjömarkenskolan med klass F till 
sex. Skolan är lokaliserad drygt en kilometer söder om 
planområdet. Utöver Sjömarkenskolan finns det i närområdet 
två förskolor, Melltorps förskola och Björkegårdens förskola. 
Båda ligger inom ett avstånd på cirka en kilometer. 

Vårdcentral och bibliotek finns i Sandared centrum, cirka 
fyra kilometer från planområdet. 

Kommersiell service 
Detaljplanen medger ingen kommersiell service. Närmsta 
butiker finns i handelsområdet vid Viaredsmotet, cirka fyra 
kilometer från planområdet. Inom handelsområdet finns 
livsmedelsbutik, möbelbutiker, bensinstation, mm. Ytterligare 
kommersiell service finns i Borås centrum. 

Tillgänglighet 
Gatans lokalisering har anpassats till områdets varierande 
terräng för att undvika onödigt stor lutning på gatan och 
därmed förbättra tillgängligheten i området. Därutöver 
föreslås gångvägar/stigar att inkorporeras för att ge 
allmänheten tillgång till rekreations- och naturområden som 
angränsar till planområdet (se kartan på sida 8).

Exempel på utformning av olika bostadstyper som föreslås för området (bilder 
OBOS Sverige AB)
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3. Gator och trafik
Gatunät
Det finns några gator inom planområdet idag: i norr ett 
kort segment från Alingsåsvägen, centralt en förgrening av 
Vildrosvägen och i väster en sidoväg från Önderedsvägen. 
Alingsåsvägen som gränsar till området mot sydväst är 
huvudtrafikled i anslutning till planområdet. Gatunätet i 
närheten av området är karaktäriserad av enstaka villagator. 
Området föreslås utformas med en rundgående gata som 
ansluter till befintligt gatunät. I planområdets södra och östra 
delar föreslås tre gator med vändplats, gatan längst österut 
ansluter direkt till Vildrosgatan utanför planområdet.

Gång- och cykeltrafik
Detaljplanen innebär att ett område som är utpekat i 
den kommunala grönområdesplanen tas i anspråk. Som 
kompensationsåtgärd förslås en ny stig mellan planområdet 
och Sjömarkenskolan uppföras (se kartan på sida 8) som 
skulle innebära ett minskat avstånd samt en mer flack 
förbindelse. Arbetet med uppförandet av en eventuell stig 
kommer att ske utanför aktuell detaljplan och ingår därmed 
inte i planarbetet. Se avsnitt 12 Planens genomförande för en 
beskrivning av genomförandet av denna åtgärd.

Kollektivtrafik
Närmaste busshållplats är Sjömarken Melltorp som ligger 
vid Ljungvägen strax söder om Sjömarkenskolan, cirka 
1,5 kilometer från planområdet. Hållplatsen trafikeras av 
busslinje 5 med god turtäthet. 

Biltrafik och bilparkering 
Alingsåsvägen är huvudtrafikled för biltrafik i anslutning 
till planområdet. Tillgång till Borås centrum sker via 
Alingsåsvägen och Göteborgsvägen. En trafikutredning 
har genomförts för planförslaget (Sweco, 2019-12-09). 
Utredningen bedömer att eftersom ökningen av bostäder 
är så pass liten påverkas övriga delar i nätet längre bort 
ifrån planområdet inte nämnvärt, och en kapacitetsanalys 
har därför bara genomförts på korsningen med väg 
1761 (Alingsåsvägen). Kapacitetsanalysen baseras på 
flödesmätningar i två punkter som utförts av Trafikverket 
under 2017, lokaliserat nordväst respektive sydöst om 
planområdet, samt på en enkel alstringsberäkning för 
fordonsrörelser per nytillkommen bostad. Analyserna för 
både nutid samt 2040 visar att korsningen kommer att ha 
mycket god framkomlighet enligt standarder i VGU. Utifrån 
kapacitetssynpunkt kommer den föreslagna korsningen att 
fungera med god standard fram till år 2040.

För att stärka möjligheterna till hållbara transporter behöver 
den nya korsningen utformas med säkra passager för gång- 
och cykeltrafik som ska ta sig till gång- och cykelbanan på 
Alingsåsvägens västra sida. 

Övergripande karta över planområdets avstånd till  viktga målpunkter i 
kommunen, (karta Borås Stad).

Övergripande trafikfrågor
För att lösa de övergripande frågorna kopplad till 
trafiksystemet har Borås Stad tillsammans med Trafikverket 
arbetat med åtgärdsvalsstudien (ÅVS) Noden Borås. 
Åtgärdsvalsstudien Noden Borås tar hänsyn till stadens 
utveckling och förväntade trafikökning i ett övergripande 
perspektiv, och tar upp behovet av åtgärder i trafiksystemet 
för att hantera en växande befolkning. 

I samband med åtgärdsvalsstudien har Borås Stad även 
arbetat med en utökad utredning av samtliga mot i syfte att 
studera kapaciteten i dessa mer detaljerat. Borås Stad har för 
avsikt att fortsätta det fördjupade arbetet med riksväg 40 
tillsammans med 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.

Nordost om planområdet ligger en del av utredningsområde 
för ny väg 180. Stråket för ny väg 180 löper i sydost/
nordvästlig riktning och ska utgöra en ny förbindelse mellan 
väg 180 och riksväg 40. 

Borås Stad arbetar just nu med en kommunövergripande 
trafikplan. Trafikplanen tar bland annat avstamp i Borås 
Stads översiktsplan och det som ÅVS Noden Borås kommit 
fram till. Trafikplanen ska på ett mer detaljerat sätt presentera 
åtgärder och tidplan för genomförande.

Angöring och utfarter
Den huvudsakliga angöringen till planområdet kommer 
att ske direkt från Alingsåsvägen. Angöring kommer även 
att ske via Vildrosvägen och Öneredsvägen och vidare mot 
Alingsåsvägen.

Riksintressen
Inga riksintressen berörs.
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4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för 
vatten och avlopp.

Dagvatten
Genom planområdet rinner flera vattendrag. Inför planens 
granskning kommer en dagvattenutredning genomföras. 
I utredningen kommer att behov av en dagvattendamm 
studeras. 

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

Värme
Uppvärmning av området kan ske med bergvärme, el eller på 
annat vis. 
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Biologisk mångfald
En naturvärdesbedömning för planen har genomförts av 
Svensk Naturförvaltning AB (2019-11-19). Av bedömningen 
framgår att stora delar av planområdet saknar naturvärde. 
Inom planområdet har åtta naturvärdesobjekt identifierats, 
två med påtagligt naturvärde och resterande sex med visst 
naturvärde. Det är viktigt att den totala arealen av områden 
med påtagligt naturvärde bibehålls. Vidare finns även flera 
vattendrag i området vilka kan ha betydelse för groddjur.  
Inom planområdet påträffades minst fem invasiva arter, 
åtgärder för att undvika spridning av dessa arter bör vidtas.

I områdets östliga del finns två de naturvärdesobjekt (1 och 
2) som har, påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 3). Dessa 
består av en bäck och klibbalsumpskog. Inom dessa områden 
tillåts ingen ny bebyggelse och området kommer kvarstå som 
naturmark. 

Övriga sex naturvärdesobjekt med visst naturvärde kommer 
att påverkas vid genomförandet av planen. För naturvärdes-
objekt 3 finns en gallrad lövblandskog där delar av objektet 
föreslås att exploateras. För naturvärdesobjekt 4, vilket är 
en myr med rik fältflora som har ett värde för pollinerande 
insekter, föreslås objektets östra delarna att exploateras för 
bostadsändamål. Naturvärdesobjekt 5, vilket är en större 
stenmur med värden för insekter, mindre dägg-, kräl- och 
groddjur. Muren föreslås lokaliseras inom naturmark. Delar 
av sumpskogen som utgör naturvärdesobjekt 6 föreslås 
exploateras. Naturvärdesobjekt 7, en bäck som rinner genom 

El, tele och fiber
Inom planområdet finns ett antal luftledningar för el. Dialog 
med elbolagen om eventuell nedgrävning av vissa av dessa 
ledningar pågår. I övrigt kommer elledningar och fiber att 
byggas ut i gata.

