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extra skolskjutskostnader om 1,4 mkr vid evakuering av Sjömarkenskolan under
pågående ombyggnation.
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1 Inledning
2018 är det andra året som facknämnd för grundskoleverksamheten i Borås Stad. Betygsutvecklingen
har varit positiv, men är även i fortsättningen den mest prioriterade frågan.
Ekonomin är i balans men den kraftiga elevutvecklingen, som stadens befolkningsprognos anger som
förutsättning för Grundskolenämnden de kommande åren, är en utmaning både verksamhetsmässigt
och ekonomiskt. Här avses bl a rekrytering i verksamheten men även en omfattande om- och
tillbyggnad av skolor med kraftiga hyresökningar både för bevarande av den nuvarande och den
efterfrågade utökade kapaciteten.
Det ekonomiska utfallet är ett överskott om 7,4 mkr.
Det positiva ekonomiska utfallet för 2018 är till stor del en effekt av stora vakanser, inom framför allt
elevhälsan men även av en ökad andel vikarier inom det pedagogiska området. Löneutvecklingen för
lärare har påverkats av den stora efterfrågan på behöriga lärare som präglar hela skolsverige. Det
innebär att budgetutfallet inte kan betraktas som att väsentliga medel finns tillgängliga för
kostnadsdrivande satsningar utan som är disponerade för den befintliga verksamheten vid en förväntad
förbättring av vakansläget.
I kommunstyrelsens handlingar vid hantering av tertialrapport står "Merkostnad för skolskjuts vid
evakuering av Sjömarkenskolan uppgår till 0,9 mnkr under 2018. Kommunstyrelsen avser att föreslå
Kommunfullmäktige besluta att dessa kostnader undantas i Grundskolenämndens ackumulerade
resultat i samband med bokslutet." Det skulle innebära att Grundskolenämnden efter 2018 skulle ha ett
ackumulerat resultat om 15,2 mkr.
Arbetet med nämndens övergripande fokusområden samt enheternas verksamhetsplaner har skapat
färdriktning och stabilitet. Bedömningen är att förvaltningen under 2018 har etablerat och konsoliderat
en organisatorisk plattform för förbättrade resultat under de kommande åren.

2 Viktiga händelser under året
Nämnden har angivit fokusområden och antagit en utvecklingsplan som blir vägledande för nämndens
och förvaltningens arbete under 2019.
Efter Skolinspektionens tillsyn 2016-2018, som resulterade i ett stort antal förelägganden med hot om
viten för flera av stadens skolor, har förändringar gjorts som inneburit att merparten av kritiken och
aviserade viten minskat väsentligt. Bedömningen är att förmågan att bygga upp och konsolidera en
kvaliterativ verksamhet har stärkts väsentligt. Nämnden har löpande följt hur arbetet med dessa frågor
utvecklas för enskilda skolor.
För elevhälsan har vakanssituationen och ökat fokus på kvalitetsfrågor resulterat i en översyn av
elevhälsans organisation.
Skolvalet har genomförts för första gången och erfarenheterna har tagits in i det fortsatta arbetet.
En utökning av riktade statsbidrag har beslutats av staten med det sk "Likvärdighetsbidraget" vars nivå
2019 kommer öka enligt tidigare regeringsbeslut. Den fortsatta nivåutvecklingen 2020 ff är osäker och
finns ej med i den budget riksdagen tagit för 2019.
Det inre arbetet med framtagande av en övergripande verksamhetsplan, arbete med lokala
verksamhetsplaner, ledarskapsfrågor, etc. förstärker förvaltningens förmåga att genomföra sitt uppdrag.
Ett intensivt arbete med lokalfrågan har genom gott samarbete med LFN/LFF givit tydliga resultat i
både planering och faktiska objekt:


Fristadskolans och Gånghesterskolans ombyggnader är genomförda.
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Sjömarkenskolans om- och tillbyggnad startade under året.
Daltorpskolan fick kompletterande ytor i en modulskola i avvaktan på permanent lösning bl a
efter kritik om trångboddhet från Skolinspektionen.
En ny evakueringslokal vid Gässlösa har skapas av Lokalförsörjningsnämnden som är en
förutsättning för genomförandet av de planerade lokalprojekten. För närvarande används den
av Sjömarkenskolan.
Beslut har tagits om att GRN övertar fd Björkängsgymnasiet i fastigheten Samariten från
gymnasieskolan till att bygga upp Björkhöjdsskolan. Den framtida användningen och
utformningen utreds men väntas beslutas våren 2019.
En investeringsplan antogs av KF som anger en kraftfull satsning på att kunna möta förväntade
ökade elevvolymer de kommande åren. Denna skall möta både den förväntade elevutvecklingen
som bör kunna finansieras av medel för volymökning. Dessutom gör Lokalförsörjningsförvaltningen en hel del nödvändiga tekniska uppdateringar på grund av utslitna anläggningar,
högre myndighetskrav mm vilket höjer hyran för redan befintlig verksamhet. Detta kommer att
bli en utmaning de närmaste åren.

3 Strategiska målområden - indikatorer och
uppdrag
3.1 Människor möts i Borås
Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall 2016

Antal genomförda
medborgardialoger.

Utfall 2017

Målvärde
2018

Utfall År
2018

1

2

0

Antal genomförda medborgardialoger.
Nämnden har valt andra arbetsformer.

3.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga
Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall 2016

Utfall 2017

Målvärde
2018

Utfall År
2018

Andel elever i åk 9 som är behöriga
till något nationellt
gymnasieprogram, %.

85

79

90

80

Genomsnittligt meritvärde i åk 9.

221

213

218

222

Andel elever som känner sig trygga
i grundskolan, åk 4-9, %.

92,2

87,5

100

87,3

Andel elever i åk 9 som är behöriga till något nationellt gymnasieprogram, %.
Gymnasiebehörigheten har ökat jämfört med 2017 men målvärdet är inte uppnått, måluppfyllelsen är
88,98 %. Orsaker till brister i måluppfyllelsen är dålig kontinuitet i ledningen på en del skolor, stora
behov av stöd i elevgruppen och brister i kompetensen. Arbetet har fokuserats på skolenheternas
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funktion och förmåga. För att förbättra organisation och arbetssätt har gemensam struktur för
skolornas verksamhetsplaner tagits fram. Under läsåret 2017/2018 har detta implementerats
konkretiserats i respektive skolas arbete och planer. Under läsåret 2018/2019 kommer uppföljning och
förbättring att genomföras. Utgångspunkten tas i de tre fokusområdena systematiskt kvalitetsarbete,
relationer och processledning samt bilden av skolan. Vidare är ett av utvecklingsplanens områden,
rektors förutsättningar och förmåga, vilket skall förbättra resultaten ytterligare.

Genomsnittligt meritvärde i åk 9.
Meritvärdet har ökat med 9 poäng jämfört med 2017 och målvärdet är uppnått, måluppfyllelsen är
101,81%. Arbetet har fokuserats på skolenheternas funktion och förmåga. För att förbättra
organisation och arbetssätt har gemensam struktur för skolornas verksamhetsplaner tagits fram. Under
läsåret 2017/2018 har detta implementerats konkretiserats i respektive skolas arbete och planer. Under
läsåret 2018/2019 kommer uppföljning och förbättring att genomföras. Utgångspunkten tas i de tre
fokusområdena systematiskt kvalitetsarbete, relationer och processledning samt bilden av skolan.
Vidare är ett av utvecklingsplanens områden, rektors förutsättningar och förmåga, vilket skall förbättra
resultaten ytterligare.

Andel elever som känner sig trygga i grundskolan, åk 4-9, %.
Resultat för trygghet ligger på samma nivå som 2017 och målvärdet är inte uppnått, måluppfyllelsen är
87,28 %. Orsaker till låg måluppfyllelse är brister i kontinuitet i skolledning och personalgrupper, brister
i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet, samt i det åtgärdande arbetet mot kränkningar,
konflikter och mobbning. Arbetet har fokuserats på skolenheternas funktion och förmåga. För att
förbättra organisation och arbetssätt har gemensam struktur för skolornas verksamhetsplaner tagits
fram, bland annat för det främjande, förebyggande och åtgärdande elevhälsoarbetet. Detta ska följas
upp och ytterligare förbättras under läsåret 2018/2019. Rutiner avseende anmälan och arbetet mot
kränkande behandling har förbättrats under 2017 och 2018. Samtliga skolor ska årligen upprätta en plan
mot diskriminering och kränkande behandling. Planen som bygger på en kartläggning av elevernas
situation på skolan beskriver hur skolan skall arbeta för att förebygga och förhindra kränkande
behandling och hur arbetet skall följas upp och utvärderas. Absolut nolltolerans mot kränkningar,
integrerat värdegrundsarbete i undervisningen samt återkommande trygghetsvandringar borgar för att
eleverna skall känna sig trygga i skolan. Stor vikt ska läggas på att skapa gott klimat i skolorna och i
varje klass.

3.2.1 Kommunfullmäktige
Uppdrag

Status År 2018

Kommentar

Grundskolenämnden får i uppdrag
att se över den rapportering
nämnden ska avge, i syfte att
föreslå effektiviseringar i sätt att
rapportera och frekvens.

Genomfört

Förvaltningen har som ett resultat av det
övergripande systematiska kvalitetsarbetet tagit
fram en plan för rapportering till nämnden. Fyra
kvalitetsrapporter per år: Nationella jämförelser
(februari), Värdegrund (maj), Undervisningens
kvalitet och resultat (oktober), samt Fritidshem
(december).

Grundskolenämnden får i uppdrag
att ta fram formerna för ett sökbart
bidrag till föreningar som erbjuder
läxhjälp.

Genomfört

Formerna och grunderna för arbetet är klart. Det
återstår fortsatt samverkan med Fritids- och
folkhälsoförvaltningen för samordning av detta
uppdrag.
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Uppdrag

Status År 2018

Kommentar

Grundskolenämnden uppdras
inleda spetsutbildning i matematik
på en av de kommunala
högstadieskolorna.

Genomfört

Genomförandet av spetsutbildning har startat
höstterminen 2018 i Särlaskolan 7-9.
Utbildningen bedrivs nu i starten i årskurs 7 och
det var 3 elever som var med i spetsutbildningen
från start. Under hösten 2018 har fler elever
anslutit till spetsutbildningen för att vid årsskiftet
vara 10.

Grundskolenämnden får i uppdrag
att utreda former för närmare
samverkan mellan skola/fritidshem
och föreningslivet.

Genomfört

Grundskoleförvaltningen har inom ramen för
Överenskommelsen och i samarbete med
Fritids- och Folkhälsoförvaltningen utrett former
för samverkan med idéburna organisationer
under 2017. Detta har lett till att


IF Elfsborgs Framtid Tillsammans och
Borås Stad träffat ett IOP med syfte att
förebygga och förekomma utanförskap
bland barn och unga, på skolor och
fritidsgårdar på Hässleholmen/Hulta,
Norrby, Sjöbo och Kristineberg/Göta,



flera skolor idag har ett etablerat
samarbete med RFSL gällande
normkritisk undervisning,



Sjöboskolan har initierat ett samarbete
med Sports For You (SISU), som
erbjuder friluftsaktiviteter under
genomförande och rättning av
Nationella Prov,



Sjöboskolan och Särlaskolan har
initierat ett samarbete med Kvinno- och
Tjejjouren med syfte att förebygga
utanförskap, sexuella trakasserier och
hedersrelaterat våld bland flickor och
pojkar åk 5-9.
GRF och FoF utreder också hur föreningar
skulle kunna få stöd att söka medel hos
Skolverket för att erbjuda läxhjälp.
Elever i grund- och gymnasieskolan
ska erbjudas möjlighet till ledighet
för att fira de stora högtidsdagarna i
den religion man bekänner sig till.
Berörda nämnder ska ta fram
gemensamma regler när det gäller
ledighet vid stora religiösa högtider.
Inriktningen ska vara att ledighet
beviljas vid sådana tillfällen upp till
några gånger per läsår.

Genomfört

Uppdraget är genomfört. Grundskolenämnden
tog i juni 2018 beslut om riktlinjer för ledighet för
elever av religiösa skäl. Riktlinjerna är
implementerade i alla grundskolor i Borås Stad.

Grundskolenämnden, tillsammans
med Gymnasie- och
Vuxenutbildningsnämnden, får i
uppdrag att under 2018 ta fram ett
förebyggande styrdokument mot
psykisk ohälsa.

Genomfört

Riktlinjerna för förebyggande av psykisk ohälsa
är framtagna. Innehåll och layout kommuniceras
med stadsledningskansliet. planen är att
dokumentet ska presenteras för grundskolenämnden i oktober månad
Program för förebyggande arbete mot psykisk
ohälsa är beslutad i grundskolenämnden.
Grundskoleförvaltningen kommer att följa och
analysera elevers mående via hälsosamtalen
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3.2.2 Nämnd
Uppdrag

Status År 2018

Kommentar

Förvaltningen uppdras att
genomföra ett försök med
tvålärarsystem på en grundskola.

Genomfört

Tvålärarsystem finns med olika utformning på
flera grundskolor inom Borås Stad med olika
bakgrund och syften. I dessa fall bedöms
arbetssättet fungera. Däremot bedömer vi det
inte effektivt att genomföra det generellt utan
endast i de fall det finns lokala motiv och
förutsättningar.

Förvaltningen uppdras att utreda
lämpliga koncept för profilering av
de kommunala skolorna.

Genomfört

För att lägga en grund för arbete med bilden av
skolan har grundskolans rektorer fått omfattande
utbildning och stöd i att arbeta med bilden av
deras skolor. Skolorna arbetar vidare med bilden
av skolan i sina verksamhetsplaner. Profilering
är en viktig del av att stärka bilden av skolan.
Några skolor har redan profiler, andra har
påbörjat ett profileringsarbete.

Uppdrag till förvaltningschefen efter
skolinspektionens föreläggande om
vite.

Delvis
genomfört

Uppdraget är påbörjat men inte avslutat.
Anledningen är att hela inspektionen ännu inte
är avslutad. Datainsamling är genomförd.
Arbetet bedöms vara klartunder första halvåret
2019.

Uppdrag till
Grundskoleförvaltningen i att ta
fram ett program med olika typer av
fortbildande insatser som kan
erbjudas lärare.

Genomfört

Behoven av kompetensutveckling utgår ifrån
respektive skolas resultat och behov för att öka
elevernas kunskapsutveckling, och är därmed
unika. I undervisningen i matematik och med
språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen finns
det behov på flera skolor. Varje läsår erbjuds
pedagoger olika typer av kompetensutveckling
för att utveckla undervisningen med IKT. Andra
delar som finns med i utbudet är bedömning för
lärande och för personal i fritidshem och
förskoleklass.

Uppdrag till
Grundskoleförvaltningen att i dialog
med grundskolorna och Västra
Götalands Regionen finna former
för daglig fysisk aktivitet för
eleverna.

Genomfört

Samverkan har skett med Fritids- och
folkhälsoförvaltningen som i sin tur har kontakt
med Västra Götalandsregionen. En kartläggning
av pågående fysiska aktiviteter visade att det på
flera skolor pågår bland annat Puls för lärande.
Stödmaterial är framtaget i samverkan med
fackliga representanter, och anvisat till
skolenheterna.