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. Enligt riktlinjer av Avfall Sverige 
ska väg mellan avfallsutrymme och hämtningsfordonets 
uppställningsplats (dragväg), vara så kort som möjligt och 
inte överstiga 10 meter.

5. Mark
Natur och vegetation
Planområdet utgörs till största delen av avverkad skogsmark 
eller ungskog. Inom området rinner två vattendrag och i 
området vid den östra bäcken finns en lövskog med påtagliga 
naturvärden som domineras av klibbal. Området har en 
snittlutning på cirka fem procent i sydvästlig riktning. Större 
nivåskillnader finns främst i norr och nordväst men höjder 
påträffas även i söder och centralt inom planområdet.

Karta illustrerar de åtta avgränsade naturvärdesobjekten. Karta: Svensk Naturförvaltning
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Planområdet

Klass II grönområde - mycket högt värde

Landsbyggd

sumpskog, avses att bibehållas men bitvis kulverteras vid 
passage under gata. Bäcken kommer eventuellt kompletteras 
med dammar. Naturvärdesobjekt 8 längst i söder är en 
mindre delsträcka av en bäck som kommer att påverkas vid 
framdragning av en gata till området.

Lagenligt och annan skyddad natur
Planområdet omfattas inte av någon lagenligt skyddad natur.  
Hela planområdet ingår i värdetrakter för skyddsvärda 
träd. Det finns dock inga skyddsvärda träd utpekade av 
länsstyrelsen inom planen. 

I området har tre rödlistade arter påträffats; ask, skogsalm 
och spillkråka. Ask och skogsalm är rödlistade och minskar 
i antal främst till följd av sjukdom och inte av exploatering. 
Detta gör att dessa träd saknar ett givet skydd. Spillkråka är 
Sveriges största hackspettsart och är klassad som nära hotad. 
Spillkråka förekommer i hela landet. Det största hotet mot 
arten är intensivt skogsbruk.

I en ledningsgata öster om planområdet har 
hasselmus identifierats. Hasselmus är fridlyst enligt 
artskyddsförordningen. Efter en inventering av förekomst i 
området har en bedömning gjorts att hasselmus saknas inom 
planområdet, i alla fall i någon större populationsstorlek.

Grönområdesplan och naturdatabas
Planområdets södra delar är utpekade i kommunens 
Grönområdesplan (2017) som område med höga natur- och/
eller rekreationsvärden. I dessa områden ska åtgärder som 
påverkar befintliga värden negativt undvikas och kvalitets- 
och tillgänglighetsfrämjande åtgärder prioriteras. Inom 
planområdets östra hörn finns ett område som är utpekat 
som biotop med högt naturvärde (klass III). Biotopen består 
av en ängsekskog med högvuxna träd. Utmed en bäckravin 
i norr förekommer alsumpskog. Ädla lövträd med lind, alm, 
ask och hassel förekommer. Utmed vägen mot Öndered står 
en allé med askar, lönn, alm och rönn. Träden bär spår av 
hamling och är bevuxna med bl a lunglav, fällmossa och 
trädporella.

Rekreation 
Närmaste lekplats finns på 1000 meters avstånd från de nya 
bostäderna. Detaljplanen förväntas medföra förbättrade 
tillgänglighet till naturmiljöer och mötesplatser genom 
ett centralt placerat naturområde med enklare gångvägar/
stigar och genom gångvägar in i skogen norr och väster om 
planområdet.

Fornlämningar
En arkeologisk förundersökning har genomförts av Västarvet 
kulturmiljö (2019-10-23). Undersökningen resulterade i 
sju utpekade områden med nyupptäckta fornlämningar (se 

Skogsbäcken med omgivande klibbalsumpskog i öst (område 1och 2).   
Foto: Svensk Naturförvaltning

Sumpskog inom planområdet (område 6). Foto: Svensk Naturförvaltning

Större stenmur och normalstora ekar (område 5). Foto: Svensk Naturförvaltning

Grönområden Klass II - mycket högt värde, utsnitt från Borås Stads översiktsplan
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kartan på sisa 11). Utredningen bedömde att ytterligare 
utredningar är nödvändiga innan området kan exploateras. 
Vidare utredningar kommer att genomföras efter samrådet 
och samrådas med länsstyrelsen.

Inom alla sju utpekade områden påträffades övertorvade 
röjningsrösen (ca 2,5-3,5 m stora och 0,2-0,3 m höga). Inom 
planens nordliga del (område 5) påträffades boplatslämningar 
i form av härdar, stolphål och en grop. Centralt inom 
planområdet (område 6) påträffades en stensättning på en 
höjd, benämnd grav i kartan nedan. Stensättningen är cirka 
fyra meter i diameter och 0,2 m hög. 

Det föreslås att både boplatslämningen och graven inte 
exploateras. Stensättningens centrala läge och placering på 
en höjd gör att merparten av planområdet har utsikt mot 
platsen. Stensättningen kan på så vis bidra med mervärden 
till hela området. De övriga fornlämningar som har 
påträffats föreslås tas bort. Inför granskningen av planen ska 
en arkeologisk undersökning genomföras för att fastställa 
boplatslämningens och gravens avgränsningar.

Efter genomförandet av den arkeologiska förundersökningen 
har planområdet utvidgats österut (se kartan nedan). När 
kommande arkeologiska utredningar utförs kommer en 

dialog föras med Länsstyrelsen ifall det finns behov att 
utreda även de delar av denna yta där byggrätter tillskapas av 
detaljplanen. 

Klimatanpassning
Området består idag av avverkad skog och myrmark vilket 
gör området har god förmåga att hantera dagvatten. Vid en 
exploatering av området förväntas viss negativ påverkan 
på områdets möjlighet att tillvarata dagvatten då andelen 
hårdgjord yta kommer att öka. Områdets närhet till natur 
gör att det finns goda förutsättningar att erbjuda ett gott 
mikroklimat även efter en exploatering av området. 

Kompensationsåtgärder
I enlighet med Kommunstyrelsens beslut ska 
kompensationsåtgärder tillämpas på grund av att området är 
utpekat i Grönområdesplanen. Åtgärderna ska genomföras 
för ianspråktagande av mark inom friluftsområde med höga 
natur- och rekreationsvärden. Kompensationen föreslås 
bestå av värdehöjande åtgärder för friluftsliv, rekreation och 
ytvatten. 

Som kompensationsåtgärder föreslås att det skapas 
en stig planområdet från Alingsåsvägen söderut mot 
Sjömarkenskolan. 

Identifierade fornlämningsområden inom planområdet, enligt Västarvet kulturmiljö (2019-10-23)

Område med fornlämningar 

Utredningsområde
Planområdets gräns
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Inför planens granskningsskede kommer detta förslag 
till kompensationsåtgärd stämmas av mellan de berörda 
kommunala förvaltningarna och mellan kommunen, planens 
exploatörer och berörda fastighetsägare. Även en bedömning 
av kostnaderna för kompensationsåtgärden kommer att 
genomföras. 

Geoteknik och Radon
Enligt Sveriges geologiska undersöknings jordartskarta består 
planområdet huvudsak av sandigmorän. I övrigt förekommer 
även mossetorv, kärrtorv och mindre platser med berg i 
dagen av granitisk gnejs. 

Inför granskning av planen kommer en geoteknisk utredning 
av planområdet genomföras. 

För sprängning inom planlagt område krävs 
polismyndighetens tillstånd (3 kap 6 § Ordningslagen, 
1993:1617)

Vid utförande ska en sprängfirma kontakta en 
besiktningsfirma som avgör vilka hus i närheten av 
sprängplatsen som behöver besiktigas. Vilka hus som blir 
aktuella beror på flera saker till exempel vilken marktyp 
grunden står på, vilken typ av grund eller vad huset är byggt 
av för material. Det finns en rekommendation att hus inom 
50 meter från sprängplatsen bör besiktigas, men det beror 
också på omständigheterna.

Radon
Enligt Borås Stads översiktliga inventering utgör marken 
normalriskområde vad avser radon.

6. Vatten
Inom planområdet finns flera mindre vattendrag.  
Delar av planområdet består även av myrmark och är 
upptagningsområde för dagvatten med ursprung norr 
om planområdet. Dagvattenhanteringen kan med fördel 
nyttja befintliga lågpunkter och vattendrag. Med detta 
kan merparten av befintliga naturvärden bevaras och kan 
mervärden skapas för området. Inför granskningen kommer 
en dagvattenutredning att genomföras.