Påbörja arbetet med att ta fram en
plan för arbetet med fortbildning
och kompetensutveckling av lärare.

Genomfört

Varje grundskola genomför årligen
nulägesanalys och tar fram en utvecklingsplan.
Behoven av kompetensutveckling utgår ifrån
respektive skolas resultat och behov för att öka
elevernas kunskapsutveckling, och är därmed
unika. I undervisningen i matematik och med
språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen finns
det behov på flera skolor. Varje läsår erbjuds
pedagoger olika typer av kompetensutveckling
för att utveckla undervisningen med IKT. Andra
delar som finns med i utbudet är bedömning för
lärande ochför personal i fritidshem och
förskoleklass.
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Uppdrag

Status År 2018

Söka samverkan med övriga
berörda förvaltningar för att få bort
torftiga skolgårdsmiljöer.

Genomfört

Kommentar
En samverkansgrupp har bildats. Gruppen
består av representanter från LFF, GRF, CKS
samt Fritids- och folkhälsoförvaltningen (FoF).
FoF är sammankallande.
Gruppen har enats om en gemensam ambition
att fram ett gemensamt program/gemensamma
riktlinjer för trygga skolgårdar som uppmuntrar
lek och rörelse för både killar och tjejer. Arbetet
innehåller flera olika områden, såsom förbättrad
dialog mellan de mjuka och hårda
förvaltningarna, omvärldsbevakning av bra
exempel och befintliga rekommendationer samt
kartläggning av befintliga skolgårdar.
Omvärldsbevakning inför ett
funktionsprogram:


Växtlighet



Genusperspektivet



Rekreationsyta



Lekyta - Kreativa skolgårdar som
uppmuntrar och stimulerar till lek och
rörelse



Belysning



Gång- och cykelbanor



Säker skolväg

Med utgångspunkt i den analysen
av Skolinspektionens kritik som nu
görs, rapportera till nämnden
kvartalsvis med det förebyggande
arbetet som görs.

Genomfört

Rapportering om åtgärder baserat på
Skolinspektionens kritik har gjorts vid varje
nämndmöte.

Utreda hur skolornas
vaktmästarfunktion kan knytas
närmare respektive skola.

Genomfört

Under 2017 genomfördes ett
organisationsarbete så att förvaltningens 17
vaktmästare fördelades på 11 rektorer.
Vaktmästarna stödjer både skola och förskola.
Organisationen har inför 2018 utvärderats.
Utvärderingen visar på några önskvärda
förändringar. Områden som behöver utvecklas
är samordning och stöd vid arbetstoppar och
sjukdom. Även indelningen i de geografiska
områdena behöver ses över bl. a. beroende på
att nya skolor och förskolor har tillkommit.
Övergripande pågår arbetet med att se över
möjligheten att samla allt vaktmästarstöd
närmare skolorna.

Säkerställa att CFL:s verksamhet
håller en fortsatt god kvalitetsnivå.

Genomfört

CFL har inför 2018 och fortsatt under året
arbetat aktivt med kvalitativa effektiviseringar
både inom administration och verksamheten till
skolorna. Administrationen har kvalitetssäkrat
strukturer, rutiner, planer samt styrning och
ledning. Kartläggningsenheten har utvecklas sitt
arbete gällande kartläggning av nyanlända och
stödet till mottagande skolor när eleven går från
kartläggningen på CFL till sin blivande
hemskola. Personalkompetenser såsom
språkbehörighet har setts över för att säkra
kvaliteten och möjligheten att erbjuda alla språk.
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Uppdrag

Status År 2018

Kommentar

Bevaka och driva på processen
kring förstudierna för de fyra
förstudieprojekt för Borås Stads
skolor som är upptagna i KF’s
Budget för 2018:2 och fortlöpande
återrapportera till nämnden.

Genomfört

GRN har tagit ställning i lokalplan 2018 som
behandlades i juni. Denna har överlämnats till
LFN och redovisats på möte mellan FC på GRF
och LFF.

Under 2018 ge de kommunala
skolorna möjligheter att erbjuda
elever mer rörelse under
skoldagen. Förvaltningen får vidare
i uppdrag att ta fram en plan för
genomförandet och återrapportera
till nämnden.

Genomfört

Samverkan har skett med Fritids- och
folkhälsoförvaltningen. En kartläggning av
pågående fysiska aktiviteter visade att det på
flera skolor pågår bland annat Puls för lärande.
Rapporten med förslag på aktiviteter är
framtaget i samverkan med fackliga
representanter. Planen innehåller följande fyra
aktiviteter som får formas utifrån skolornas
förutsättningar
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Puls för lärande genomförs dagligen
idag som extra rörelse i flera årskurser
på Dalsjöskolan, Rångedala/Äsperedskolan, Ekarängskolan och
Sandaredskolan.



En arbetsgrupp bestående av
representanter från GRF och FoF har
bildats med syfte att planera extra
aktiviteter på samtliga skolor läsår 18-19
med fokus på friidrott. Dessa aktiviteter
ska vidare betraktas i ljuset av att Borås
anordnar Junior EM i friidrott i juli 2019.



From ht 18 kommer GRF i samarbete
med FoF att anordna avgiftsfri
vattenvaneträning för samtliga elever i
förskoleklassen i Borås.



From ht 18 kommer GRF i samarbete
med FoF att anordna extra
simundervisning för elever med mycket
låg simkunnighet i åk 4-9.
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Uppdrag

Status År 2018

Kommentar

Under 2018 utreda om det
föreligger behov av undervisning i
finska och om det visar sig att det
gör det så föreslå lämpliga skolor.

Genomfört

Utifrån att Borås är Finskt förvaltningsområde
finns beslut om att elever ska erbjudas förstärkt
språklig stimulans i finska på Myråsskolan. Detta
verkställs genom att CFL har bekostat del av
lärartjänst, vilket har fungerat väl. Utredningen
och Grundskoleförvaltningens bedömning visar
att modersmålsundervisning i kombination med
förstärkt språklig stimulans i finska på
Myråsskolan, lever upp till stipulerade krav enligt
gällande författningar och krav utifrån att Borås
Stad är finskt förvaltningsområde. Därmed finns
inga skäl att i nuläget utöka verksamheten. Till
saken hör också att tjänsten som lärare i finska
vid CFL har varit vakant under senare tid, vilket
har inneburit att varken
modersmålsundervisningen eller språkliga
stimulansen har kunnat genomföras. CFL har
annonserat flera gånger i Sverige och även i
Finland. CFL har en etablerad samverkan med
Bemanningsenheten, Borås finska förening,
tjänstepersoner på Arbetslivsförvaltningen som
arbetar med finskt förvaltningsområde, en finsk
pensionärsgrupp m.fl. i syfte att locka sökanden
till tjänsten men utan konkreta resultat. Alla
rekryteringsförsök via formella och informella
kanaler har hittills inte gett resultat.

Under 2018 se över möjligheten att
utöka antalet studiecoacher och
lärarassistenter samt utreda hur
utfallet hittills har varit för dessa.

Genomfört

I samband med budget 2019 utreds utfallet samt
möjligheten till utökning ses över.

Inventera ytterligare behov utöver
de två försöksverksamheter med
två grupper om särskilda
undervisningsgrupper samt
återkomma till nämnden om vilka
krav detta kan ställa på
verksamheten.

Genomfört

Inventering är genomförd. Kartläggning av
elevgrupper finns sedan tidigare. Arbetsgrupp är
har tagit fram förslag på ny SU-grupp för elever
med behov inom NPF och också tagit fram
förslag på uppstart av hörselklasser.
Återrapportering till nämnden har skett under
hösten.
Idag finns fyra kommungemensamma särskilda
undervisningsgrupper:
A-resurs Dalsjöskolan för åk 4-9
A-resurs Bodaskolan för åk 7-9
SU-grupp Borgstena för åk 1-6
SU-grupp kommunikationsklass åk 1-9
Under våren 2019 planeras för
hörselverksamhet på någon av stadens skolor.
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Uppdrag

Status År 2018

Kommentar

Intensifiera arbetet mot
främlingsfientlighet, rasism och
intolerans, upprätta en plan för
genomförandet samt återrapportera
till nämnden senast vid
aprilsammanträdet.

Genomfört

Detta uppdrag har genomförts inom ram för
skolornas värdegrundsarbete. Alla skolor har en
gemensam struktur för verksamhetsplanerna,
där arbetet för trygghet, studiero och åtgärder
mot diskriminering och kränkande behandling
beskrivs. Grundskoleförvaltningen följer upp
skolornas arbete inom dessa områden i bland
annat Kvalitetsrapport värdegrund.
Grundskoleförvaltningen deltar i arbetet för
Romsk inkludering, där Borås Stad är en av de
utsedda utvecklingskommunerna. Arbetet
startade under läsåret 2017/2018 och fortsätter
läsåret 2018/2019. Alla skolor i Borås Stad
deltar. Klasser i mellanstadiet och högstadiet får
en föreläsning under en timme av en person
med romskt ursprung. Föreläsningen innehåller
romers historia, kultur och situation.
Föreläsningen för- och efterarbetas av ordinarie
lärare för aktuella klasser.

Snarast påbörja arbetet med att ta
fram en strategisk plan där behov,
åtgärder och tidsplan finns som ett
underlag för de kommande årens
budgetarbete.

Genomfört

Nämnden fattade beslut i april om att inrätta en
särskild budgetberedningsgrupp.

Att bereda ett svar till nämnden
angående Initiativärende: Säkerställ
en ren och hälsosam skolmiljö.

Genomfört

Svaret redovisades på aprilnämnden 2018.

Belysa erfarenheterna i stort,
analysera implementeringen av de
tillämpningsregler som nämnden
beslutat och vilka eventuella
misstag som begåtts och varför
samt vilka åtgärder förvaltningen nu
vidtar och avser vidta med
anledning av erfarenheterna hittills.
Kostnader för skolskjuts som är
relaterade till skolvalet ska
redovisas.

Genomfört

Uppdraget är genomfört. Ärendet fanns med vid
Grundskolenämndens sammanträde i juni 2018.

En plan för rekrytering av personal
tas fram och återrapporteras till
nämnden senaste i maj med
utgångspunkt från en grundlig
behovsanalys. Elevhälsans
placering inom
Grundskoleförvaltningen och
organisatoriska uppbyggnad ska
utredas i avsikt att ge alla elever
adekvat stöd av elevhälsan.

Genomfört

Nämnden har i juni fattat beslut om förändrad
organisation för elevhälsan. Innebär tre
professionschefer istället för fyra enhetschefer
för geografiska områden.
Rekryteringsplan redovisades och beslutades i
nämndens möte i juni. Återrapportering ska
göras varje nämndmöte om det aktuella
bemanningsläget i elevhälsan.
Under hösten ska det inre arbetet i elevhälsan
tydliggöras med Mötes-och informationsplan,
Bemanningsplan och Kvalitets-och
ledningssystem
Bemanningsläget har stärkts med fler
specialpedagoger, full bemanning av
skolkuratorer, skolskötersketjänsterna beräknas
vara fullt bemannande till sommaren 19.
I plan för bemanning framkommer en tydligare
struktur för placering av elevhälsopersonal och
tydligare beskrivning av de olika yrkesrollerna
genom kvalitetssystem och ledningssystem
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Uppdrag

Status År 2018

Kommentar

Förvaltningschefen får i uppdrag att
ta fram gemensamma riktlinjer för
hur man hanterar källsortering och
avfallshantering på grundskolor i
Borås Stad.

Delvis
genomfört

Gemensamma riktlinjer för källsortering och
avfallshantering att tas fram för grundskolorna i
Borås Stad i samverkan med fackliga
representanter och skall redovisas till
Grundskolenämnden i april 2019.

Förvaltningschefen får i uppdrag att
utreda antalet simkunniga elever i
årskurs 6-9 i kommunala skolor.

Genomfört

Med anledning av att GRN uppmärksammats på
att det ofta kommer väldigt få elever från de
kommunala skolorna till Borås Badhus
simundervisning kommer GRF att utreda
simkunnigheten bland samtliga elever i åk 6-9
på Borås Stads skolor. Resultaten presenteras
Grundskolenämnden vid sitt sammanträde den
26/2.

3.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt
Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall 2016

Utfall 2017

Målvärde
2018

Utfall År
2018

42,8

50

39,4

Andel ekologiska och/eller
närproducerade livsmedel, %.

Andel ekologiska och/eller närproducerade livsmedel, %.
Målet är ej uppnått, måluppfyllelsen är 78,8 %. Andelen ekologiska livsmedel är framtagna i
upphandlingsdatasystemet Compare och gäller för januari-december 2018. Livsmedelspriserna har
generellt ökat under 2018 vilket minskar möjligheterna för kostverksamheten att, inom budgetram,
köpa ekologiska livsmedel.

3.4 Ekonomi och egen organisation
Utfall 2016

Utfall 2017

Målvärde
2018

Utfall År
2018

Andel sjukfrånvaro av ordinarie
arbetstid, %.

-

6,5

5,5

6,3

Arbetad tid för timavlönade
omräknat till årsarbeten.

-

61,2

50

50,5

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

-

34,2

40

32,1

Kommunfullmäktiges indikatorer

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.
Målvärdet för förvaltningen var 5,5 % sjukfrånvaro under 2018. Utfallet blev 6,3% och måluppfyllelse
85,45 %. Vårens tuffa influensa bidrog till att målet inte nåddes.

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.
Grundskoleförvaltningen har haft 50,5 årsarbetare (timavlönade omräknat till årsarbetare) under 2018.
Målvärdet var 50 årsarbetare. Måluppfyllelse är väl 100 %.
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Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av andel anställda.
Förvaltningen har haft 32,1 % friska medarbetare under 2018. Målvärdet var 40% och måluppfyllelse
80,25 %.
Att förvaltningen inte har nått målet beror bl. a. på vårens tuffa influensaperiod som har drabbat många
medarbetare som då behövt vara hemma för att inte smitta andra medarbetare och skolelever.

4 Nämndens verksamhet 1
4.1 Resultat
Ekonomiskt sammandrag
Tkr

Bokslut 2016

Bokslut 2017

Budget 2018

Bokslut 2018

Avvikelse

Statsbidrag

124 784

137 019

135 833

-1 186

Avgifter och övriga
intäkter

143 951

149 049

153 768

4 719

Summa intäkter

268 735

286 068

289 601

3 533

-1 062 829

-1 150 197

-1 117 952

32 245

Lokaler

-134 861

-143 701

-143 491

210

Övrigt

-384 971

-388 977

-427 716

-38 739

-2 433

-1 515

-869

646

-1 585 094

-1 684 390

-1 690 028

-5 638

Personal

Kapitalkostnader
Summa kostnader
Buffert (endast i
budget)
Nettokostnad

-9 478

9 478

-1 316 359

-1 407 800

-1 400 427

7 373

Kommunbidrag

1 321 376

1 407 800

1 407 800

0

Resultat efter
kommunbidrag

5 017

0

7 373

7 373

Resultat jfr med
tillgängliga medel

5 017

0

7 373

7 373

Ackumulerat resultat

6 386

6 386

15 159

8 773

Godkänt
ianspråktaget
ackumulerat resultat
Godkända
"öronmärkta" projekt

Grundskolenämnden erhöll efter 2017 års bokslut kompensation för under 2017 beviljade medel inom social investeringsfond om 1 369 tkr
varför det ackumulerade resultatet efter 2017 uppgick till 6 386 tkr.
Grundskolenämnden kommer, enligt beslut när KF behandlade T2/2018, att kompenseras med 0,9 mkr för merkostnaden av skolskjuts vid
evakuering av Sjömarkenskolan under dess om- och tillbyggnad. Vid slutsamanställning av evakueringskostnaderna har de slutligen fastställts till
1,4 mkr. Därför beräknas ackumulerat resultat bli 15 159 tkr.

Resultatanalys
Grundskolenämnden redovisar en total budgetavvikelse för nettokostnaden under verksamhetsåret
2018 med +7 373 tkr vilket motsvarar 0,5%. Efter kompensation för extra skolskjutskostnader vid
Grundskolenämnden, Årsredovisning 2018
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evakuering av Sjömarkenskolan som uppgår till 1,4 mkr blir resultatet 8 773 tkr. Förutvarande år var
budgetavvikelsen 6 386 tkr. Det innebär att det ackumulerade resultatet uppgår till 15 159 tkr inkl
kompensation för social investeringsfond 2017 och merkostnaden för skolskjuts vid evakuering under
2018.
Intäkterna 2018 blev 3 533 tkr högre än budget vilket motsvarar 1,2%. Här ingår riktade statsbidrag
blev 1 186 tkr högre vilket motsvarar 0,9%.
Den samlade kostnaden inkl buffertmedel blev 3 840 tkr lägre än budget motsvarande 0,2 %.
Som löpande rapporterats har rekryteringsläget varit ansträngt och då inte minst inom elevhälsan.
Omorganisering och fokus på rekryteringsläget har förbättrat läget för elevhälsan inför 2019 men på
årsbasis 2018 uppgår vakanserna till ca 22 tjänster motsvarande ca 12 mkr i lönekostnader. Delvis har
detta kunnat kompenseras genom köp av tjänster som också överstiger budget. Även återhållsamhet
inom lokalvården innebär ett överskott inom löner om ca 2,5 mkr. Nämnden har för andra året i rad
lägre kostnader än budgeterat vilket ger ett överskott inom personalkostnader om 1,1 mkr. Resterande
ca 17 mkr överskott inom personal motsvarande 1,5% beror delvis på rekryteringsläget avseende
lärarpersonal där budgeterad behöriga till viss del ersatts av obehörig personal men också en del
vakanser. Samtidigt har elevtillflödet under året fyllt på många av skolorna så att man nu har stor andel
fulla klasser. Detta har varit kostnadsbegränsande under främst andra halvåret. För att minska skolornas
osäkerhet om sin volymkompensation har den nu ändrats från att ske en gång per termin till att fr o m
2019 ske löpande månadsvis.
Utvecklingen av hur resursanvändningen förändras och vad som varit pådrivande för utvecklingen och
en framåtblick.
Övriga poster redovisar mindre avvikelser.
Lokaler avvikelse + 210 tkr
Köpta platser avvikelse - 427 tkr
Kapitalkostnader avvikelse + 646 tkr
Ur ett framåtriktat perspektiv kommer personalkostnaderna öka till följd av insatser för att minska
vakanserna och ambitionen att höja andelen behörig personal. I den efterfrågesituation som gäller för
skolverksamhet i allmänhet gör att det uppkommer en viss löneglidning över tid. Även
hyreskostnaderna kommer öka till följd av främst högre hyror i befintliga lokaler efter renovering men
också för den kapacitetsutbyggnad som görs för att möta den förväntade demografiska utvecklingen.
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4.2 Budgetavvikelse
Verksamheternas nettokostnader
Bokslut
2017

Budget 2018

Bokslut
2018

Avvikelse

154

0

209

209

Kostnader

-20 032

-22 950

-23 689

-739

Resultat

-19 878

-22 950

-23 480

-530

0

-3 072

-1 960

1 112

Kostnader

-1 850

0

0

0

Resultat

-1 850

-3 072

-1 960

1 112

2 149

2 267

2 825

558

Kostnader

-62 138

-70 368

-66 383

3 985

Resultat

-59 989

-68 101

-63 558

4 543

2 683

3 005

3 001

-4

Kostnader

-46 729

-46 840

-45 138

1 702

Resultat

-44 046

-43 835

-42 137

1 698

122 917

131 860

132 543

683

Kostnader

-1 152 891

-1 218 419

-1 224 254

-5 835

Resultat

-1 029 974

-1 086 559

-1 091 711

-5 152

46 234

44 446

46 001

1 555

Kostnader

-161 354

-175 643

-172 561

3 082

Resultat

-115 120

-131 197

-126 560

4 637

1 075

2 306

1 845

-461

-1 703

-2 306

-2 032

274

-628

0

-187

-187

0

0

0

0

Kostnader

-44 895

-42 608

-50 778

-8 170

Resultat

-44 895

-42 608

-50 778

-8 170

93 523

102 184

103 177

993

-93 502

-102 184

-103 233

-1 049

21

0

-56

-56

Tkr

Bokslut
2016

Central administration
Intäkter

Politisk verksamhet
Intäkter

Förskoleklass
Intäkter

Särskola
Intäkter

Grundskola
Intäkter

Fritidshem
Intäkter

Korttidstillsyn LSS
Intäkter
Kostnader
Resultat
Skolskjutsar
Intäkter

Kost och lokalvård
Intäkter
Kostnader
Resultat
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Bokslut
2016

Bokslut
2017

Budget 2018

Bokslut
2018

Avvikelse

Intäkter

0

0

0

0

Kostnader

0

-9 487

0

9 487

Resultat

0

-9 487

0

9 487

268 735

282 996

287 641

4 645

Kostnader

-1 585 094

-1 690 805

-1 688 068

2 737

Resultat

-1 316 359

-1 407 809

-1 400 427

7 382

Tkr
Buffert

Totalt
Intäkter

4.3 Verksamhetsanalys
4.3.1 Central administration
Budgetavvikelse:
Verksamheten har en hög budgetföljsamhet och redovisar ett underskott om 0,5 mkr.
Analys av verksamheten:
Personalanpassningar har genomförts under året för att öka budgetföljsamheten. I övrigt följer
verksamheten uppgjorda planer och budget mycket väl.
Särskilt under 2018 kan nämnas införande av obligatoriskt skolval, arbete med Skolinspektionens kritik
och utveckling av kvalitetsuppföljningen. Rutiner och system för skoladministration såsom elevregister
och resursfördelning har uppgraderats. Användningen av gemensamma IT-verktyg som Ciceron och
Canea utvecklas.

4.3.2 Politisk verksamhet
Budgetavvikelse:
Nämndens kostnader är för andra året lägre än budgeterat. Årets överskott uppgår till 1,1 mkr. Förra
året var utfallet detsamma dvs 1,1 mkr. Nivån har i budget 2019 anpassats till nämndens mötes och
arbetsformer.

4.3.3 Förskoleklass
Budgetavvikelse:
Verksamheten har en ram på 66,4 mkr. Budgetavvikelsen uppgår till +4,5 mkr varav 0,6 mkr är högre
intäkter och 3,9 mkr lägre kostnader. Intäktsökningen består av 0,4 mkr högre statsbidrag och 0,2 mkr
högre såld verksamhet till andra kommuner. De lägre kostnaderna är i huvudsak lägre
personalkostnader.
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Analys av verksamheten:
Undervisningen har bedrivits med kraftsamling till elevernas språkutveckling, matematiska och
naturvetenskapliga kunskaper, och sociala förmågor. Generellt har det varit ett ansträngt läge, även om
det finns variationer mellan olika skolenheter, för att möta alla elevers behov och genomföra
undervisningen enligt läroplanen, i synnerhet gäller det för elever i behov av särskilt stöd.
Personalen i förskoleklass har deltagit i nätverksmöten, som huvudmannen ordnat, för att öka
kompetensen, sprida goda exempel och bekräfta det fina arbete som görs. Kompetensutvecklingen har i
huvudsak bedrivits i den egna skolan utifrån den analys och utvecklingsplan som rektor gjort.
Under 2018 har alla skolor färdigställt en verksamhetsplan utifrån en gemensam modell som huvudmannen beslutet efter dialog med rektorerna. Verksamhetsplanen ska beskriva genomförandet av
utbildningen och utvecklingen av utbildningen. I verksamhetsplanen finns flera avsnitt som också avser
förskoleklass. Från och med juli 2018 gäller skolplikt för förskoleklass.
Utblick 2019
Antalet elever i förskoleklass bedöms fortsätta att öka kommande år enligt stadsledningskontorets
befolkningsprognos. En viktig strategisk fråga är lokalbeståndets utveckling för att kunna möta den
förväntade volymökningen framöver vilken även påverkas av det aktiva skolvalet.

4.3.4 Särskola
Budgetavvikelse:
Verksamheten har en budgetram på 45,1 mkr. Budgetavvikelsen uppgår till +1,6 mkr beroende på lägre
kostnader. Verksamheten har dock ett volymtryck som beaktats i budget 2019.
Särskolan har erhållit en utökning av kommunbidraget med 600 tkr under året på grund av
volymökning utöver budget.
Analys av verksamheten:
Arbetet med skolornas verksamhetsplaner har färdigställts. Utifrån nulägesanalys har skolorna tagit
fram utvecklingsområden inför läsåret 2018-2019. Exempel på områden är tillgänglighet, organisation,
tydliggörande pedagogik och IKT. Erikslund Särskola har brist på platser och är därtill nedgångna.
Frågan behöver tas in i kommande lokalplan och när projektering av Erikslundsskolan planeras.
Kompetensförsörjning
Det är svårt att rekrytera behörig personal i grundsärskolan. En försvårande omständighet är att
lärarutbildningen inte placerar studenter på praktik i grundsärskolan. Dessutom är behörighetskraven
höga i form av vidareutbildning till speciallärare. Anställda pedagoger utbildar sig kontinuerligt till
speciallärare under pågående anställning och med förmånliga villkor.
Utblick 2019 Elevantalet bedöms ligga på ungefär samma nivå som 2018. Eventuella volymavvikelser
hanteras inom nämndens buffert. En mer långsiktig bedömning behöver göras inför kommande
lokalplanering där konsekvensen av demografins utveckling kan ge ett ökat kapacitetsbehov.

4.3.5 Grundskola
Budgetavvikelse:
Verksamheten har en budgetram på 1 086,6 mkr. Budgetavvikelsen uppgår till - 5,1 mkr, motsvarande
0,5 %, varav 0,6 mkr är högre intäkter och 5,8 mkr högre kostnader. Intäktsökningen består av 1,6 mkr
lägre statsbidrag, övriga intäkter 2,2 mkr högre än budget och sålda platser till andra kommuner i nivå
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med budget. På kostnadssidan är personalkostnaderna ca 20 mkr lägre än budgeterat medan inköp av
läromedel och inventarieanskaffning är motsvarande högre. Här ligger bl. a helt nya inventarier
kopplade till att Grundskolan övertog Björkhöjdskolan (f.d. Samariten) av Gymnasieskolan men också
nyutrustning av tre nya moduler under året samt uppgradering i skolor med mycket dålig
inventariestandard.
Kostnadsutvecklingen för livsmedel har varit hög, ca 8%, som initierat åtgärder under året och i
förberedelserna inför 2019. Även för 2019 förväntas en kraftig prisökning i storleksordningen 5 %.
Under året har verksamhetsdelarna fritidsledare som köpts av fritid och folkhälsa samt bibliotekarier
som köpts av kulturförvaltningen prövats och tillförts 4 mkr ur nämnden buffert. Verksamhetens nivå
är i budget 2019 finansierad ur ordinarie verksamhetsanslag.
Antalet grundskoleelever har varit 11 786 vilket tillsammans med antalet särskoleelever tyder på att
befolkningsprognosen varit träffsäker. Därutöver tillkommer 149 ej kommunplacerade elever varav
Migrationsverket finansierar 109. Resterande är ej beaktade vid beräkning av nämndens
kommunbidrag.
Analys av verksamheten:
Gymnasiebehörigheten har ökat jämfört med 2017 men målvärdet är inte uppnått, måluppfyllelsen är
88,98 %. Orsaker till brister i måluppfyllelsen är dålig kontinuitet i ledningen på en del skolor, stora
behov av stöd i elevgruppen och brister i kompetensen. Arbetet har fokuserats på skolenheternas
funktion och förmåga. För att förbättra organisation och arbetssätt har gemensam struktur för
skolornas verksamhetsplaner tagits fram. Under läsåret 2017/2018 har detta implementerats
konkretiserats i respektive skolas arbete och planer. Under läsåret 2018/2019 kommer uppföljning och
förbättring att genomföras. Utgångspunkten tas i de tre fokusområdena systematiskt kvalitetsarbete,
relationer och processledning samt bilden av skolan. Vidare är ett av utvecklingsplanens områden,
rektors förutsättningar och förmåga, vilket skall förbättra resultaten ytterligare.
Resultat för trygghet ligger på samma nivå som 2017 och målvärdet är inte uppnått, måluppfyllelsen är
87,28 %. Orsaker till låg måluppfyllelse är brister i kontinuitet i skolledning och personalgrupper, brister
i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet, samt i det åtgärdande arbetet mot kränkningar,
konflikter och mobbning. Arbetet har fokuserats på skolenheternas funktion och förmåga. För att
förbättra organisation och arbetssätt har gemensam struktur för skolornas verksamhetsplaner tagits
fram, bland annat för det främjande, förebyggande och åtgärdande elevhälsoarbetet. Detta ska följas
upp och ytterligare förbättras under läsåret 2018/2019. Rutiner avseende anmälan och arbetet mot
kränkande behandling har förbättrats under 2017 och 2018. Samtliga skolor ska årligen upprätta en plan
mot diskriminering och kränkande behandling. Planen som bygger på en kartläggning av elevernas
situation på skolan beskriver hur skolan skall arbeta för att förebygga och förhindra kränkande
behandling och hur arbetet skall följas upp och utvärderas. Absolut nolltolerans mot kränkningar,
integrerat värdegrundsarbete i undervisningen samt återkommande trygghetsvandringar borgar för att
eleverna skall känna sig trygga i skolan. Stor vikt ska läggas på att skapa gott klimat i skolorna och i
varje klass.
Elevhälsan har organiserats om under året där rekryteringsförutsättningarna varit centrala i
utformningen av organisation och arbetssätt. Rekryteringsarbetet har också hög prioritet och
bedömningen är att situationen börjar förbättras men kommer ändå ta tid.
Elevutvecklingen enligt stadsledningskontorets befolkningsprognos är utmanande att lösa och under
året har samarbetet med Lokalförsörjningsförvaltningen varit intensivt inför fastställande av lokal- och
investeringsplaner. Tillfälliga modullösningar har ansetts vara nödvändiga men i huvudsak är det ny-, till
och ombyggnader som skall möta behovet. Byggnationerna innebär hyresökningar för ytor som
används för både befintliga och nya elever.
Under 2018 har två kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper inrättats.
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4.3.6 Fritidshem
Budgetavvikelse:
Verksamheten har en kostnadsomslutning om 172,6 mkr. Budgetavvikelsen uppgår till 4,6 mkr varav
1,5 mkr är högre intäkter och 3,1 mkr lägre kostnader. Intäktsökningen består av övriga intäkter såsom
avgifter medan statsbidrag följer budget. Personalkostnaderna är 1,7 mkr motsvarande 1,6% lägre än
budget.
Analys av verksamheten:
I förvaltningens Kvalitetsrapport för fritidshem 2017 framkommer det att fritidshemmen behöver göra
åtgärder inom områdena statistik, resurser, likvärdigheten ock verksamhetens kvalitet. Under 2017
påbörjades arbetet med en gemensam grund för Verksamhetsplaner bestående av en arbetsplan, som i
stort beskriver hur skolorna och fritidshemmen jobbar samt en utvecklingsplan som beskriver
kommande utvecklingsområden baserad på en fördjupad analys av verksamheternas resultat och
kvaliteter.
Kompetensförsörjning
Fritidshemmen har generellt haft svårigheter att rekrytera fritidspedagoger.
Utblick 2019
Utifrån förvaltningens prognosarbete med den demografiska utvecklingen stadskansliet utarbetat ser
nämnden en fortsatt elevökning. Lokalbeståndet och dess förutsättningar för verksamheten behöver
därför särskilt beaktas framåt. I takt med att nya skolenheter tillkommer och planering för dessa är det
angeläget att beakta Skolinspektionens kritikområden och förvaltningens kvalitetsrapport när det gäller
lokalernas utformning och förutsättningar samt trygghet och studiero. Även de befintliga
fritidsverksamheterna behöver planera för utvecklingsarbeten inom dessa områden.De systematiska
kvalitetsarbetet behöver prioriteras under 2018.Behörighetsnivån behöver öka. Validerings- och
rekryteringsprocesserna behöver analyseras och utmynna i en personalstrategisk plan.