Översvämningsrisk
Viss risk för översvämning kan föreligga då andelen 
hårdgjorda ytor i området ökar. Inom planområdet finns 
områden med myrmark som är upptagningsområde för 
dagvatten med ursprung norr om planområdet. Enligt 
detaljerad översvämningskartering för Borås Stad, 
upprättad 2010 finns ett antal riskområden/bluespots inom 
planområdet (se karta ovan). Dessa riskområden är främst 

lokaliserade inom planområdets sydliga delar.

Strandskydd
Planområdet omfattas inte av strandskydd. 

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) reglerar krav på 
miljökvalitet. Miljökvalitetsnormerna ska följas när 
kommuner och myndigheter planerar och planlägger. 
Statliga myndigheter har beslutat om åtgärder för att 

Flödesakumerling och riskområden, utsnitt från Borås Stads översvämningskartering.

Jordartskarta, Sveriges geologiska undersökning (2020-01-09)

Mindre skogsbäck med naturlig sträckning  som utgår från myrmark. Bäcken har 
lågvattenföring och rinner genom torvmark. Foto: Svensk naturförvaltning
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Utsnitt från Borås Stads översiktliga kartering av trafikbuller. 

följa normerna där vissa av åtgärderna är direkt riktade 
till kommunerna. Det finns miljökvalitetsnormer för 
vatten uppdelat i normer för grundvatten och ytvatten. 
Det finns även miljökvalitetsnormer för buller och luft. 
Planens genomförande bedöms inte påverka någon 
miljökvalitetsnorm i någon anmärkningsvärd omfattning. 

Grundvattnets kvalitet
Grundvatten klassificeras i kvantitativ och kvalitativ status. 
De områden som klassificeras är avgränsade bland annat 
efter den mängd vatten som tas ut för dricksvattenförsörjning 
idag eller för framtida vattenförsörjning. De begrepp som 
används för att beskriva grundvatten är god kvantitativ status 
och god kemisk status.

Grundvattnet på platsen bedöms inte påverkas negativt av 
detaljplanen. 

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

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

Planområdet tillhör avrinningsområde för ytvattenstatus för 
Viaredssjön. Området har måttlig ekologisk status och ska 
uppnå en god ekologisk status till 2021. Området uppnår idag 
ej god kemisk status. Den negativa påverkan som listas som 
för Viaredssjön som helhet är försurning, vandringshinder, 
föroreningar och gifter (kvicksilver och PBDE) (hämtat från 
Vatteninformationssystem 20191105).

7. Sociala perspektiv
Identitet
Inom och i anslutning till planområdet är närhet till grönska 
och natur en tydlig del i områdets identitet. Närhet och 
tillgänglighet till rekreation ska även fortsättningsvis vara 

en betydande del i platsens identitet, vilket även ska synas i 
utformningen av området.

Mötesplatser
Naturmarken centralt lokaliserad inom planområdet kan med 
fördel utformas med bland annat bänkar, grillplatser och 
lekplatser vilket skapar gemensamma mötesplatser i området. 
Nya gångvägar/stigar föreslås även inom naturmarken vilket 
ökar möjligheten för spontana möten. Den nyligt påträffade 
stensättningen i området kan vidare bli en intressant plats att 
besöka. 

8. Störningar på platsen
Risk
Alingsåsvägen är inte en farliggodsled. Aktuellt avstånd till 
närmsta transportled för farligt gods (Väg 40) är längre än 
länsstyrelsens riskhanteringsavstånd på 150 m. Alingsåsvägen 
är inte farligt godsled och det är långt till andra farliga 
verksamheter. Ytterligare utredningar bedöms inte som 
nödvändiga.

Buller och vibrationer
I planområdet planläggs inga bostäder som förväntas bli 
störda av buller vilka överskrider trafikbullerförordning 
(2015:16 SFS 2017:359). Etablering av verksamheter inom 
planområdet prövas av kommunen i bygglovsprocessen. 
Inom denna prövning görs en bedömning om det eventuella 
bullret från verksamheten ligger under bullerriktlinjerna. 

150m100500

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:4000
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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. 
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.

Elektromagnetiska fält
Borås Stad hanterar som riktlinje när det gäller 
elektromagnetiska fält att bostäder får ej exponeras för mer 
än 0,2 µT uttryckt som ett genomsnittsvärde från aktuell 
installation.

Inom området finns luftburna kraftledningar framdragna 
vilket medför risk för elektromagnetiska fält och för att 
hantera denna risk krävs ett skyddsavstånd. Skyddsavståndet 
kan reduceras när kraftledningar grävas ner. För planerade 
bostäder närmast kraftledningarna i öst (högspänningskabel) 
föreslås ett skyddsavstånd 20 meter mellan fastighetsgräns 
till närmaste ledning. I anslutning till planområdet finns 
ett ställverk vilket också medför ett elektromagnetiskt fält. 
Avståndet mellan ställverkets fastighet och den närmaste 
byggrätten för bostäder är 68 meter vilket är mer än 
skyddsavståndet.

9. Planbestämmelser 
Allmänna platser 
Bestämmelsen GATA innebär att gatumarken blir allmän 
plats med enskilt huvudmannaskap. Det innebär att 
samfällighet ska tillskapas för gatan som ska äga gatan 
och ansvara för skötsel. För gatan anges även markens 
höjd över nollplan. Genom att reglera gatans markhöjd 
behålls områdets landskapskvaliteter samt skapas fasta 
förutsättningar för projektering av allmän plats och 
kvartersmark. 

NATUR betyder att området ska ha kvar sin nuvarande 

användning som natur. Naturmark ska ägas av kommunen 
och sköts normalt inte om som t.ex. en park, utan ska 
vara naturlig; skog, sly eller t.ex gammal ängsmark. Ibland 
kan röjning vara befogad. Vissa naturområden har viktiga 
biologiska funktioner eller funktioner för att binda ihop olika 
delar av staden med stigar och liknande. Då kan mer skötsel 
förekomma. I naturmark kan även gång- och cykelvägar och 
lekplatser finnas. Naturmark har även fått bestämmelsen 
gång för att tydliggöra att en enklare gångväg eller stig ska 
iordningställas.

Kvartersmark
Bestämmelsen B står för bostäder och avser boende med 
varaktig karaktär. Det innebär till exempel flerbostadshus, 
villor, radhus, studentbostäder, seniorbostäder och 
gruppbostäder eller liknande typer av boenden som 
innefattar viss omsorg.

Bestämmelsen Z står för Verksamheter och används för 
service, lager, tillverkning med tillhörande försäljning, 
handel med skrymmande varor och andra verksamheter av 
likartad karaktär med begränsad omgivningspåverkan. Även 
komplement till verksamheten som kontor och parkering 
ingår i användningen.

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark
Minsta bredd på fastighet mot gata är fem meter för radhus 
och nio meter för kedjehus. Minsta fastighetsstorlek för 
friliggande villor är 650 kvadratmeter. Detta innebär att 
för friliggande villor får fastighetsstorleken inte understiga 
650 kvadratmeter. Byggnadsarean för friliggande hus får 
högst vara 30 procent av fastighetsarean. Byggnadsarean för 
sammanbyggda hus och flerbostadshus får högst vara 40 
procent av fastighetsarean. Byggnadsarea kan enkelt beskrivas 
som den yta som en byggnad upptar på marken. Syftet med 
dessa bestämmelsen är att säkerställa att fastigheterna inom 
planområdet får användbara friytor och att området får en 
karaktär som ansluter till angränsande bostadsområden. 
Inom användningsområdet Z är största byggnadsarea 30% av 
fastigheten. Inom områden som är markerade med prickar får 
inga byggnader uppföras.  

En generell bestämmelse reglerar byggnaders placering. 
Byggnader ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns 
eller sammanbyggas, och garage eller carport ska placeras 
minst 6 meter från gata.

Bestämmelsen högsta nockhöjd i meter reglerar den 
högsta delen på en byggnads takkonstruktion, vanligtvis 
taknocken. Delar som sticker upp över taket som skorstenar 
och ventilationstrummor räknas inte in. Byggnaderna i 
planområdets östra del tillåts en högsta nockhöjd på 8 meter 
för att i detta område anpassa byggrätten till omgivande 
friliggande villor. I västra delen av planområdet tillåts 
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9 samt 12 meter i nockhöjd för att även möjliggöra för 
flerbostadshus. Inom verksamhetsområdet (Z) är största 
byggnadshöjd 9 meter. 