4.3.7 Korttidstillsyn LSS
Budgetavvikelse:
Verksamheten har ingen nettokostnad då den helt utförs på uppdrag av Sociala omsorgsnämnden.
Analys av verksamheten:
Grundskolenämnden bedriver Korttidstillsyn på uppdrag av Sociala Omsorgsförvaltningen som avser
fritidsverksamhet för särskoleelever som fyllt 13 år. Verksamheten bedrivs på fyra geografiska platser.
Denna verksamhet ska vara kostnadsneutral.
Ambitionsnivån avseende kvalitet bygger på överenskommelse mellan nämnderna.
Kompetensförsörjning
Svårighet råder gällande rekrytering av behörig personal.
Utblick 2019
Initiativ om tydligare uppföljningar på individnivå mellan nämnderna, vilket bedöms få positiva effekter
utifrån att verksamheten kan möta elevens behov på ett mer effektivt sätt.
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4.3.8 Skolskjutsar
Budgetavvikelse:
Skolskjutsarna har kostat 50,8 mkr men då ingår 0,9 mkr för skolskjuts under evakuering vid om- och
tillbyggnad av Sjömarkenskolan där finansieringen under 2018 budgeterats hos kommunstyrelsen och
Grundskolenämnden kommer kompenseras efter bokslutet. Verksamheten sköts och upphandlas av
tekniska nämnden. Kostnaden ligger 7,3 mkr över budget vilket beror ej förväntade prisökningar i ny
upphandlad trafik men även viss volymutveckling.
Analys av verksamheten:
Under kommande år kommer genomgång ske vad för anpassningar som kan göras efter att gemensam
timplan nu införts. Tekniska förvaltningen ser också särskilt på taxiresor. För 2019 skall
evakueringstrafiken finansieras inom Grundskolenämndens ordinarie anslag. Nivån är inräknad i budget
2019.

4.3.9 Kost och lokalvård
Budgetavvikelse:
Kost- och lokalvårdsverksamheten bedriver sin verksamhet på uppdrag av Grundskolenämndens
kärnverksamheter samt åt Förskoleförvaltningen. Det ekonomiska utfallet regleras inför bokslutet.
Lokalvårdsverksamheten har under 2018 haft en anpassning av sin verksamhet vilket medfört
varannandagsstädning i skolornas undervisningsrum.
Analys av verksamheten:
Kostverksamheten KRAV-certifierade samtliga grundskolekök och förskolekök under 2017. KRAVcertifieringen är en kvalitetscertifiering utifrån ett antal miljöaspekter och ekologiska aspekter. Andelen
ekologiska livsmedel under 2018 uppgår till 39,4% inom grundskolan. Andelen ekologiska livsmedel har
minskat något under 2018 jämfört med 2017 eftersom livsmedelspriserna under våren 2018 ökade
kraftigt.
Samtliga kök inom grundskolan följer en näringsvärdesberäknad gemensam matsedel.
Kostverksamheten har vid rekrytering av kockar under 2018 märkt av den generella kockbristen i
samhället.
Kost och lokalvårdsverksamheten kommer under 2019 att fortsätta arbetet med att leverera kost och
lokalvård till rätt kvalitet och pris till kärnverksamheterna.
Utifrån den onormalt varma sommaren 2018, med dåliga skördar som följd, så kommer det krävas en
ökad följsamhet och flexibilitet i matsedelsplaneringen. Detta utifrån att vissa livsmedel förutspås bli
betydligt dyrare under 2019 jämfört 2018.

4.4 Verksamheten 2018
Uppföljning av de anvisningar för 2018 års verksamhet som kommunfullmäktige angivit för
Grundskolenämnden i stadens budget 2018.
Utveckla nämndens arbete för att möta Kommunfullmäktiges målbild med de nya facknämnderna.
Grundskolenämnden har under året arbetat fram tre fokusområden - Systematiskt kvalitetsarbete, Relationer
och processledning samt Bilden av skolan som grundläggande och generella perspektiv för skolans arbete.
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Inför det kommande verksamhetsåret har nämnden identifierat fem prioriterade områden för att kunna
bibehålla och utveckla kvaliteten i verksamheten:






Kompetensförsörjning
Rektors/enhetschefs förutsättningar och förmåga
Bilden av skolan
Elevhälsan
Förvaltningsadministrativt arbete

Dessa prioriteringar har nämnden fastställt skall styra förvaltningens kommande arbete som beskrivs i
en utvecklingsplan.
AST-elevernas förutsättningar: Grundskolenämnden har tillsett att all personal på skolor som tar emot
elever inom autismspektrumtillstånd fått kompetensutveckling med syfte att öka tillgängligheten i
undervisningen för dessa elever. Kompetensutvecklingsinsatserna har skett via verksamhetsutvecklare
från den centrala elevhälsan eller aktuell webbkurs från Skolverket.
Fritidshemmen har i GRN:s budget 2018 tillförts 5 mkr extra för att öka kvaliteten och bemanningen
och dessutom 2,9 mkr som en del av särskild lönesatsning.
Samarbete med fritids och folkhälsonämnden: Volymen av fritidsledare som är verksamma i åk 7-9
skolor har under 2018 varit oförändrad mot tidigare år. Fritidsledarnas uppdrag och ansvarsfördelning
har under året förtydligats.
Samarbete med kulturnämnden: Volymen av skolbibliotekarier har varit oförändrad mot tidigare år.
Serviceassistentutbildad personal: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har startat en
serviceassistentutbildning inom Särvux. Förskolenämnden, Vård- och äldrenämnden och
Grundskolenämnden ska inventera och rapportera till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
möjligheten att anställa de serviceassistentutbildade personerna.
Simfritids: Vattenvaneträning i förskoleklass och extra simundervisning för elever med låg
simkunnighet i åk 4-9. GRF och FoF fick den 18/12, 2017 ett uppdrag från staten som innebar att alla
barn i förskoleklass skulle ha obligatorisk vattenvaneträning from ht 18. Denna satsning har finansierats
med statliga pengar och syftat till att eleverna uppnår god vattenvana och förbättrade förutsättningar
för att i framtiden ta del av simundervisningen i ämnet idrott och hälsa. Parallellt och inom ramen för
tilldelad budget har samma arbetsgrupp organiserat extra simundervisning för elever med låg
simkunnighet i åk 4-9.
En kommungemensam särskild undervisningsgrupp för elever i behov av extraordinära insatser inom
AST i åk 4-9 har startats i anslutning till Dalsjöskolan. Fem elever ingår i dagsläget i denna grupp, där
fyra pedagoger med specialkompetens arbetar. Ledningen i denna och övriga SU-grupper träffas
återkommande med centrala elevhälsan, med syfte att följa upp verksamheten och samverka kring
aktuella utvecklingsfrågor.

4.5 Jämställdhetsperspektivet
Förhållningssättet har arbetats in i verksamhetsplanering och budgetarbete. Skolorna (inomhus och
utomhus) tillgänglighetsanpassas vid om-byggnationer. Så att alla elever och personal kan fungera i
skolverksamhet. Arbete med mänskliga rättigheter och likabehandling ingår på flera olika sätt i
verksamheternas uppdrag i dag. Skolor arbetar tex. med likabehandling i undervisning utifrån nationell
lagstiftning med en tydlig struktur och formar själva samarbetet med olika organisationer och personer.
Skolors och idrottshallar, omklädningsrum, toaletter och duschmöjligheter inventeras av
Lokalförsörjningsförvaltningen. I lokalernas utformning vid nybyggnation och vid renovering tas
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hänsyn till elevers integritet, trygghet, säkerhet och välbefinnande. Med utgångspunkt från det
personalpolitiska programmet, i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM-årshjul) arbetar förvaltningen
med att utveckla arbetet med lika rättigheter och möjligheter ute i verksamheterna för att kunna ge
medarbetarna en bra arbetsplats och medborgarna den absolut bästa servicen. I detta arbete får också
medarbetarna introduktion till HBTQIA frågor och normkritik.

5 Verksamhetsmått
5.1 Skola
5.1.1 Grundskola
Verksamhetsmått

Årsutfall 2016

Årsutfall 2017

Budget 2018

Årsutfall 2018

11 289

11 533

11 838

11 786

1 414

1 523

1 551

1 572

88 124

91 499

92 628

12,3

12,3

11,2

Antal elever från kommunen i
grundskola
varav elever i fristående
skola i Borås, åk 1-9
Kostnad för kommunal
grundskola, kr/elev
Antal elever per lärare, totalt i
kommunen (heltidstjänst)

12,8

Kommentar Antal elever per pedagogisk personal mäts med annan teknik fr o m ÅR2018 vilket påverkar
värdet.
Antal elever per pedagogisk
personal

10

10

9,1

3 684

3 936

3 571

3 900

Årsutfall 2016

Årsutfall 2017

Budget 2018

Årsutfall 2018

1 352

1 348

1 402

1 387

62

67

75

71

43 039

43 547

48 574

45 824

18,2

21,5

16,2

Antal Borås-elever med
skolskjuts

5.1.2 Förskoleklass
Verksamhetsmått
Antal elever från kommunen i
förskoleklass
varav elever i förskoleklass i
fristående skola
Kostnad förskoleklass
hemkommun, kr/elev
Antal elever per lärare
(heltidstjänst)

Kommentar Antal elever per lärare(heltidstjänst) innehåller i ÅR2018 även elevassistenter varför siffran
anger personaltäthet, ej lärartäthet.
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5.1.3 Obligatorisk särskola
Verksamhetsmått

Årsutfall 2016

Årsutfall 2017

Budget 2018

Årsutfall 2018

100

103

105

105

403 550

427 631

411 762

401 305

Årsutfall 2016

Årsutfall 2017

Budget 2018

Årsutfall 2018

4 602

4 839

5 067

4 854

282

312

319

311

81

86

87

24 168

25 892

26 073

Antal elever från kommunen i
särskola
Kostnad särskola, kr/elev

5.1.4 Fritidshem
Verksamhetsmått
Antal elever från kommunen i
fritidshem
varav barn i fristående
verksamhet
Barn 6-9 år inskrivna i
fritidshem och pedagogisk
omsorg, andel (%)
Kostnad fritidshem,
kr/inskrivet barn
Antal inskrivna elever per
årsarbetare

22,3

21,8

6 Investeringar
Investeringsprojekt
Godkänd
utgift

Budget
2018

Utgift
2018

Avvik.

Omdisp

Prognos

Status

Gånghesterskolan,
inventarier

3 000

3 000

2 333

667

667

3 000

2

Summa

3 000

3 000

2 333

667

667

3 000

Tkr

Förklaring projektstatus
0: Ej påbörjat projekt
1: Förstudie
2: Pågår
3: Klart

Analys
I budget 2018 var 3 mkr avsatta till anskaffning av inventarier vid om- och tillbyggnad av
Gånghesterskolan. Ombyggnaden är klar och alla inventarier är beställda och merparten levererade men
försening i den pågående leveransen gör att 667 tkr ännu ej fakturerats Borås stad. Leverans förväntas i
början av 2019 då de återstående investeringsanslaget behövs disponeras. Grundskolenämnden begär
hos kommunstyrelsen att återstående investeringsmedel får föras över till 2019.
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Datum

Instans

2019-02-26

Grundskolenämnden
Dnr GRN 2018-00090 3.5.1.25

Adriana Waris
Handläggare

Miljörapport 2018 Grundskolenämnden
Grundskolenämndens beslut
Godkänna upprättad miljörapport 2018 samt översända densamma till Miljöoch konsumentnämnden.
Ärendet i sin helhet
Kommunfullmäktige antog under våren 2018 Borås Stads Miljömål 2018-2021.
Jämfört med föregående miljömål medför inte de nya miljömålen stora
förändringar i miljöarbetet för förvaltningen. Verksamheterna har över en
längre tid, redan från 2013, arbetat med stadens miljömål och har kommit
ganska långt i sitt miljöarbete. Skolorna har arbetat med Grön Flagg sedan 90talet. Stadens ambition är att Borås ska bli en ledande miljökommun.
De nya miljömålen och etappmålen som nämnden har ansvar för
är:
Hållbara perspektiv

Pågående arbete
-arbeta enligt ett miljöledningssystem
- arbeta med ett system för hållbarhet på skolor såsom Grön Flagg
-miljöutbildning för alla anställda och politiker
-minskad användning av kemikalier i Kost/Lokalvård (miljövänliga
städmetoder)
-minst 50% inköp av ekologiska/-närproducerade och rättvisemärkta livsmedel
-inga livsmedel med palmolja i skolkök
-rätt källsortering med fokus på förebyggande av uppkomsten av avfall och
ökad återanvändning och återvinning
Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås

Pågående arbete
-ökat andel hållbara/fossilbränslefria resor
Uppföljning 2018
Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för den samordnade rapporteringen av
hur arbetet med miljömålen fortlöper. De åtgärder och aktiviteter som nämnder

Grundskolenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Olovholmsgatan 32

boras.se

grundskola@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad
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och bolag tar fram ska presenteras i kommunens digitala verktyg för
målstyrning. Två gånger per år, vid tertialuppföljningen 2 och årsredovisning,
ska uppgifterna i verktyget kontrolleras och följas upp.
Till uppföljningen för 2018 är det endast några få indikatorer som ska
följas upp och dessa är:
- Andel anställda och förtroendevalda som genomgått en miljöutbildning som
inkluderar utbildning om Borås Stads miljöarbete?
Miljöutbildning personal och politiker
Förvaltningen har stora personalgrupper som behöver utbildas. Under 2019
kommer pedagogerna från alla skolor i området 3 att genomgå en
miljöutbildning (cirka 480 personer). Plan finns på att alla pedagoger inom ett
område per år kommer att genomgå utbildningen, vilket innebär att 2022
kommer alla pedagoger på våra grundskolor blir klara med miljöutbildningen.
Personal inom Kost och Lokalvård har genomgått miljöutbildningen.
Miljöutbildning för förtroendevalda och central administration påbörjas hösten
2018 och fortsätter 2019.
Lägesbedömning
Nämnden bedömer att arbetet med miljömålen pågår enligt plan och många
mål förväntas att bli uppfyllda 2018/2019 såsom: grön flagg, inköp av
ekologiska livsmedel, miljövänliga städmetoder, ingen palmolja i serverade
måltider, källsortering och hållbara resor. Förvaltningen arbetar enligt ett
miljöledningssystem. Plan finns på att alla pedagoger och politiker blir klara
med miljöutbildningen fram till 2022.
Beslutsunderlag
1. Miljörapport 2018 för Grundskolenämnden.

Samverkan
Information i FSG.
Beslutet expedieras till
1. Miljö- och konsumentnämnden.

Per Carlsson (S)
Ordförande
Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef
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Inledning
Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för den samordnade rapporteringen av hur arbetet med
miljömålen fortlöper. De åtgärder och aktiviteter som nämnder och bolag tar fram ska presenteras i
kommunens digitala verktyg för målstyrning. Två gånger per år, vid tertialuppföljningen 2 och
årsredovisning, ska uppgifterna i verktyget kontrolleras och följas upp.
Till uppföljningen för 2018 är det endast några få indikatorer som ska följas upp och dessa är:
- Andel anställda och förtroendevalda som genomgått en miljöutbildning som inkluderar utbildning om
Borås Stads miljöarbete?

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

Mål 1. Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete och hög
kompetens inom miljöområdet
1d) Alla anställda och förtroendevalda inom Borås Stad ska vara
miljöutbildade.
Indikatorer
Andel anställda som genomgått en
miljöutbildning, som inkluderar
utbildning om Borås Stads miljöarbete.

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

21%

20%

Kommentar Det är 20 procent av anställda som genomgått miljöutbildning som innehåller kunskap om
Borås Stads miljöarbete.
Förvaltningen har stora personalgrupper som behöver utbildas. Under 2019 kommer pedagogerna från
alla skolor i området 3 att genomgå en miljöutbildning (cirka 480 personer). Plan finns på att alla
pedagoger inom ett område per år kommer att genomgå utbildningen, vilket innebär att 2022 kommer alla
pedagoger på våra grundskolor genomgå miljöutbildningen.
All personal inom Kost/lokalvård har genomgått miljöutbildningen med kunskaper inom KRAV-certifiering
av storkök samt PRYL-miljövänliga städmetoder. Under 2018 fortsatte utbildningen inom KRAV-certifiering
och PRYL för nyanställda.
Det är 50 procent av anställda inom central administration som har genomgått utbildningen. Alla anställda
inom central administration kommer att utbildas 2019.
Andel förtroendevalda som genomgått
en miljöutbildning, som inkluderar
utbildning om Borås Stads miljöarbete.

Grundskolenämnden, Miljörapport 2018

14%

3(4)

Indikatorer

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Kommentar Alla politiker från Grundskolenämnden har erbjudits miljöutbildning.
Det är 3 politiker från Grundskolenämnden som har gått miljöutbildningen. Utbildningsinsatser förtsätter
under 2019.
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2019-02-26

Grundskolenämnden
Dnr GRN 2018-00102 3.5.4.0

Redovisning av inkomna synpunkter 2018
Grundskolenämndens beslut
Godkänna upprättad redovisning samt översända densamma till
Kommunstyrelsen.
Sammanfattning
I denna redovisning redovisar Grundskolenämnden antalet inkomna och
avslutade synpunkter för perioden 1 januari till 31 december 2018, samt
fördelning över verksamhetsområden och kriterier. Under perioden har 53
synpunkter inkommit via systemet och majoriteten är av typen klagomål –
tjänster.
Totalt sett är dock antalet inkomna synpunkter under året anmärkningsvärt få,
sett till verksamhetens storlek. Anledningen till detta låga antal bedöms bero på
att de som lämnar synpunkter till Grundskolenämndens verksamhet fortfarande
ofta vänder sig direkt till en verksamhetsföreträdare med sin synpunkt istället
för att skicka in dem via systemet. Arbetet med att sprida informationen om
möjligheten att lämna synpunkter via systemet samt förbättra arbetet med
hanteringen av inkomna synpunkter är ständigt pågående. Beslutsunderlag
1. Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2018
(Grundskolenämnden)
Samverkan
Information vid FSG.
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen

Per Carlsson
Ordförande
Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef

Grundskolenämnden
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Besöksadress
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1 Inledning
Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt synpunktshanteringssystem. Detta för
att kunna erbjuda en väg in för våra medborgare, brukare och kunder.
Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter inom utsatt tid. Statistik
över synpunkterna ska minst två gånger per år redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen
kommer årligen att följa upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt.
I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och avslutade synpunkter för
perioden 1 januari till 31 december 2018, samt fördelning över verksamhetsområden och kriterier.
Nämnden redovisar också eventuella åtgärder och förbättringar som synpunkterna resulterat i.

2 Antal inkomna synpunkter januari –
december 2018
Verksamhetsområde

Antal

Vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten

Förvaltningsledning

4

Förslag - Tjänst

Kvalitet och utveckling

8

Klagomål - Bemötande

Olika skolenheter

12

Klagomål - Tjänst

Kost och lokalvård

29

Klagomål - Tjänst

Totalt för förvaltningen

53

3 Fördelning kommungemensamma kriterier
3.1 Fördelning kommungemensamma kriterier
Beröm 2018

Fråga 2018

Förslag
2018

Klagomål
2018

Totalt 2018

Bemötande

1

0

0

5

6

Fysisk miljö

0

0

0

2

2

Information

0

3

0

3

6

Tjänster

1

0

2

36

39

Totalt

2

3

2

46

53

Verksamhetsmått

4 Ständiga förbättringar
Grundskoleförvaltningen har fortsatt arbeta med att aktivt informera allmänheten om möjligheten att
lämna in synpunkter via synpunktshanteringssystemet. Förhoppningen med detta är bland annat att
ärenden som tidigare gått såpass långt att en anmälan till Barn- och elevombudet och Skolinspektionen
Grundskolenämnden, Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2018
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har skett, istället ska komma huvudmannen till känna i ett betydligt tidigare skede och omgående kunna
hanteras.
Ett större antal synpunkter gällande kosten vid ett flertal skolor har inkom. Både enskilda och
gemensamma åtgärder har vidtagits för att exempelvis förbättra informationen till elever, personal och
vårdnadshavare i skolornas serveringar.
Totalt sett är dock antalet inkomna synpunkter under året anmärkningsvärt få, sett till verksamhetens
storlek. Anledningen till detta låga antal bedöms bero på att de som lämnar synpunkter till
Grundskolenämndens verksamhet fortfarande ofta vänder sig direkt till en verksamhetsföreträdare med
sin synpunkt istället för att skicka in dem via systemet. Arbetet med att sprida informationen om
möjligheten att lämna synpunkter via systemet samt förbättra arbetet med hanteringen av inkomna
synpunkter är ständigt pågående

5 Avslutade synpunktsärenden
Totalt antal avslutade ärenden

Totalt antal ej avslutade
ärenden

Totalt antal synpunkter som
inkom under perioden januari –
december 2018

53

0

53

6 Synpunktsrutinen
Förvaltningen har under året
följt synpunktsrutinen

Status

Kommentar

Fullt ut

Förvaltningen använder sig regelbundet av rutinen i
samband med synpunktshantering

7 Vidarebefordrade ärenden
Antal vidarebefordrade synpunkter till externa organisationer, föreningar
eller bolag.
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Grundskolenämnden
Dnr GRN 2018-00127 3.5.0.3

Rapport: Mer rörelse i skolan
Grundskolenämndens beslut
Fastställa rapporten: Mer rörelse i skolan.
Sammanfattning
Nämnden gav uppdrag till Grundskoleförvaltningen att i dialog med
grundskolorna och Västra Götalands Regionen finna former för daglig fysisk
aktivitet för elever. Rapporten innehåller fyra förslag på aktiviteter. De tre första
förslagen ska tillämpas parallellt på skolorna. Det fjärde förslaget handlar om
samverkan med Folkhälsoenheten, Fritids- och folkhälsoförvaltningen på
verksamhetsnivå.
Förslag 1: Att alla elever i Borås Stads grundskolor och grundsärskolor ska bli
erbjudna 30 minuters organiserad rörelse per dag.
Förslag 2: Att alla elever i Borås Stad grundskolor och grundsärskolor ska bli
erbjudna en stimulerande miljö för spontan rörelse både i klassrummet och på
rasten.
Förslag 3: Uppmuntra till att gå och cykla istället för att åka bil och buss till
skolan.
Förslag 4: Fortsatt samverkan mellan Grundskoleförvaltningen, Elevhälsa och
Folkhälsoenheten.
Ärendet i sin helhet
Nämnden gav uppdrag till Grundskoleförvaltningen att i dialog med
grundskolorna och Västra Götalands Regionen finna former för daglig fysisk
aktivitet för elever. I nulägesrapporten som togs fram i Borås stads skolor
framkom det att tiden som ägnas åt daglig fysisk aktivitet för elever på skolorna
inte är tillräcklig enligt nationella rekommendationer. De nationella riktlinjerna
rekommenderar barn och unga mellan 6-17 år att ägna sig åt måttlig till hög
fysisk aktivitet minst 60 minuter per dag. Skolans uppdrag är enligt Läroplanen
(kap. 1) att skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet
inom ramen för hela dagen. Forskning visar att rörelse bidrar till ökad
koncentration, självkänsla, skolprestation och minskad symptom på depression.
Även arbetsminne och kognition påverkas gynnsamt. Att röra på sig kan
förbättra elevernas inlärningsförmåga och koncentrationsförmåga.
Nulägesinventering på grundskolorna visar att ett antal aktiviteter förekommer
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såsom PFL (puls för lärande), Rörelse och Lektionsavbrott förutom
idrottslektioner. Det som förekommer är att man arbetar med någon form av
rörelse i skolan på ett flertal F-6 skolor. På högstadieskolorna är det mera
sällsynt att man arbetar med rörelse i skolan förutom idrottslektioner.
Rapporten innehåller fyra förslag på aktiviteter. De tre första förslagen ska
tillämpas parallellt på skolorna. Det fjärde förslaget handlar om samverkan med
Folkhälsoenheten, Fritids- och folkhälsoförvaltningen på verksamhetsnivå.
Förslag 1: Att alla elever i Borås Stads grundskolor och grundsärskolor ska bli
erbjudna 30 minuters organiserad rörelse per dag.
Förslag 2: Att alla elever i Borås Stad grundskolor och grundsärskolor ska bli
erbjudna en stimulerande miljö för spontan rörelse både i klassrummet och på
rasten.
Förslag 3: Uppmuntra till att gå och cykla istället för att åka bil och buss till
skolan.
Förslag 4: Fortsatt samverkan mellan Grundskoleförvaltningen, Elevhälsa och
Folkhälsoenheten.
Beslutsunderlag
1. Rapport mer rörelse i skolan.

Samverkan
Samverkan i LSG och information i FSG.

Per Carlsson (S)
Ordförande
Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef
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Mer rörelse i skolan
Daglig fysisk aktivitet för elever
Sammanfattning
Daglig fysisk aktivitet påverkar elevers skolprestation. Nationella riktlinjer påtalar att barn och
unga mellan 6-17 år behöver röra på sig minst 60 minuter/dag. I den nu-läges rapport som togs
fram av läget i Borås stads skolor så framkom det att tiden som ägnas åt daglig fysisk aktivitet för
elever på skolorna inte är tillräcklig enligt nationella rekommendationer.
Förslag 1 Att alla elever i Borås Stads grundskolor och grundsärskolor ska bli erbjudna 30
minuters organiserad rörelse per dag.
Förslag 2 Att alla elever i Borås Stad grundskolor och grundsärskolor ska bli erbjudna en
stimulerande miljö för spontan rörelse både i klassrummet och på rasten.
Förslag 3 Uppmuntra till att gå och cykla istället för att åka bil och buss till skolan.
Förslag 4 Fortsatt samverkan mellan Grundskoleförvaltningen, Elevhälsa och Folkhälsoenheten

Uppdrag
Uppdrag från nämnden till Grundskoleförvaltningen att i dialog med grundskolorna och Västra
Götalands Regionen finna former för daglig fysisk aktivitet för elever med start 2017-11-28.
Uppdraget låg vilande under perioden under vt-2018 och återupptogs september 2018.

Arbetsgrupp
Verksamhetsutvecklare Britt-Marie Bentley och
MLA för elevhälsans medicinska insats Minna Jonsson i samverkan med Marie Schörling
Erikson, Folkhälsoenheten.

Bakgrund
De nationella riktlinjerna rekommenderar barn och unga mellan 6-17 år att de ska ägna sig åt
måttlig till hög fysisk aktivitet minst 60 minuter per dag. Dessutom uppmanas barn och unga att
röra sig mer intensivt tre gånger i veckan. Skoldagen spelar därför en stor roll för elevernas
rörelse.
Skolans uppdrag är enligt läroplanen kap. 1 att skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig
fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. Skolan ska även stimulera till skapande och
undersökande arbete, där lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga
skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Dessutom har skolan
i uppdrag att aktivt och medvetet främja elevernas lika rättigheter och möjligheter, oberoende av
könstillhörighet och diskrimineringsgrunder.
Forskning

Forskning visar att rörelse bidrar till ökad koncentration, självkänsla, skolprestation och minskad
symtom på depression. Även arbetsminne och kognition påverkas gynnsamt. Att röra på sig kan
förbättra elevernas inlärningsförmåga och koncentrationsförmåga. Studier har visat att barn och
ungas läsförståelse kan öka markant av 12 minuter fysisk aktivitet innan en lektion, och att så lite
som 4 minuter fysisk aktivitet kan öka uppmärksamheten. Vårt arbetsminne har en begränsad
kapacitet och korta rörelsepauser där pulsen går upp ger hjärnan ny energi genom ökad
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blodcirkulation. Hjärncellerna får lättare att knyta an till varandra och förmågan att ta till
sig ny kunskap blir mer effektiv
Centrum för idrottsforskning (CIF) visar siffror från en studie av närmare 1700 barn och
ungdomars rörelse i skolan och på fritiden att det är 44 % av pojkarna och 22 % av flickorna i
ÅK 5, ÅK 8 och i gymnasiet ÅK 2 som rör sig 60 minuter per dag. Över 50 skolor runt om i
Sverige ingick i denna studie med rörelsemätare.
Studier har även visat att under en vanlig idrottstimme rör sig eleverna endast 10-15 min/lektion.
Genom att erbjuda elever fysisk aktivitet har 1 av 3 elever fortsatt med någon aktivitet eller startat
i en ny på sin fritid.
Andra positiva effekter som studier visat är att 75 % upplevde att de fick bättre kontakt med sina
skolkamrater och att 95 % upplevde att deras hälsa hade förbättrats.
Nuläget i Borås grundskolor

Ett antal skolor har besökts av utvecklingsledare på Fritids- och folkhälsoförvaltningen Marie
Schörling Erikson. Ett antal aktiviteter förekommer såsom PFL (puls för lärande) Rörelse och
Lektionsavbrott förutom idrottslektioner. Det som framkommer är att man jobbar med någon
form av rörelse i skolan på ett flertal Fskl – 6 skolor. På högstadieskolorna är det mera sällsynt att
man jobbar aktivt med rörelse i skolan förutom idrottslektioner. Tiden som ägnats åt rörelse i
Fskl – 6 skolorna är dock inte tillräckligt enligt de nationella rekommendationerna.