Administrativa bestämmelser
Kommunen har huvudmannaskap över allmänplats NATUR. 
Allmänplats GATA har bestämmelse a vilket anger att 
gatorna inom planområdet har enskilt huvudmannaskap. 
Detta innebär att att kommunen är ansvarig för skötsel 
av naturområden men att till exempel någon vägförening 
eller samfällighet är ansvarig för gator. Mer information 
om ansvarsfördelning finns under avsnitt 12. Planens 
genomförande. 

Genomförandetid
Genomförandetiden är tio år från det datum som planen 
vinner laga kraft. Begreppet ”genomförandetid” innebär att 
planens giltighetstid är begränsad. Under genomförandetiden 
får detaljplanen inte ändras utan synnerliga skäl. Detaljplanen 
gäller även efter genomförandetidens utgång men kan då 
ändras eller upphävas utan att de rättigheter som uppkommit 
genom planen behöver beaktas.

10. Övergripande beslut
Vision 2025
Kommunfullmäktige tog beslut år 2012 om vision 2025 som 
beskriver hur Borås vill vara i framtiden. Visionen innehåller 
sju strategiska målområden. Det handlar bland annat om 
att medborgares initiativkraft gör landsbygden levande, 
inom detta mål finns strategin; ”Vi behåller och utvecklar 
de natur och kulturvärden som finns i Borås. Planområdet 
innefattar områden med natur- och kulturvärden vilka 
kommer att påverkas. Målet: Goda resvanor och attraktiva 
kommunikationer är svårt att på kort sikt uppnå på grund av 
detaljplanens avstånd till kollektiv och bristfällig gång- och 
cykelvägar. 

Översiktlig planering
När Samhällsbyggnadsförvaltningen gav positivt planbesked, 
gällde översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06. Planens 
specifika markanvändning strider mot ÖP06 och även mot 
gällande Översiktsplan (ÖP18). Planområdet är inte utpekat 
för bostäder i någon av dessa översiktsplaner. 

Enligt ÖP06 fanns det ett behov av flerbostadshus som 
kan bidra till en mer blandad befolkning och ökade 
kvarboendemöjligheter. I Sjömarken finns möjligheter till 
förtätning med såväl villabebyggelse som flerbostadshus.

Enligt ÖP18 tillhör Sjömarken orter av lokal betydelse. 
Översiktsplanen är positiv till bostadsbyggnation i alla 

orter och föreslår att bostäder bör lokaliseras på platser som 
gynnar det lokala livet. Bostadsformer ska komplettera det 
befintliga utbudet för att möjliggöra likt ÖP06 kvarboende 
och fler åldersgrupper.

Enlig gällande översiktsplan (ÖP 18) omfattas planområdets 
södra del av park grönområden Klass II (mycket högt 
värde). Områden av denna klass är mycket värdefulla och 
oersättliga främst på lokal nivå och utgörs ofta av närparker, 
stadsdelsparker eller strövområden. Aktuellt område är en 
del av strövområden som består av stora sammanhängande 
områden. De är viktiga friluftslivsområden där det går att 
göra utflykter, motionera, plocka bär, ta promenader m.m.

Trots att detaljplanen strider mot specifik utpekad 
markanvändning i gällande översiktsplan, överensstämmer 
detaljplanen till viss del med riktlinjer för hänsyn till 
områden med höga naturvärden och utvecklingsstrategier 
som finns för orter av lokal betydelse. Detta då planen 
avser att genomföra kompensationsåtgärder för de 
höga naturvärden som påverkas, tillvarata naturvärden 
genom att förbättra tillgängligheten till kringliggande 
rekreationsområden och möjliggöra för flerbostadshus vilket 
kompletterar befintlig bebyggelse och ökar möjligheten till 
fler kvarboende och mångfald av människor.

Nordost om planområdet ligger en del av utredningsområde 
för ny väg 180. Stråket för ny väg 180 löper i sydost/
nordvästlig riktning och ska utgöra en ny förbindelse mellan 
väg 180 och riksväg 40. 

Miljömål
De miljömål som påverkas av planen är Begränsad 
klimatpåverkan, God bebyggd miljö, Myllrande våtmarker 
och Levande skogar. På vilket sätt dessa kan påverkas 
redovisas nedan.

Begränsad klimatpåverkan: Områdets avstånd 
till kollektivtrafik och brist på cykelvägar begränsar 
möjligheterna till hållbart resande. Klimatavtrycket från 
byggnader kan genom att reducera energianvändningen i 
byggnader, producera egen el och bygga med material med 
liten klimatpåverkan som exempelvis trä.

God bebyggd miljö: Området planeras med en blandad 
bostadsbebyggelse som är lokaliserat med närhet till 
natur och ska utformas så att tillgänglighet till rekreation 
säkerställs. Avstånd till service och kollektivtrafik riskerar att 
medföra en ökad resurs- och energianvändning.

Myllrande våtmarker: Del av torv och mosse kommer 
grävas ut och därmed påverka våtmarken.
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Levande skogar: Markanvändningen ändras från skog för 
det berörda området och övergår till bostäder.

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

Undersökning om betydande 
miljöpåverkan 
En undersökning om betydande miljöpåverkan har gjorts. 
Slutsatsen är att en strategisk miljöbedömning inte behövs. 

12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning
Exploatörerna ansvarar för samtliga byggnads- och 
anläggningsarbeten inom kvartersmark på sina respektive 
fastigheter. 

Detaljplanen har enskilt huvudmannaskap för områden som 
är utpekade som GATA, vilket innebär att kommunen ej 
ansvarar för utbyggnad och framtida skötsel av gatorna. För 
utbyggnad av anläggningar som avses vara gemensamma 
för flera fastigheters behov såsom vägar, anläggning för 
sophantering med mera, ansvarar respektive exploatör. 
Ansvaret för framtida drift och underhåll av dessa 
anläggningar regleras i lantmäteriförrättning, se rubrik 
Fastighetsrättsliga frågor.

Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap för områden 
som är utpekade som NATUR. Detta innebär att drift och 
underhåll inom dessa områden sköts av kommunen. 

Kompensationsåtgärder som ska utföras på allmän platsmark 
ska finansieras av exploatören och utföras av antingen 
kommunen eller exploatören i samråd med kommunen. 

Borås Energi och Miljö ansvarar framtida drift och underhåll 
av allmänna anläggningar avseende vatten, spillvatten och 
dagvatten. Diskussioner kommer att ske inför granskning 
kring vem som ansvarar för utbyggnaden av ledningarna.  

Sandhult-Sandareds el ansvarar för eventuell flytt, utbyggnad 
samt framtida drift och underhåll av allmänna anläggningar 
för el.

För utbyggnad av fiber ansvarar den fiberleverantör som 
vardera exploatör tecknar avtal med.

Avtal
Exploateringsavtal ska tecknas mellan kommunen och 
exploatörerna. Exploateringsavtalet bör reglera bland annat 
kompensationsåtgärder samt inlösen av allmän plats. 

Plankostnadsavtal finns tecknat för hela planområdet. 

Ledningar
Ledningskoll utfördes i oktober 2019. Följande ledningsägare 
har ledningar inom eller i nära anslutning till planområdet:

 » Borås Energi och Miljö

 » Sandhult-Sandareds El

 » Skanova

 » SplitVision

Det åligger kommande exploatörer att i god tid kontakta 
berörda ledningsägare. 

Ytterligare ledningar, okända av Borås Stad, som berörs av 
detaljplanen kan finnas. Det åligger kommande exploatör att 
undersöka om ytterligare ledningar finns. 

Sandhult-Sandareds el har en luftledning inom Borås 
Lindebergshult 1:252. Denna ledning planeras att grävas ner i 
samband med exploateringen. 

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

Fastighetsägare
Detaljplanen omfattar sju fastigheter: Borås Lindbergshult 
1:252 och Lindbergshult 1:250 som ägs av två olika 
aktiebolag, samt Borås Lindebergshult 1:10, Lindebergshult 
1:206, Lindebergshult 1:255 och Lindebergshult 1:256 som är 
i privat ägo. Källeberg 1:3 ägs av Borås Stad

Gemensamhetsanläggningar
Då planen har enskilt huvudmannaskap för allmän plats, 
gata, bör en eller flera gemensamhetsanläggningar bildas 
för vägar som anses vara gemensamma för flera fastigheters 
behov. Markreservat för gemensamhetsanläggning för gata 
markeras med g i plankartan. Det kan även vara aktuellt 
att bilda gemensamhetsanläggningar för exempelvis 
gemensamma sopanläggningar för de nybildade fastigheterna 
i området. En gemensamhetsanläggning kan endast inrättas 
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av Lantmäterimyndigheten genom en lantmäteriförrättning. 

Fastigheter som angränsar till allmän plats, gata, och som 
behöver använda detta område för utfart, bör ha del i den 
framtida gemensamhetsanläggningen. Dessa fastigheter 
tilldelas andelstal i lantmäteriförrättning utifrån hur stor 
nytta varje fastighet har av anläggningen. Andelstalen 
reglerar fastighetens kostnader för framtida drift och 
underhåll av gemensamhetsanläggningen.

Servitut
Fastigheten Lindebergshult 1:206 har ett officialservitut som 
ger fastigheten rätt till utfartsväg över Lindebergshult 1:10. 
Även fastigheterna Lindebergshult 1:255 och Lindebergshult 
1:256 har genom officialservitut rätt till utfartsväg över 
Lindebergshult 1:10 och Lindebergshult 1:250. Båda 
officialservituten har en geografisk sträckning från respektive 
förmånsfastighet till Vildrosvägen. 

Fastigheterna Borås Källeberg 1:22 och Borås Källeberg 
1:28 har ett officialservitut som ger fastigheten rätt till 
utfartsväg över Lindebergshult 1:10. Officialservitutet har en 
geografisk sträckning från respektive förmånsfastighet till 
Önderedsvägen. 

Beroende på hur framtida gemensamhetsanläggningar 
inrättas kan det finnas anledning att upphäva ovanstående 
servitut, i sin helhet eller i vissa delar, om rätten 
till infartsväg för fastigheterna i fråga löses genom 
gemensamhetsanläggningen istället. 

Ledningsrätt
En befintlig ledningsrätt finns idag inom planområdet. Den 
ger fastigheten Lindebergshult 1:79, som ägs av Vattenfall 
Eldistribution AB, rätt att anlägga en kraftledning över 
Lindebergshult 1:10 och Lindebergshult 1:250. Området 
som belastas av ledningsrätten utgörs delvis i detaljplanen 
av naturmark, vilket innebär att det kommer att köpas in av 
kommunen, se rubrik Fastighetsbildning. 

Fastighetsbildning
Då planområdets yttre gräns längst västerut, mellan 
Lindebergshult 1:252 och Borås Stads fastighet 
Borås Källberg 1:7, har en hög osäkerhet ska den 
fastighetsbestämmas. Ansökan om fastighetsbestämning 
har lämnats in till Lantmäteriet. Till följd av 
fastighetsbestämningen kan en fastighetsreglering mellan 
Lindebergshult 1:252 och Källeberg 1:7 vara aktuell, med 
syfte att plangränsen och den faktiska gränsen mellan dessa 
fastigheter ska sammanfalla. 

Fastigheter som har ytor som planläggs som kvartersmark 
bör förslagsvis styckas av för att utgöra egna fastigheter, om 
inte redan så är fallet. 

De delar som utgörs av allmän plats, NATUR, med 
kommunalt huvudmannaskap bör tillföras kommunens 
fastighet Källeberg 1:7.

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

Borås Källeberg 1:7
 » Tillförs mark, ca 59 000 m2, som i detaljplanen utgörs 

av allmän plats, NATUR.

 » Avstår mark, ca 350 m2, som i detaljplanen utgörs av 
kvartersmark för Bostäder (B). 

 » Får andel i framtida gemensamhetsanläggning för väg 
inom område som utgörs av allmän plats, GATA.  

Borås Lindebergshult 1:10
 » Nya byggrätter för Bostäder (B) tillskapas. 

 » Avstår mark, ca 17 300 m2, som i detaljplanen utgörs av 
allmän plats, NATUR. 

 » Upplåter mark för gemensamhetsanläggning inom 
område som utgörs av allmän plats, GATA.

 » Nya fastigheter styckas av inom områden som i 
detaljplanen utgörs av kvartersmark för Bostäder (B). 

 » Den nya fastigheten får andel i framtida gemensamhets-
anläggning för väg inom område som utgörs av allmän 
plats, GATA.  

Borås Lindebergshult 1:206
 » Ny byggrätt för Bostäder (B) tillskapas. 

 » Den nya fastigheten får andel i framtida gemensamhets-
anläggning för väg inom område som utgörs av allmän 
plats, GATA 

Borås Lindebergshult 1:250
Nya byggrätter för Verksamheter (Z) och Bostäder (B) 
tillskapas. 

Upplåter mark för gemensamhetsanläggning inom område 
som utgörs av allmän plats, GATA. 

Ny fastighet styckas av inom området som i detaljplanen 
utgörs av kvartersmark för Bostäder (B). 
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Den nya fastigheten får andel i framtida 
gemensamhetsanläggning för väg inom område som utgörs 
av allmän plats, GATA. 

Borås Lindebergshult 1:252
 » Ny byggrätt för Bostäder (B) tillskapas. 

 » Tillförs mark, ca 350 m2, som i detaljplanen utgörs av 
kvartersmark för Bostäder (B). 

 » Avstår mark, ca 41 700 m2, som i detaljplanen utgörs av 
allmän plats, NATUR 

 » Upplåter mark för gemensamhetsanläggning inom 
område som utgörs av allmän plats, GATA. 

 » Nya fastigheter styckas av inom områden som i detalj-
planen utgörs av kvartersmark för Bostäder (B). 

 » De nya fastigheterna får andel i framtida gemensam-
hetsanläggning för väg inom område som utgörs av 
allmän plats, GATA.  

Borås Lindebergshult 1:255
 » Ny byggrätt för bostäder (B) tillskapas.

 » Den nya fastigheten får andel i framtida gemensamhets-
anläggning för väg inom område som utgörs av allmän 
plats, GATA. 

Borås Lindebergshult 1:256
 » Ny byggrätt för bostäder (B) tillskapas.

 » Den nya fastigheten får andel i framtida gemensamhets-
anläggning för väg inom område som utgörs av allmän 
plats, GATA. 

Ekonomi
Ägare till fastigheter inom planområdet kan tillgodogöra 
sig den eventuella värdeökning som detaljplanen medför för 
respektive fastighet. 

Grundprincipen är att vardera exploatör ska finansiera 
de åtgärder som uppkommer i samband med dennes 
exploatering.

Detaljplanen medför följande kostnader för exploatörerna:

 » Framtagande av planhandlingar

 » Undersökningar som krävs för detaljplanens framtagan-
de, detaljplanens genomförande samt för byggnation. 

 » Kompensationsåtgärder

 » Anslutningsavgifter (VA, el, fiber mm)

 » Fastighetsbildningsåtgärder 

Arealer av förslagna naturområden. 

Lindebergshult 1:252
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Detaljplanen medför följande kostnader för kommunen: 

 » Inlösen av mark som i detaljplanen utgörs av allmän 
plats, natur.

 » Ökade kostnader för drift och underhåll av den mark 
som i detaljplanen utgörs av allmän platsmark, natur. 

13. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 10 år efter att planen har fått laga 
kraft.

Handläggning
Planen avses antas av Kommunfullmäktige.

Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande.

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

Planunderlag
Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » Naturvärdesinventering (Svenska naturförvaltning AB, 
2019-11-19)

 » Arkeologisk inventering (Västarvet kulturmiljö, 2019-
10-23)

 » Trafikutredning (Sweco 2019-12-09)

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads 
Samhällsbyggnadsförvaltning under medverkan av 
en arbetsgrupp med representanter från kommunala 
förvaltningar. Plankonsult har varit Ramboll genom Job van 
Eldijk. Handläggare från Borås Stad har varit Robin Enqvist.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Job van Eldijk 
Plan- och bygglovschef  Plankonsult, Ramboll

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

Martina Johansson 
Mark- och exploateringsingenjör
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1. Vad är en detaljplan?
En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas 
och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar om vad du 
och andra får och inte får göra inom planområdet. Det är 
plan- och bygglagen som styr hur stadsplaneringen ska gå 
till. Enligt lagen ska vi pröva om marken är lämplig att bygga 
på och om byggnadens utformning är lämplig, och den ger 
fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.

2. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när en detaljplan ska göras. Initiativet 
till att starta arbetet med en detaljplan kan komma från 
kommunen själv, från markägare, enskilda personer eller 
företag. 

Detaljplan krävs generellt i stadsmiljö. Den som till exempel 
vill bygga något inom ett område där detaljplan krävs, 
kan  ansöka om att ändra eller ta fram en ny detaljplan. 
En detaljplan ska bland annat göras för ny sammanhållen 
bebyggelse eller för en ny enstaka byggnad, vars användning 
påverkar omgivningen mycket. En detaljplan ska även göras 
för befintlig bebyggelse, när någon vill ändra hur marken ska 
användas, eller om bebyggelsen har så höga kulturhistoriska 
värden att den ska bevaras. Läs mer om när detaljplan krävs 
på boverket.se. 

3. Var och hur görs en 

detaljplan?
Kommunen avgör var och hur en detaljplan ska göras. Vi gör 
den oftast i kommunens tätbebyggda delar. Planen kan till 
exempel omfatta en mindre del av tätorten, ett kvarter eller 
en enstaka fastighet. Under planarbetet gör vi en avvägning 
mellan allmänna och enskilda intressen, som kan påverka hur 
planen utformas. 

Varje detaljplan har en genomförandetid mellan 5–15 år.  
Under denna tid får fastighetsägarna bygga enligt de riktlinjer 
som står i planen – det är det som kallas byggrätt. När 
genomförandetiden är slut finns byggrätten kvar, men då har  
kommunen större möjlighet att ändra planen. Detaljplanen 
ligger till grund för framtida beslut om bygglov.

4. Du kan påverka!
Det är viktigt att alla personer som påverkas av detaljplanen 
får möjlighet att delta i planprocessen. Du kan delta på olika 
sätt: följa planarbetet i våra informationskanaler, komma till 
våra samrådsmöten och ge synpunkter. 

Vi tar hänsyn till och värderar alla synpunkter och yttranden 
som kommer in. Både positiva och negativa synpunkter kan 
vara viktiga för planens utformning. Du kan bara påverka 
sådant som detaljplanen reglerar, till exempel bebyggelsens 
placering och utformning. Exempel på saker som inte går att 
reglera i detaljplanen är hastighet på vägar och upplåtelseform 
på bostäder. Vi vill att du skickar in synpunkter skriftligt 
(gärna digitalt) med dina kontaktuppgifter och din 
fastighetsbeteckning. 

Du kan ta del av alla detaljplaner som är på samråd och 
granskning på vår webbsida: boras.se/detaljplan, i stadshuset 
på våning 6 eller få det skickat hem till dig. Om du vill träffa 
en handläggare kan du boka en tid. 

5. Detaljplanens innehåll
En detaljplan innehåller flera delar:

Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.

Illustrationskarta, som i bild visar ett eller flera exempel på 
hur det skulle kunna se ut när detaljplanen är färdig. Den är 
inte juridiskt bindande.

Planbeskrivning, som redovisar planens syfte och 
förutsättningar. Den beskriver hur detaljplanen ska 
genomföras och redovisar organisatoriska, tekniska, 
ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs. Den 
är inte juridiskt bindande.

6. Detaljplanens skeden
En detaljplan genomgår flera olika skeden innan den får laga 
kraft (börjar gälla) och blir ett juridiskt dokument. 

Uppdrag
Det första skedet kallas för uppdrag. Det innebär att 
kommunen bestämmer om den vill ta fram en ny detaljplan 

Detaljplan steg för steg
Det är vi på Samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar med detaljplaner och tar fram förslag på nya planer. Här kan du läsa om 

vad en detaljplan är och de olika stegen i detaljplaneprocessen.
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Planprocessen.

för ett område. Initiativet till uppdraget kan komma från 
vem som helst, men Kommunstyrelsen måste godkänna 
initiativet till planuppdraget för att det ska kunna starta. 
Efter det tar Samhällsbyggnadsnämnden ett beslut att ge 
oss på Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en 
detaljplan. I detta skede avgörs det om vi behöver göra ett 
planprogram innan vi påbörjar arbetet med en detaljplan. 

Ett planprogram är ett dokument som anger vilka 
förutsättningar och mål som kommande detaljplaner ska 
uppnå. Planprogram innehåller ofta större områden än 
 detaljplaner. Syftet är att redovisa principiella riktlinjer och 
visa alternativa förslag och lösningar på svårigheter och 
 intressekonflikter i ett tidigt skede av planeringen. 

Samråd 
När kommunen har tagit fram ett förslag på detaljplan, 
skickas det ut på samråd till remissinstanser och de som 
påverkas av detaljplanen. Samrådet innebär att invånare får 
möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen. Det är i detta 
skede som det är enklast för dig att kunna påverka planens 
innehåll och utformning. Ju längre fram i planarbetet vi 
kommer, desto fler saker blir svårare att ändra. 

Efter samrådstiden sammanställer och kommenterar 
vi alla synpunkter i ett dokument som kallas 
samrådsredogörelse. Detta dokument är viktigt för att 
Samhällsbyggnadsnämndens politiker ska kunna ta beslut. 
Synpunkter leder ofta till att planförslaget arbetas om och 
planen kan därför skilja sig åt mellan de olika skedena.

Granskning
Efter samrådet bearbetas planförslaget och Samhällsbygg- 
nadsnämnden fattar beslut att det ska ställas ut för gransk- 
ning. Det innebär att remissinstanser och de som påverkas 
av förslaget har möjlighet att lämna synpunkter en sista gång. 
Om du har synpunkter på detaljplanen ska du lämna in dem 
skriftligt (gärna digitalt) innan granskningstiden är slut. Efter 
granskningstiden sammanställer och redovisar vi synpunkt- 
erna i ett granskningsutlåtande. Vi skickar utlåtandet till dem 
som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda. Om förslaget 
ändras mycket efter granskningen kommer detaljplanen att 
granskas igen. 

Begränsat förfarande
Om detaljplanen är av begränsad betydelse som en större 
allmänhet inte har ett intresse för, kan vi handlägga 
detaljplanen med ett så kallat begränsat förfarande. Våra 
remiss- 
instanser och de som påverkas av planförslaget får då möjlig- 
het att lämna synpunkter. Om ingen har synpunkter 

skickar vi ut information till en samrådskrets. Därefter kan 
 Samhällsbyggnadsnämnden anta detaljplanen.

Antagande
Samhällsbyggnadsnämnden antar (godkänner)  detaljplanen. 
När det gäller planer som är principiellt viktiga, ska 
 Kommunfullmäktige anta detaljplanen. I det här skedet 
får du, som vi bedömer inte har fått dina synpunkter 



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN22

tillgodosedda, ett meddelande om att planen har antagits. 
Du får även en så kallad besvärshänvisning, som ger dig 
information om hur du kan överklaga planen om du vill det. 

Överklagande
Du har rätt att överklaga kommunens beslut att anta detalj-
planen. Det kan du bara göra om du har skickat in dina 
synpunkter skriftligt och inte har fått dem tillgodosedda. Om 
du vill överklaga ska du skicka överklagandet till kommunen 
inom tre veckor från den dag som beslutet publiceras 
på  kommunens anslagstavla. Kommunen skickar sedan 
överklagandet till Mark- och miljödomstolen som prövar 
överklagandet och fattar ett nytt beslut, vilket kan ta cirka sex 
månader. 

Om du inte är nöjd med Mark- och miljödomstolens 
beslut kan det också överklagas – till Mark- och 
miljööverdomstolen. För att Mark- och miljööverdomstolen 
ska ta upp ärendet behövs först ett prövningstillstånd. 

Laga kraft 
Om ingen överklagar kommunens beslut att anta 
 detaljplanen, får detaljplanen laga kraft (börjar gälla) och blir 
ett  juridiskt dokument efter tre veckor. Då kan fastigheter 
 bildas som överensstämmer med den nya planen. De som vill 
bygga kan även få bygglov i det nya detaljplanerade området. 
 Detaljplanen får även laga kraft, om ett överklagande inte går 
igenom.