Förslag
Förslag nr.1

Att alla elever i Borås Stads skolor och grundsärskolor ska bli erbjudna 30 minuters organiserad
rörelse per dag genom till exempel:
 På raster till exempel 10 minuter 2ggr dagligen
 I klassrummet till exempel 3-5 minuter 4ggr dagligen
 Eller genom utomhuslektioner
 Rörelseinspiratör eller rörelseråd ( elev från de högre åldrarna kan hålla i detta ) på varje
skola och att samverkan mellan skolor stimuleras
I planering av organiserad rörelse på skolorna och grundsärskolorna ska hänsyn tas till elevernas
olika bakgrund, förutsättningar och behov. Hänsyn ska tas till kön, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller
funktionsnedsättning.
I planering av organiserad rörelse på skolorna och grundsärskolorna ska även hänsyn tas till
elevernas olika perspektiv på vad som främjar och stimulerar deras rörelsebehov. Eleverna ska
därmed vara delaktiga och ha inflytande i planering av den organiserade rörelsen som erbjuds.
Förslag nr.2
Att alla elever i Borås Stad grundskolor och grundsärskolor ska bli erbjudna en stimulerande
miljö för spontan rörelse både i klassrummet och på rasten
Spontan rörelse i klassrummet genom flexibla och aktiva klassrum

Att möjliggöra för flexibla och aktiva klassrum anpassade för olika aktiviteter och behov. Ett
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flexibelt och aktivt klassrum ger eleverna möjlighet till att sitta, stå eller ligga på olika sätt
exempelvis med ståbord, gruppbord och pilatesbollar. I planeringen av ett flexibelt och aktivt
klassrum bör hänsyn tas till elever med funktionsvariationer inom NPF (neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar) men även andra typer funktionsvariationer. Ett flexibelt och aktivt
klassrum är även möblerat för att eleverna ska kunna mötas likväl som att arbeta i fred.
I planering av flexibla och aktiva klassrum på skolorna och grundsärskolorna ska även hänsyn tas
till elevernas olika perspektiv på vad som främjar och stimulerar deras rörelsebehov. Eleverna ska
därmed vara delaktiga och ha inflytande i planering av flexibla och aktiva klassrum.
Spontan rörelse på rast

Att möjliggöra skolgårdar där lusten, spänningen och nyfikenheten får spelrum, miljöer som
stimulerar till nya utmaningar, lockar till lek och fysisk aktivitet bidrar till ökat välmående hos
barn och unga.
Genom till exempel:








Att det finns redskap för olika typer av lekar/aktiviteter, bra med redskap som stimulerar
alla till rörelse. Speciellt viktigt att uppmärksamma genusperspektivet och att öka
tillgängligheten för alla till ökad rörelse på raster.
Att tillgång finns till rastaktivitetsledare som stödjer elever in i olika rörelseaktiviteter eller
lekar, som de senare kan utföra självständigt.
Raster på olika tider för att öka tillgängligheten för alla elever.
Olika rum/teman på skolgården såsom danshörna eller bollek.
Inventera vad elever tycker om för typer av aktiviteter.
Arbeta för att påverka beteenden genom att underlätta för eleverna att fatta beslut som
främjar i positiv riktning för ökad rörelse så kallad ”nudging”. Exempel på nudging är till
exempel att måla olika typer av aktiviteter på skolgården som stimulerar till rörelse såsom
rörelsebana, hoppbana eller ”Inte-nudda-marken-bana”

I planering av spontan rörelse på skolorna och grundsärskolorna ska även hänsyn tas till elevernas
olika perspektiv på vad som främjar och stimulerar deras rörelsebehov. Eleverna ska därmed vara
delaktiga och ha inflytande i planering av den spontana rörelsen som erbjuds.
Förslag nr. 3
Uppmuntra till att gå och cykla istället för att åka bil och buss genom till exempel:





Informera vårdnadshavare till exempel genom föreläsning eller film på föräldramöte.
Stimulera och motivera vårdnadshavare till att organisera gemensam promenad till och
från skolan.
Cykelprojekt tillsammans med folkhälsoenheten kan hjälpa till med att till exempel: dela
ut hjälmar, reflexvästar

Förslag nr. 4
Samverkan verksamhetsnivå

Fortsatt samverkan mellan Grundskoleförvaltningen, Elevhälsa och Folkhälsoenheten har skett
och förslag på att den fortsätter exempelvis 2ggr/år av elevhälsan. Bland annat i syfte att nyttja
medel i Västra Götalandsregionen samt ta del av de föreläsningar Folkhälsoenheten erbjuder.
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Konsekvensbeskrivning
Avseende vad det innebär för lärare och eventuellt elevassistenter.
Kan innebära ökad planeringstid för lärare men behöver inte göra det eftersom detta ingår i
läroplanen (daglig fysisk aktivitet). Användandet av en fungerande rutin och färdigt material
kan minska upplevelsen av ökad planeringstid.
Kan även medföra stress för lärare på grund av att lärare inte upplever att de hinner med
kursplanerna i tillräcklig omfattning. Men då rörelse har en positiv inverkan på inlärning
behöver de kvalitativa aspekterna på inlärning beaktas istället för de kvantitativa. Dessutom
kan aktiviteterna i hög grad utföras på rasterna.
Borås 190128
Efter möte och samråd med de fackliga representanterna Ulrica Jagersjö Kommunal,
Cornelia Lindahl Lärarnas Riksförbund och Gunilla Eliasson Vårdförbundet så har följande
synpunkter framkommit.









Kartläggning av nuläget på varje skola, varje skola får göra en egen
inventering/kartläggning.
Anpassning efter respektive skola, ska vara valfritt vad skolorna väljer att göra.
Förutsättningarna kan se olika ut på skolorna och då måste det anpassas för att kunna
genomföras. Insatserna ska ske men utformas efter varje skolas förutsättningar.
När rapporten/uppdraget presenteras ut till skolorna ska detta göras på ett inspirerande
sätt för personalen. Varför inte anordna en Inspirationsdag för att få med skolorna i
detta uppdrag.
Skolorna önskar få färdigt material att använda.
Samtliga fackliga representanter vill att detta uppdrag ska lyckas utifrån de synpunkter
som nu lagts fram.

Under detta möte medverkade även Marie Schörling Erikson Folkhälsoenheten, Ann-Marie

Kettisen rektor på Sjömarkenskolan samt Minna Jonsson MLA för EMI.

Referenser
https://www.vgregion.se/skola-i-rorelse
https://generationpep.se/sv/

http://www.yfa.se/rekommendationer-for-fysisk-aktivitet/for-barn-och-ungdomar/
http://bunkeflomodellen.com/

Sida

SKRIVELSE

1(2)

Datum

Instans

2019-02-26

Grundskolenämnden
Dnr GRN 2018-00162 3.5.4.1

Julio Garcia Atterström
Handläggare

Uppdrag om att utreda antalet simkunniga barn i
årskurs 6-9 i kommunala skolor
Grundskolenämndens beslut
Grundskolenämnden godkänner redovisningen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning
Förvaltningen har av varje rektor begärt uppgifter om simkunnigheten för
elever i årskurs 6-9 på våra kommunala skolor. Totalt för samtliga skolor ser
utfallet ut som följer:
Antal elever
åk 6-9

Antal elever som är Andel elever som är Antal elever som inte
simkunniga
simkunniga
är simkunniga

4185

3814

91%

371

Ärendet i sin helhet
Grundskolenämnden har uppmärksammats på att det ofta kommer få elever till
den extra simundervisning som under 2018 erbjudits elever med låg
simkunnighet i åk 6-9 i samtliga kommunala skolor i Borås Stad. Med anledning
av det gav nämnden vid sitt möte 2018-12-13 förvaltningschefen i uppdrag att
utreda hur många elever i årskurs 6-9 i Borås Stads kommunala skolor som är
simkunniga.
Förvaltningen har under januari månad begärt uppgifter om simkunnighet från
varje rektor. Utfallet ser ut som följer per varje skolområde:
Område Antal elever Antal elever som Andel elever som Antal elever som
åk 6-9
är simkunniga
är simkunniga
inte är simkunniga
1

1254

1069

85%

185

2

1028

1003

98%

25

3

1050

932

89%

118

4

853

810

95%

43

Totalt

4185

3814

91%

371

Grundskolenämnden
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Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Olovholmsgatan 32
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I bifogade dokument redovisas antalet simkunniga elever per skola och område.
Beslutsunderlag
1. Sammanställning av antal simkunniga elever i åk 6-9
1. 1. Område 1 (bil 1)
1. 2. Område 2 (bil 2)
1. 3. Område 3 (bil 3)
1. 4. Område 4 (bil 4)

Samverkan
Information i FSG.

Per Carlsson (S)
Ordförande
Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef

Antal simkunniga elever i åk 6-9 område 4 KORRIGERING
Årskurs

Målsrydskolan
Aplaredskolan
Gånghesterskolan
Erikslundskolan
* Erikslund Sär
Dannikeskolan
Äsperedskolan
Rångedalaskolan
Sjöboskolan
Dalsjöskolan
Totalt ink
grundsär
Totalt exk
grundsär

6
Totala antalet Simkunniga
elever
elever
18
10
23
20
6
15
15
7
27
52
194

17
8
23
20
3
15
15
6
23
49
179 (92%)

187

176 (94%)

2019-01-31

7
Totala antalet
elever

8
Simkunniga
elever

Totala antalet
elever

Simkunniga
elever

Bil 4
9
Totala antalet Simkunniga
elever
elever

71
6

69
4

70
9

63
4

96
11

90
7

141
218

138
211 (97%)

142
221

138
205 (93%)

146
253

136
233 (92%)

212

207 (98%)

212

201 (95%)

242

226 (93%)

Totala antalet elever åk 6-9 i område 4 exk grundsär: 853
Antal elever åk 6-9 område 4 som är simkunniga exkl grundsär: 810 (95%)
Antal elever åk 6-9 område 4 som inte är simkunniga exkl grundsär: 43 (5%)

* Enligt grundsärskolans läroplan står det följande:
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6
 Eleven kan medverka i att vara fysiskt aktiv i lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer. Eleven kan också röra sig i vatten och flyta eller simma.
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
 Eleven kan också simma 200 meter, för betyg A ska man också simma 50 meter i ryggläge.
Våra elever som är simkunniga, tar sig fram genom hundsim eller på annat sätt flyter. Vi har en elev som tar sig fram med hjälp av flytdyna.

Antal simkunniga elever i åk 6-9 i område 3
190207
Årskurs

6
Totala antalet
elever

Simkunniga
elever

Bergdalskolan
Engelbr F-6
Myrås
Ekaräng
Fjärding F-6
Boda F-6
Boda 7-9
Kommunikation
Engelbrekt 7-9
A-Resurs
* Fjärding
grundsär

45
66
56
37
44
19

43
64
54
29
27
14

6

4

5

Totalt

278

7
Totala antalet elever

8

9

Simkunniga
elever

Totala antalet
elever

Simkunniga
elever

Totala antalet
elever

Simkunniga
elever

0

146
3
98
1
2

113
2
95
1
0

156
2
124
2
4

138
2
117
2
2+1

123
3
119
4
4

106
2
115
3
0

236

250

211

284

262

253

226

* Enligt grundsärskolans läroplan står det följande:
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6
 Eleven kan medverka i att vara fysiskt aktiv i lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer. Eleven kan också röra sig i vatten och flyta eller simma.
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
 Eleven kan också simma 200 meter, för betyg A ska man också simma 50 meter i ryggläge.
Våra elever som är simkunniga, tar sig fram genom hundsim eller på annat sätt flyter. Vi har en elev som tar sig fram med hjälp av flytdyna.

Antal simkunniga elever i åk 6-9 i område 1

Nämnden vill ha in underlag kring antalet simkunniga elever i åk 6-9 i kommunala skolan. Meddela din verksamhetsutvecklare totalt antal elever och
antal simkunniga elever i respektive årskurs. Svar till VU senast 4 februari.
Skola

Trandaredskolan
Kristinebergskolan
Daltorpskolan 7-9
Daltorpskolan F-6
Särlaskolan F-6
Särlaskolan 7-9
Hestra Midgårdskolan
Byttorpskolan
Kinnarummaskolan
Svaneholmskolan
Viskaforsskolan F-6
Viskaforsskolan 7-9

Totala
antalet
elever
55
60

6
Simkunniga
elever

Totala
antalet
elever

7
Simkunniga
elever

Totala
antalet
elever

8
Simkunniga
elever

Totala
antalet
elever

9
Simkunniga
elever

51
44

25
37

24
18

43
16
10
21
48

39
15
9
21
44

184

159

155

137

176

170

59

35

77

49

68

49

74

72

64

58

82

75

Antal simkunniga elever i åk 6-9 område 4
Nämnden vill ha in underlag kring antalet simkunniga elever i åk 6-9 i kommunala skolan. Meddela din verksamhetsutvecklare totalt antal elever och
antal simkunniga elever i respektive årskurs. Svar till VU senast 4 februari.

Årskurs

Målsrydskolan
Aplaredskolan
Gånghesterskolan
Erikslund
Dannikeskolan
Äsperedskolan
Rångedalaskolan
Sjöboskolan
Dalsjöskolan

6
Totala antalet
elever

Simkunniga
elever

18
10
23
20
15
15
7
27
52

17
8
23
20
15
15
6
23
49

(Fyll i de årskurser som finns på din skola.)

7
Totala antalet elever

8

9

Simkunniga
elever

Totala antalet
elever

Simkunniga
elever

Totala antalet
elever

Simkunniga
elever

71

69

70

63

96

90

141

138

142

138

146

136

Antal simkunniga elever i åk 6-9 i område 2

Nämnden vill ha in underlag kring antalet simkunniga elever i åk 6-9 i kommunala skolan. Meddela din verksamhetsutvecklare totalt antal elever och
antal simkunniga elever i respektive årskurs. Svar till VU senast 4 februari.
Årskurs

6
Totala antalet
elever

Simkunniga
elever

Asklanda
40
39
Borgstena
13
13
Bredared
16
15
Fristad
Gula Skolan
24
23
Sandared
56
56
Sandhult
26
25
Sandgärd
Sjömarken
67
63
Sparsör
36
35
(Fyll i de årskurser som finns på din skola.)

7
Totala antalet elever

8

9

Simkunniga
elever

Totala antalet
elever

Simkunniga
elever

Totala antalet
elever

Simkunniga
elever

118

116

102

98

126

124

128

123

121

121

155

152
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Dnr GRN 2018-00162 3.5.4.1

Uppdrag till förvaltningschefen om att utreda antalet
simkunniga barn i årskurs 6-9 i kommunala skolor
Grundskolenämndens beslut
Ge förvaltningschefen i uppdrag att utreda antalet simkunniga elever i årskurs
6-9 i kommunala skolor.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att nämnden uppmärksammats på att det ofta kommer
väldigt få elever från de kommunala skolorna till Borås Badhus
simundervisning. Förvaltningschefen får därmed av nämnden i uppdrag att
utreda hur många elever i årskurs 6-9 i Borås stads kommunala skolor som är
simkunniga.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Datum

Instans

2019-02-26

Grundskolenämnden
Dnr GRN 2018-00146 3.5.1.25

Yttrande över remiss: Utbyggnadsstrategi - mer stad
längs Viskan
Grundskolenämndens beslut
Grundskolenämnden godkänner remissen: Utbyggnadsstrategi - mer stad längs
Viskan, men gör ett förbehåll att vid placering och planering av byggnation av
skolor i den förtätade och utbyggda staden arbeta med
barnperspektivet.Sammanfattning
Grundskolenämnden godkänner remissen: Utbyggnadsstrategi - mer stad längs
Viskan, men gör ett förbehåll att vid placering och planering av byggnation av
skolor i den förtätade och utbyggda staden arbeta ur barnperspektivet. De
funktioner som barnen behöver i staden bör ligga samlade, i anslutning till
skolan tex bibliotek, idrottshall, fritidsgård samt plats för lek och rekreation.
Barnen ska själva kunna ta sig säkert till och från skola/fritidshem samt kunna
besöka andra funktioner i närområdet.
Grundskolenämnden önskar att vid planering av nya detaljplaner för bostäder
även avsätter en plats/tomt för skola och andra funktioner som är lämplig ur
barnperspektivet.

Ärendet i sin helhet
Grundskolenämnden beslutar att godkänna remissen: Utbyggnadsstrategi - mer
stad längs Viskan, men gör ett förbehåll att vid placering och planering av
byggnation av skolor i den förtätade och utbyggda staden arbeta ur
barnperspektivet. De funktioner som barnen behöver i staden bör ligga
samlade, i anslutning till skolan tex bibliotek, idrottshall, fritidsgård samt plats
för lek och rekreation. Barnen ska själva kunna ta sig säkert till och från
skola/fritidshem samt kunna besöka andra funktioner i närområdet.
Grundskolenämnden önskar att vid planering av nya detaljplaner för bostäder
även avsätter en plats/tomt för skola och andra funktioner som är lämplig ur
barnperspektivet.
Texten är tagen ur Utbyggnadstrategin sid XX ”7 000 – 8 000 nya bostäder
innebär fler än 15 000 nya invånare i centrala staden. Bostaden är inte bara
byggnaden utan alla de kvaliteter som behövs för ett gott boende och ett enkelt
vardagsliv. Det ställer höga krav på planering, utbyggnad och drift av offentlig

Grundskolenämnden
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E-post
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501 80 Borås

Olovholmsgatan 32

boras.se

grundskola@boras.se

033-35 70 00 vxl
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service. Kommunen ska i tidiga skeden säkerställa att såväl offentlig som
kommersiell service finns på plats när nya bostäder etableras. Utbudet av
förskolor, skolor, bibliotek, äldreboenden, idrotts- och rekreationsområden
samt teknisk infrastruktur ska möta det behov som uppstår när innerstaden
växer.”
Grundskolenämnden menar att en förtätning av innerstaden och därmed en
ökning av nya invånare innebär en stor ökning även på elevflöden till befintliga
skolor i innerstaden. Skolorna i innerstaden är redan fyllda med elever och
enligt prognos så ökar elevflödena. Vid planering av förtätning bör man se över
om tomter eller andra lokaler finns för skoländamål i innerstaden.
Boverket har publicerat en rapport kring kommuners anpassning till skolvalet
och urbana stadsbyggnadsprinciper. Denna rapport beskriver viktiga aspekter
kring stadsplanering och placering av skolor med det obligatoriska skolvalet
som grund. Mer information:
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2017/skolans
-nya-plats-i-staden.pdf.
Beslutsunderlag
1. Boverkets publikation, Skolans nya plats i staden, Kommuners anpassning till
skolvalet och urbana stadsbyggnadsprinciper.
2. Remiss: Utbyggnadsstrategi – mer stad längs Viskan.

Samverkan
Information i FSG,
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen.

Per Carlsson (S)
Ordförande
Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef

Utbyggnadsstrategi 2018-2035
Mer stad längs Viskan
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Sammanfattning
Den här strategin visar tillsammans med Översiktsplan för Borås hur staden vill utvecklas långsiktigt. Strategin beskriver kommunens
syn på planering och utbyggnad av centrala och centrumnära stadsutvecklingsområden i Borås. Den är ett underlag för prioriteringar och
stärker förutsättningarna för bostadsförsörjning, kommunal service och infrastruktur. Utbyggandsstrategin riktar sig till alla som vill vara
med och utveckla Borås, såväl offentliga som privata aktörer. Den ger en gemensam målbild för långsiktig stadsutveckling och hjälper oss
att uppnå Vision 2025.
Borås växer snabbt och utvecklingstrycket är särskilt stort i staden. Enligt Översiktsplanen kommer kommunens befolkning växa med 30 000 nya invånare till
år 2035. Det skapar ett bostadsbehov på ca 15 000 bostäder i hela kommunen. För att möta efterfrågan och samtidigt möjliggöra en hållbar stadsutveckling
med en levande och växande stadskärna behöver bostadsbyggandet koncentreras i attraktiva lägen. Urbana kvaliteter som handel,
kultur, restauranger och offentliga mötesplatser är viktiga delar i stadens attraktivitet och livskraft. Men de kräver samtidigt ett underlag av människor och aktiviteter. Översiktsplanen pekar ut flera områden i goda lägen som har förutsättningar att integreras i den centrala stadsmiljön genom att utvecklas med bostäder,
arbetsplatser, handel och levande stadsgator. För att möjliggöra en stadsutveckling enligt uppsatta mål och strategier behöver en stor del av bostadstillskottet
koncentreras till dessa områden. Utbyggnadsstrategin föreslår därför att fokus under de kommande 10-15 åren ska ligga på att kraftsamla planering och byggande i Stadskärnan, Knalleland och Gässlösa. Dessa områden och mellanrummen har goda förutsättningar att förtätas och bindas ihop till en sammanhållen
innerstad. Målet är att hälften av kommunens bostadstillskott, ca 7 000 - 8 000 bostäder ska möjliggöras här.
Stadsutveckling kräver tid, resurser och insatser från både kommunen och andra aktörer. För att få genomförandekraft behöver utbyggnaden koncentreras
etappvis så att planering, resurser och investeringar kan riktas och samordnas effektivt. Det innebär att prioriteringar behöver göras och resurser avsättas för att
genomföra projekt i de utpekade områdena.

3

Syfte

Avgränsning och förutsättningar

Det finns ett behov av att förtydliga hur översiktsplanens utvecklingsområden kan genomföras. Syftet med utbyggnadsstrategin är att tydliggöra var
och när kommunen vill se att staden utvecklas, och därmed var det kommer
behövas ett samlat grepp och särskilda satsningar. Med en långsiktig vilja om
hur staden ska utvecklas, var nya bostäder byggs och nya behov uppstår kan
kommunen ligga steget före och utveckla staden i en takt som ekonomi och
resurser tillåter. Utbyggnadsstrategin kommunicerar också kommunens vilja
till omvärlden och ger invånare, näringsliv och andra aktörer möjlighet att i
sin tur fatta långsiktiga beslut som verkar i samma riktning. Dessutom stärker
Utbyggnadsstrategin översiktsplanens genomförbarhet och underlättar aktualisering och uppföljning av kommunens översiktsplanering.

Avgränsningen för Utbyggnadsstrategin är de utvecklingsområden och stråk
som pekas ut i översiktsplanen. Strategin beskriver en ungefärlig utbyggnadsordning för områdena under perioden 2018-2035. Ordningen utgår från en
bedömning av respektive områdes bidrag till en stadsutveckling enligt översiktsplanens intentioner om att bygga staden inifrån och ut. Strategin utgår
från att 7 000 – 8 000 nya bostäder ska möjliggöras i områdena utmed Viskan;
Stadskärnan, Knalleland, Gässlösa och de urbana stråken.
Övriga delar av staden och kommunen ska fortsätta utvecklas enligt översiktsplanens intentioner, men de kommer inte vara lika prioriterade för större
och samlade insatser som de områden som pekas ut i utbyggnadsstrategin.
Kommunen ska vara lyhörd för goda initiativ från marknaden, men måste
samtidigt driva en konsekvent linje för att få genomförandekraft över tid.
Strategin ska följas upp löpande och hållas aktuell i takt med tidens och
omvärldens förändringar. Den är ett levande dokument som ger utrymme för
omprioriteringar och riktningsjusteringar över tid och gör det möjligt att successivt flytta utblickarna framåt. Utbyggnadsstrategin medför ingen förändrad
markanvändning gentemot översiktsplanen.

Översiktsplan för Borås
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Översiktsplanens utvecklingsområden och stråk
Hestra

Knalleland

Planering för utveckling av området pågår
och byggnation för nya bostäder har börjat
genomföras på delar av området.

Knalleland är idag ett handelsområde
där ett förtätningarbete pågår med fokus
på omvandlig till blandstad. Området
bedöms rymma många nya bostäder
och stadsdelen kan bli en del av centrala
staden.

Regementet

Regementet har under senare år utvecklats etappvis som en ny stadsdel för
framförallt bostäder. Planläggning för
återstående etapper pågår.

Getängen

På Getängen finns idag olika typer av
verksamheter och aktiva tekniska anläggningar med skyddsavstånd som hindrar
annan användning i området. Området
kan på längre sikt omvandlas till blandad
stadsbebyggelse, i takt med att de tekniska anläggningarna avvecklas.

Gässlösa

På Gässlösa finns idag tekniska anläggningar och industri som på sikt kan omvandlas till blandstad. Området bedöms
kunna planeras och genomföras under
den närmaste tioårsperioden.

Stadskärnan

I stadskärnan pågår ett flertal förtäningsprojekt, som ger mer liv till stadskärnan.
Det finns goda möjligheter att förtäta de
centrala delarna av Borås och skapa en
mer livskraftig stadskärna med fler boende och stort utbud av urbana kvaliteter.

Urbana stråk

I de urbana stråken ska ny bebyggelse särskilt främjas. Stråken ska binda
samman centrala staden med övriga
stadsdelar och möjliggöra en koncentrerad stadsutveckling och hållbara resor.
Genom omvandling av vägar till stadsgator med tät bebyggelse och blandade
funktioner kan innerstadskvaliteter spridas. Utbyggnadsstrategin fokuserar på de
centrala urbana stråken, (röda pilar) som
ligger närmast stadskärnan.

Mark- och vattenanvändningskarta
från översiktsplanen
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Översiktsplanen
Översiktsplanens övergripande strategier styr de prioriteringar som görs i utbyggnadsstrategin. Översiktsplanen utgår från att Borås i första hand ska växa
i staden Borås och de fyra serviceorterna Dalsjöfors, Fristad, Sandared och
Viskafors. Utbyggnadsstrategin handlar om utvecklingen i staden. Översiktsplanens strategier pekar bland annat på ett effektivt utnyttjande av mark och
infrastruktur samt att staden ska växa inifrån och ut med en blandning av bostäder, arbetsplatser och handel. Starka stråk ska utvecklas så att staden binds
samman och hållbara resor främjas. Bostäder, arbetsplatser och mötesplatser
ska utvecklas utmed Viskan och i de historiska miljöerna från textilindustrin.

Styrkan kommer inifrån
Genom att staden växer inifrån och ut
kan mark och infrastruktur utnyttjas
optimalt, bebyggelsen hålls ihop och
nya områden integreras i den redan
byggda miljön.
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Tätt och mixat
I staden blandas bostäder, handel,
samhällsservice, parker, mötesplatser,
kontor och andra icke-störande verksamheter, som skapar liv och rörelse
flera timmar om dygnet.

Bygg för mer buss,
cykel och gång
Kollektivtrafiken utvecklas i takt med
att ny bebyggelse tillkommer, som
bidrar till ett effektivare och robustare
nät. Gång- och cykelnätet binder samman i staden som främjar vardagsmotion och hälsosamma livsmiljöer.

Koncentrerat och
sammanbundet

Viskan och textilen
synliggörs i staden

Täthet och variation i bebyggelsen skapar attraktiva gaturum samt
utvecklar stråkens stadsmässighet. Bebyggelsen koncentreras utmed stråk,
runt hållplatslägen och stadsdelstorg,
som ger tillgänglighet och närhet till
vardagens funktioner.

Viskan är ryggraden för stadens
utveckling. I den täta stadsmiljön integreras det textila arvet för att stärka
Borås identitet som textilstad.

Strategi för mer stad längs Viskan 2018-2035
Ny innerstad i nord-sydlig riktning

Stråk och områden bildar helheten

Staden växer i nord-sydlig riktning med Stadskärnan, Knalleland och Gässlösa som tyngdpunkter utmed Viskan. De urbana stråken norrut och söderut
utgör huvudkopplingar mellan tyngdpunkterna som tillsammans bildar en tät
och sammanhängande stadsmiljö med bostäder, arbetsplatser, handel, parker
och innerstadskvaliteter. Ny bebyggelse bidrar till kontinuitet och upplevelse
av stadsmässighet som främjar hållbart resande och fysiska möten mellan
människor.

Tillsammans utgör utvecklingsområdena och stråken en stor stadsbyggnadsresurs som väl utnyttjat kan möjliggöra många bostäder samt en tätare och
mer attraktiv stad. Stråken och områdena är förutsättningar för varandra. För
Knalleland, Gässlösa och på sikt Getängen ska kunna bli attraktiva stadsdelar
med goda kopplingar till stadskärnan krävs välutvecklade stråk med bebyggelsemässig kontinuitet, inbjudande gång- och cykelvägar och en variation av
intryck. Stråken och utvecklingsområdena måste ses i ett helhetsperspektiv.

Plats för 7 000 – 8 000 nya bostäder

Ökat underlag för Götalandsbanan

Den växande innerstaden bebyggs med 7000 – 8000 nya bostäder fram till
2035 genom att utvecklingsmöjligheterna i Stadskärnan, stråken, Knalleland
och Gässlösa utnyttjas. I stadskärnan handlar det främst om kompletteringar
med mindre bostadsvolymer och lokaler genom påbyggnad, omvandling eller
exploatering av lucktomter. I stråket norrut utmed Viskan och Skaraborgsvägen samt östra delen av Knalleland finns möjlighet till bostadskomplettering
som ger mer blandstad. Stråket söderut via Druvefors samt Gässlösaområdet
bedöms kunna rymma många nya bostäder. Där handlar det både om kompletteringar utmed stråket och om förnyelseprojekt på Gässlösa när avloppsreningsverket är avvecklat.