Ordlista

Allmänna intressen = intressen hos allmänheten, 
exempelvis bostadsbyggnation, gator och allmänhetens 
tillgång till natur, parker och andra miljöer.

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

Remissinstanser = kommunnämnder, bolag, myndigheter 
såsom Länsstyrelsen och Trafikverket, med flera. 
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samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress

 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad,  501 80 Borås  
besöksadress 

Kungsgatan 55, 501 80 Borås
tel

033-35 85 00  
e-post

detaljplanering@boras.se
  webbsida 

boras.se/detaljplan



 

 

Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-06-16 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2020-00105 2.6.1.2 
 

  

 

Avtalsförslag Kronängsparkens förskola 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner avtalsförslag för Kronängsparkens förskola och 

översänder svaret till Lokalförsörjningsnämnden och Kommunstyrelsen.         

Ärendet i sin helhet 

AB Bostäder har fått en markanvisning för att bygga studentbostäder och 

förskola i Kronängsparken. Den planerade förskolan är placerad i plan ett- och 

två av byggnaden. Våningarna ovanför förskolan planeras innehålla cirka 54 

studentlägenheter. Förskolan kommer ha en yta om cirka 1 310 m2 och 

beräknas ha plats för cirka 120 barn. På första våningen kommer 

tillagningsköket vara placerat medan personalytor är placerade på plan 2. De 

pedagogiska ytorna är jämt fördelade mellan våningsplanen. I direkt anslutning 

till förskolan kommer en instängslad förskolegård på ca 1 100 m2 att finnas. 

Denna är avsedd exklusivt för förskolan. Utöver den instängslade gården 

kommer förskolan även kunna nyttja övriga delar av parken, denna del kommer 

dock samnyttjas med boende och allmänheten. Ett skötselavtal gällande de 

gemensamma parkytorna kommer behöva upprättas med tekniska kontoret 

efter färdigställandet.   

Nytt avtal 

Förskolenämnden 

   

Fastighet Garvaren 15 m.fl.   

Adress Kronängsparken   

Hyresvärd AB Bostäder i Borås   

Yta 1 310 m2   

Hyra 2 657 779 kr/år 2 029kr/m2  

Index 80 % KPI   

Avtalstid 30 år 9 mån uppsägning 5 års förlängning 

Prel. tillträde 2022-01-01   

Moms Exkl.   

Anpassningar Kostnader för anpassningar tillkommer  

  



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

    

Hyra enligt nytt avtal Förskolenämnden   

Yta 1 310 m2   

Klass Ny   

Schablonhyra 1 882 kr/kvm   

Årshyra 2 465 420 kr   

    

Totala intäkter årshyra 2 465 420 kr   

 

Hyran kommer att justeras ytterligare beroende på fastighetsägarens slutliga 

investering.     

Beslutsunderlag 

1. Lokalförsörjningsnämndens beslut 2020-05-19 Kronängsparkens 

förskola      

2. Korrigerad handling enligt delegation avseende Kronängsparkens 

förskola                           

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 9 juni 2020. 

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden 

2. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 

 























 

 

Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 
SKRIVELSE 

Sida 

1(2) 

Datum 

2020-06-16 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2020-00051 1.1.3.1 
 

  

 

Svar på initiativärende: Verksamhetsmått - placering på 

förskola 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att avstyrka initiativärendet.             

Ärendet i sin helhet 

Förskolenämnden beslutade den 24 februari 2020, § 21, att remittera 

initiativärende ”Verksamhetsmått – placering förskola” till 

Förskoleförvaltningen för beredning.  

Initiativärendet framför att hänsyn ska tas till vårdnadshavares önskemål vid 

barns placering i förskolan i enlighet med Skollagen 8 kap 15 §. Av paragrafen 

framgår att ett barn ska erbjudas plats vid en förskoleenhet så nära barnets eget 

hem som möjligt. Skälig hänsyn ska tas till barnets vårdnadshavares önskemål. 

Men bakgrund i detta föreslår Allianspartierna i Borås (M och KD) att 

Förskolenämnden i årsredovisning och tertialrapport under rubriken 

”Verksamhetsmått som följs av nämnden” tillföra uppgiften om placering vid 

förskoleenhet i enlighet med vårdnadshavares förstahandsval.        

I beredningen har Förskoleförvaltningen tittat på möjligheten att ta fram de 

statistikuppgifter som efterfrågas och klarlagt att det tekniskt är genomförbart. 

Däremot är endast möjligt att visa statistiken på övergripande kommunnivå. 

Uppgifterna är därför svåra att använda som exempelvis underlag till 

lokalbehovsplanen. Många vårdnadshavare prioriterar närhet till förskola och 

har därför inte ett uttalat förstahandsval. Vårdnadshavare kan således vara nöjda 

med exempelvis ett andrahandsval. Många vårdnadshavare som inte fått sitt 

förstahandsval väljer när de senare erbjuds förstahandsvalet att tacka nej till 

erbjudandet. 

I skollagen 8 kap 15 § fastslås att ett barn ska erbjudas plats vid en 

förskoleenhet så nära barnets eget hem som möjligt. Skälig hänsyn ska tas till 

barnets vårdnadshavares önskemål. I paragrafen framgår att närhetsprincipen 

väger tyngre än vårdnadshavares önskemål. En redovisning av föreslaget 

verksamhetsmått bedöms inte ge nämnden ytterligare besluts eller 

analysunderlag, därför föreslås att initiativärendet avstyrks. 
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Förvaltningens vidare arbete 

Förvaltningen har påbörjat en översyn av placeringsprocessen. Förvaltningen 

har sedan ett par månader tillgång till ett mätverktyg som möjliggör att mäta 

respektive barns faktiska avstånd från hemmet till förskolan. Verktyget medför 

att vårdnadshavare med få eller inga önskemål eller där alternativen är fulla, 

erbjuds förskola så nära hemmet som möjligt. 

Under hösten 2020 kommer förvaltningen utifrån erfarenheterna från vårens 

placeringsomgångar se över placeringsområdena i syfte att säkerställa en 

snabbare, effektivare och mer rättssäker placering.         

Beslutsunderlag 

1. Initiativärende verksamhetsmått från (M) och (KD), 2020-02-24                                

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 9 juni 2020.  

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 

 



     2020-02-24 

INITIATIVÄRENDE  

Enligt 8 kap.15 § Skollag (2010:800), ska hänsyn tas till vårdnadshavares 
önskemål vid barns placering i förskolan: 

”Placering vid en förskoleenhet 
15 §   Ett barn ska erbjudas plats vid en förskoleenhet så nära barnets eget 
hem som möjligt. Skälig hänsyn ska tas till barnets vårdnadshavares 
önskemål.” 

Med anledning av ovanstående vill vi: 

- att Förskolenämnden i årsredovisning och tertialrapport under rubriken 
”Verksamhetsmått som följs av nämnden”  tillför uppgiften - placering vid 
förskoleenhet i enlighet med  vårdnadshavares förstahandsval. 

Allianspartierna i Borås 

Marie Fridén (M)   Stefan Medin (M) 
Wivi Roswall (M)   Daniel Nikolov (M) 
Gunilla Christoffersson (KD)  Helena Ishizaki (KD) 

     



 

 

Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

 

SKRIVELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2020-06-16 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2020-00071 1.1.3.1 
 

  

 

Hulta Torg: Mötesplats, Fritidsgård och förskola 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att tillstyrka avtalsförslaget från 

Lokalförsörjningsnämnden.  

Torgets förskola utökar sin kapacitet med cirka 40 barn.        

Ärendet i sin helhet 

På Hulta Torg har Borås Stad sedan tidigare förskola, mötesplats och 

fritidsgård. Dessa verksamheter är idag uppdelade i två olika byggnader fördelat 

på tre olika lokaler på Hulta Torg 2 och 4. Detta förslag innebär en om- och 

tillbyggnad av fastigheten Hultahus 5 på adressen Hulta Torg 2. Ombyggnaden 

kommer innebära att Hulta Torg 2 och 4 byggs ihop med en gemensam entré 

för förskolan. Byggnaden kommer att vara i två plan. Bottenplan med 

mötesplats och fritidsgård samt plan två innehållande fritidsgård och förskola. 

Efter ombyggnationen kommer förskolan ha ökat sin kapacitet med cirka 40 

barn. Fritidsgård och mötesplats kommer att vara samlokaliserade och kunna 

dela på vissa gemensamma ytor i helt nyrenoverade lokaler. 

 

Befintliga hyresavtal, Fritids- och folkhälsonämnden 

Fastighet Hultahus 5   

Adress Hulta Torg 2   

Hyresvärd AB Bostäder i Borås   

Yta 1 053,5 kvm   

Hyra med index 944 096 kr 896 kr/kvm  

Avtalslängd 1 år 9 mån uppsägning 1 års förlängning 

Till och med 2021-01-01   

Moms Exkl.   

Nuv. hyra (brukarnämnder) Fritids- och folkhälsonämnden  

Yta 1 053,5   

Klass Gammal   

Schablonhyra 911 kr/kvm   

Årshyra 959 739 kr   



Borås Stad 
  Sida 

2(3) 

 

 

 

 

 

Hyran kommer att justeras ytterligare beroende på fastighetsägarens slutliga 

investering.       

Beslutsunderlag 

1. Beslutat avtalsförslag från Lokalförsörjningsnämnden   

2. Kommunfullmäktiges beslut 2020-05-14  § 71 Hulta Torg mötesplats 

fritidsgård och förskola                              

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 9 juni 2020. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Nytt avtal, Fritids och folkhälsonämnden, Förskolenämnden 

Fastighet Hultahus 5   

Adress Hulta Torg 2   

Hyresvärd AB Bostäder i Borås   

Yta 1 482 kvm   

Hyra 2 600 910 kr/år 1 755 kvm  

Index 80 % KPI   

Avtalstid 30 år 9 mån uppsägning 5 års förlängning 

Prel. Tillträde (nytt avtal) 2022-01-01   

Moms Exkl   

Anpassningar Kostnader för anpassningar tillkommer  

Hyra enligt nytt avtal 

(brukarnämnder) 

Fritids- och 

folkhälsonämnden 

Förskolenämnden  

Yta 1 035 kvm 447 kvm  

Klass Ny Ny  

Schablonhyra 1 764 kr/kvm 1 882 kr/kvm  

Årshyra 1 825 740 kr 841 254 kr  

    

Totala intäkter årshyra 2 666 994 kr 1 800 kr/kvm  



Borås Stad 
  Sida 

3(3) 

 

 

 

Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 







 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2020-05-14 
 

 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 71 Dnr KS 2020-00306 2.6.1.2 

Nytt hyresavtal Hulta Torg: Mötesplats, fritidsgård och 
förskola, Hultahus 5, Hulta Torg 2 

(Kommunfullmäktiges handlingar 2020, nr 47, sid B 1603) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag till nytt hyresavtal avseende 
Hultahus 5, Hulta Torg 2 för Förskolenämnden och Fritids- och folkhälso-
nämnden. Avtalet gäller från och med 1 januari 2022 med en avtalstid på 30 år 
och en årlig hyresnivå på 2 600 910 kr/år. Beslutet fattas under förutsättning att 
Förskolenämnden och Fritids- och folkhälsonämnden godkänner avtalsför-
slaget.              

 

Protokollsanteckning 

Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga. 

Kommunstyrelsens beslut 2020-04-27, § 172 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag till nytt hyresavtal avseende 
Hultahus 5, Hulta Torg 2 för Förskolenämnden och Fritids- och folkhälso-
nämnden. Avtalet gäller från och med 1 januari 2022 med en avtalstid på 30 år 
och en årlig hyresnivå på 2 600 910 kr/år. Beslutet fattas under förutsättning att 
Förskolenämnden och Fritids- och folkhälsonämnden godkänner avtalsför-
slaget.  

 

Protokollsanteckning 

Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) lämnar en anteckning till 
protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Borås Stad har på Hulta Torg sedan tidigare förskola, mötesplats och 
fritidsgård. Dessa verksamheter är idag uppdelade i två olika byggnader fördelat 
på tre olika lokaler på Hulta Torg 2 och 4. Detta förslag innebär en om- och 
tillbyggnad av fastigheten Hultahus 5 på adressen Hulta Torg 2. Ombyggnaden 
kommer innebära att Hulta Torg 2 och Hulta Torg 4 byggs ihop med en 
gemensam entré för förskolan. Byggnaden kommer att vara i två plan. 
Bottenplan med mötesplats och fritidsgård samt plan 2 innehållande fritidsgård 
och förskola. Efter ombyggnationen kommer förskolan ha ökat sin kapacitet 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2020-05-14 
 

 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

med ca 40 barn. Fritidsgård och mötesplats kommer att vara samlokaliserade 
och kunna dela på vissa gemensamma ytor i helt nyrenoverade lokaler.      

Hyresvärd är AB Bostäder i Borås. Den totala kostnaden för inhyrningen enligt 
avtalsförslaget uppgår till 2 600 910 kr/år plus index. Den föreslagna avtalstiden 
är 30 år från och med 1 januari 2022. Hyran kommer att justeras ytterligare 
beroende på fastighetsägarens slutliga investering.  

Förskolenämnden kommer att debiteras en årlig schablonkostnad som uppgår 
till 841 254 kr/år plus index enligt Borås stads internhyressystem. 

Fritids- och folkhälsonämnden kommer att debiteras en årlig schablonkostnad 
som uppgår till 1 825 740 kr/år plus index enligt Borås stads internhyressystem 

Beslutsunderlag 

1. Hulta Torg mötesplats fritidsgård och förskola, skrivelse från 
Lokalförsörjningsnämnden   

 

 

 

 

 



Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl

ANMÄLNINGSÄRENDEN 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-06-16 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2020-00003 1.1.3.0 

Anmälningsärenden 

Förskolenämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna      

Anmälningsärenden 

1. Beslut efter uppföljande besök 200423 och inskickade dokument

Dnr 2020-00111

2. Beslut med anledning av anmälan mot förskola i kommun

Dnr 2019-00209

3. Kommunfullmäktiges beslut 2020-04-29 § 45 Borås Stads

årsredovisning 2019

Dnr 2020-00098

4. Anmälan om förändring inom ägar- och ledningskretsen

Dnr 2020-00099

5. Beslut att överlämna anmälan avseende Änglabackens förskola till Borås

kommun

Dnr 2020-00047

6. Kommunstyrelsens beslut 2020-05-25 Undantag från lag om

tillgänglighet till digital offentlig service

Dnr 2020-00106

7. Kommunstyrelsens beslut 2020-05-11 § 189 Svar på initiativärende av

Niklas Arvidsson (KD) och Annette Carlson (M) Krav på redogörelse

om anmälan av bisysslor

Dnr 2020-00107

8. Rapport- 2019 års tillsyn av förskolor med fokus på ventilation och

uppföljning av städning

Dnr 2020-00108



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

9. Kommunfullmäktiges beslut  § 68 Revidering av Strategi 

Bildningsstaden Borås 

Dnr 2019-00133 

 

10. Kommunfullmäktiges beslut § 70 Förlängning av Borås Stads 

Drogpolitiska program 2017-2020 

Dnr 2020-00110 

 

11. Statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte 

erbjuds för 2020 

Dnr 2020-00059 

 

12. Beslut om redovisning - Statsbidrag för bättre språkutveckling i 

förskolan för 2019. 

Dnr 2019-00233 

 

13. Handlingsplan för att begränsa smittspridningen vid uteverksamhet på 

Öppna förskolorna 

2020-00085 

 

 

               

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 



Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl

DELEGATIONSBESLUT 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-06-16 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2020-00004 1.1.3.0 

Delegationsbeslut

Förskolenämndens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna      

Delegationsbeslut 

1. Tidsbegränsade anställningar maj

Dnr 2020-00046

2. Anmälan av kränkande behandling

Dnr 2020-00002

3. Utredning av kränkande behandling

Dnr 2020-00002

4. Beslut om avgiftsfri förskola för barn med behov av särskilt stöd

Dnr 2020-00100

5. Beslut om särskild förtur utifrån andra skäl

Dnr 2020-00038

6. Beslut om befrielse från avgift

Dnr 2020-00086

7. Tillsynsbeslut av fristående förskola

Dnr 2020-00047

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 
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