Tillväxten i innerstaden skapar underlag för en ny station på Götalandsbanan
i ett centralt läge. Många människor, företag och arbetsplatser får därmed
närhet till såväl stadens utbud som till regionala och nationella järnvägsförbindelser. Planeringsläget för Götalandsbanan är i dagsläget osäkert, men
kommunen är mycket tydlig med att den nya stationen ska lokaliseras centralt
och bli en integrerad del av den växande innerstaden, vilket är avtalat i Sverigeförhandlingen.
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Service för enkelt vardagsliv

Viskan är ryggraden

7 000 – 8 000 nya bostäder innebär fler än 15 000 nya invånare i centrala
staden. Bostaden är inte bara byggnaden utan alla de kvaliteter som behövs
för ett gott boende och ett enkelt vardagsliv. Det ställer höga krav på planering, utbyggnad och drift av offentlig service. Kommunen ska i tidiga skeden
säkerställa att såväl offentlig som kommersiell service finns på plats när nya
bostäder etableras. Utbudet av förskolor, skolor, bibliotek, äldreboenden,
idrotts- och rekreationsområden samt teknisk infrastruktur ska möta det behov som uppstår när innerstaden växer.

Viskan är grunden för både det gamla och nya Borås. Utmed Viskan
skapas nya offentliga platser, där människor möts och där det finns
möjlighet till aktiviteter. Staden har höga natur- och rekreationskvaliteter genom att gröna platser bevaras, utvecklas och skapas. Precis som
bebyggelsen bildar de gröna platserna ett sammanhängande parkstråk
genom innerstaden. Viskan och parkerna blir hela stadens sociala
mötesstråk där boråsare från alla stadsdelar och orter kan mötas.

Det textila arvet lever vidare
Borås bygger vidare på sitt textila arv som historiskt har växt fram utmed
Viskan. Dagens och framtidens arbetsplatser inom textil är till stor del kunskapsintensiva och klusterorienterade med koncentration i stadskärnan och
kring högskolan. Den växande innerstaden ska inrymma nya arbetsplatser
inom textil- och högskoleklustret samt andra kunskapsintensiva branscher.
Historiska industrimiljöer utmed Viskan ska utnyttjas för nya arbetsplatser och
inslag av bostäder, som integreras i den växande innerstaden. Bostäder och
arbetsplatser är viktiga delar i en livskraftig och blandad stadsmiljö och skapar
underlag för urbana kvaliteter som kaféer, restauranger och kulturverksamheter.
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Utbyggnadsstrategins effekter
Bedömningen av områden och utbyggnadsordning utgår från Borås Vision
2025 och översiktsplanen. Med utgångspunkt i dessa styrdokument har områden och stråk bedömts. Följande avsnitt beskriver vad som väglett utbyggnadsstrategins bedömningar och prioriteringar.
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Utveckla mellanrummen och
binda samman staden inifrån och ut

Tillgängliggöra Viskan och miljöerna
runt Viskanstråket

Inriktningen för utbyggnadsstrategin är att bygga staden inifrån och ut.
Genom att innerstaden växer ut i de urbana stråken och binder samman
utvecklingsområdena, bryts barriärer och staden hålls ihop. Mellanrummet
mellan stadskärnan och utvecklingsområdena kompletteras utifrån behov. Vid
strategiska platser eftersträvas en tätare bebyggelse och samlade funktioner,
som lockar människor till platsen. Andra delar kan behöva stärkas med tydligare kopplingar för att få en enhetlig struktur. Utgångspunkten är att utveckla
befintliga och nya kvaliteter för att stärka innerstadskänslan och få en mer
sammanhållen struktur när staden växer.

Viskan har präglat Borås på olika sätt genom historien och är en stor del av
stadsrummet i innerstaden, som bidrar till en attraktiv miljö att vistas i. Som
visionen framhåller är Viskan en plats för inspiration, rekreation och upplevelser. Detta motiverar att tillgängliggöra och stärka miljöerna längs med
Viskan med både nya boendemiljöer, arbetsplatser men också med utrymme
för grönytor. Miljön längs med Viskan ska fortsätta integreras i staden och ses
som en del i stadsrummet. Innerstaden omfamnar Viskan med gröna stråk,
parker och mötesplatser. Dessa kvaliteter eftersträvas kontinuerligt utvecklas
längs med Viskanstråket för att skapa ett sammanhängande stråk när stadens
nya blandstad växer från norr till söder.

Täthet som ger närhet och ett enklare vardagsliv

Starkare näringsliv med textil och handel

Genom den utpekade utbyggnadsstrategin kan staden förtätas i den redan
bebyggda miljön, vilket innebär att grönområden kan bevaras, som är en viktig
resurs och tillgång för Boråsarna. Genom att samla fler funktioner på en mindre yta finns det större möjlighet att serviceutbudet kan växa och vi får en mer
livskraftig stadskärna, där människor kan mötas. Den täta staden har också en
ekonomisk drivkraft. Ett högt befolkningsunderlag, funktionsblandade miljöer, korta avstånd, trygga stadsmiljöer och närhet till parker och grönområden
genererar höga markvärden, vilket i sin tur skapar en vilja att investera. Den
täta staden ger också fler möjligheter att förflytta sig i vardagen till fots, med
cykel och med kollektivtrafik.

När staden växer finns det behov av att skapa utrymme för företag att kunna
etablera sig i goda centrala lägen, som erbjuder variation och mångfald av
funktioner. Lokaliseringen för företag är viktig för att locka rätt kompetens
och verka som en konkurrenskraftig stad. Borås ska kunna erbjuda företag att
etablera sig i attraktiva stadsmiljöer, där kollektivtrafiken är god och utbudet
av restauranger, boendemiljöer samt annan service finns tillgänglig. Gamla
textilbyggnader i attraktiva lägen kan på sikt omvandlas till personalintensiva arbetsplatser tillsammans med inslag av bostäder, som skapar mer liv fler
timmar på dygnet.

Genomförande och fortsatt arbete
Utbyggnadsstrategin bidrar med en framtidsbild som visar var värden kan uppstå i staden. Den visar var det kan bli attraktivt att bygga bostäder och etablera
företag, vilket sannolikt ökar marknadens investeringsvilja. Ett framgångsrikt genomförande bygger på att kommun och marknad tillsammans skapar värden.
Platsers attraktivitet kan öka genom medveten lokalisering av bostäder och offentlig och kommersiell service. Inom kommunen behöver alla verksamheter
verka i samma riktning, exempelvis genom att uppdrag och planer följer utbyggnadsstrategin. Det kräver ett nära samarbete men också politiskt ledarskap som
håller fast vid strategin över tid.

Programstudier på områdesnivå

Rådighet över marken

Utbyggnadsstrategin är i huvudsak en prioriteringsgrund för det fortsatta
arbetet. Den tar inte ställning till innehållet i de utpekade områdena utan
visar på möjligheter. Därmed återstår ett arbete med att hitta rätt volymer
och strukturer för bland annat bebyggelse och trafik. Utredningar behöver
göras i tidiga skeden innan planläggning, projektering och byggnation tar vid.
Några exempel är markundersökningar, saneringsbehov, omlokalisering av
verksamheter och bebyggelse samt behovsanalyser av offentlig service. Staden
kommer behöva arbeta med planering på nivån mellan översiktsplan och detaljplan, där respektive områdes potential utreds med helhetsperspektiv. Detta
bör ske inom ramen för stadsutvecklingsprogram, planprogram, strukturplaner eller fördjupade översiktsplaner. Kommunens planeringshorisont är normalt längre än exempelvis exploatörers, vilket innebär att Borås Stad behöver
sätta igång processer tidigt för att möjliggöra genomförande i senare skeden.

Kommunen har flera möjligheter att styra och driva på samhällsutvecklingen.
En god markberedskap är ett av verktygen och ger kommunen ökade möjligheter och förutsättningar att genomföra utbyggnad av bostadsområden,
verksamhetsområden, kommunal verksamhet och infrastruktur. Som markägare har kommunen möjlighet att styra markanvändningen och utvecklingen
av staden i önskad riktning. Genom att aktivt arbeta med stadens markinnehav
tillgodoser kommunen behovet av mark för olika samhällsbyggnadsbehov.
Kommunens ”Riktlinjer för förvärv och försäljning av mark” är framtaget för
att fastlägga de riktlinjer som ska gälla för att långsiktigt säkerställa erforderlig
mark för samhällets expansion och att skapa en tydlighet i förvaltningen av
kommunens mark. ”Riktlinjer för förvärv och försäljning av mark” ihop med
styrdokument har som syfte att vara ett beslutsunderlag vid kommunal hantering av markärenden
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Hållbar exploateringsekonomi (ansvar och finansiering)

Dialog

En kraftfull stadsutveckling kommer medföra stora investeringar i infrastruktur, offentliga miljöer och funktioner. Kommunen kommer inte ensam kunna
bära alla kostnader, utan de måste fördelas mellan alla exploaterande aktörer
i områdena. För detta behövs finansieringsmodeller som klargör ansvar och
ekonomisk fördelning av offentliga och privata medel.

Staden ska utvecklas för människor och det är därmed naturligt att boråsarna
ska involveras i samhällsbyggandet. Delaktighet ska vara en röd tråd över tid,
där hela kommunens befolkning ska ges möjlighet till inflytande över framtiden. Kreativa former för dialog och medskapande ska utvecklas och användas
i samverkan med civilsamhället. Kommunen, näringslivet, fastighetsägare och
invånarna ska tillsammans forma berättelsen om framtidens Borås.

Komplexa processer kräver nya arbetssätt

Fortsatt arbete

Stadsutveckling handlar om att lösa komplexa processer där många aktörer
och intressen ingår. Processerna är sällan linjära utan snarare stegvisa där man
kan behöva stanna upp, bedöma nuläget och kanske ändra riktning under
arbetets gång. Det kräver samordning, samverkan och samstyrning mellan förvaltningar (och aktörer) för att kunna genomföra det som är beslutat. Genom
att agera tillsammans på olika nivåer kan medverkande aktörer genomföra
projekt. En utmaning i detta är att olika professioner/aktörer/tjänstemän kan
ha olika uppdrag, bevaka olika frågeställningar, ha olika förståelse av hur förutsättningarna ser ut samt se olika på vilka möjligheterna och utmaningarna
är. Därmed blir också bilden av vad som ska uppnås olika, hos olika aktörer.
Samverkansprocessen kan då skapa förutsättningar för att se olika perspektiv på problem och lösningar och förhoppningsvis därigenom skapa bättre
förståelse för varandras ståndpunkter och varför olika val och beslut tas. På så
sätt kan gemensamma strukturer skapas och det blir enklare att i tidiga skeden
identifiera viktig information.

Stadsledningskansliet leder arbetet med strategisk samhällsplanering samt
mark- och exploateringsfrågor. Nästa steg är att forma en ny organisation som
får i uppdrag att leda och driva de processer som behövs för att utveckla Borås enligt utbyggnadsstrategin. Organisationen ska involvera kompetenser från
flera delar av kommunen och ledas av processledare. Organisationen ska ges
den tid och de resurser som krävs för att fokusera på sitt uppdrag. Organisationen ska formas under 2019.

Uppföljning

För att säkerställa att utbyggnadsstrategin får betydelse i utvecklingen av Borås
och fungerar som stöd i fortsatt arbete är det nödvändigt med en metod för
uppföljning. Syftet är att dels att följa upp hur väl pågående stadsbyggnadsoch stadsutvecklingsarbete förhåller sig till utbyggnadsstrategin och dels vid
behov justera prioriteringar. Uppföljningen är också en metod för att bedöma
huruvida överstiksplanen och utbyggnadsstrategin är aktuell. Nya frågor väcks
och förutsättningar förändras, vilket ställer krav på en rullande och kontinuerlig översiktsplanering. Strategisk samhällsplanering på Stadsledningskansliet
ansvarar för uppföljningsarbetet som sker årligen. Följande rubriker är exempel på vad som kan följas upp utifrån utbyggnadsstrategin.

15 000 människor

7 500 bostäder

Skola/ Förskola

Grönska

Service/handel

•

Antagna detaljplaner (lokalisering)

•

Färdigställda bostäder i områden och stråk

•

Kommunal service

•

Parker och grönt

•

Trafik – trafikåtgärder

•

Strategiska markförvärv

Fritidsverksamhet

Infrastruktur och
teknisk försörjning

Arbetsplatser

För att utvecklingen ska kunna ske med ett helhetsperspektiv behöver planeringen se till att många olika funktioner samordnas när staden växer.
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Arbetsgrupp:
Tjänstepersoner från följande
förvaltningar som deltagit i arbetet:
STADSLEDNINGSKANSLIET
ADRESS: Kungsgatan 55, Postadress:
501 80 Borås
WEBBPLATS: boras.se
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Stadsledningskansliet
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Miljöförvaltningen
Tekniska förvaltningen
Fritids- och folkhälsoförvaltningen
Lokalförsörjningsförvaltningen

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:
Bifogade filer:

Adriana Koper Waris
den 22 november 2018 06:05
Grundskolenämnden Diarium
VB: 2018-00821 Remiss: Utbyggnadsstrategi - mer stad längs Viskan
Missiv.doc; Utbyggnadsstrategi - Mer stad längs Viskan 181121.pdf

Med vänliga hälsningar,
Adriana Waris
Utredare
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Borås Stad - Grundskoleförvaltningen
Besöksadress: Olovsholmsgatan 32, plan 4
Postadress: 501 80 Borås
Tfn 033-35 80 62
boras.se
När du kommunicerar med Borås Stad behandlar vi dina personuppgifter. För mer information om hur
Borås Stad hanterar personuppgifter se boras.se/pub.

-----Ursprungligt meddelande----FrÃ¥n: ks.arende@boras.se <ks.arende@boras.se>
Skickat: den 21 november 2018 16:56
Till: Arbetsliv <Arbetsliv@boras.se>; FoF FÃ¶rvaltningen <fritidfolkhalsa@boras.se>;
FÃ¶rskolefÃ¶rvaltningen <forskola@boras.se>; Adriana Koper Waris <adriana.waris@boras.se>;
Utbildning <Utbildning@boras.se>; Helen Glaser <helen.glaser@boras.se>; MiljÃ¶- och
konsumentnÃ¤mnden <mknamnd@boras.se>; SamhÃ¤llsbyggnad <Samhallsbyggnad@boras.se>;
Tekniska FÃ¶rvaltningen <tekniska@boras.se>; Malin LÃ¤nsberg <Malin.Lansberg@boras.se>; Marita
Magnusson <Marita.Magnusson@boras.se>; Maria Antonsson <maria.antonsson@boras.se>; AB
BostÃ¤der i BorÃ¥s <info@bostader.boras.se>; kund@borasem.se; kund@boraselnat.se;
anna.liljenby@fastighetsagarna.se; info@borasnaringsliv.se; erik.williamson@castellum.se
Ã„mne: 2018-00821 Remiss: Utbyggnadsstrategi - mer stad lÃ¤ngs Viskan
Hej,
Översänder remiss för Utbyggnadsstrategi - mer stad längs Viskan. Det är en fortsättning på
Översiktsplan för Borås, där kommunen tydliggör en utbyggnadsordning för utpekade
stadsutvecklingsområden i Borås.
Ser fram emot ert svar senast 2019-02-01, till ks.diarium@boras.se.
Kontakt
Sebastian Andersson
Strategisk samhällsplanerare
Stadsledningskansliet, Borås Stad
sebastian2.andersson@boras.se
033-357098
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Datum

Instans

2019-02-26

Grundskolenämnden
Dnr GRN 2019-00009 3.5.4.25

Yttrande över remiss: Borås Stads riktlinjer för
bostadsförsörjning
Grundskolenämndens beslut
Tillstyrka Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjning samt översända svaret till
Kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Grundskolenämnden har ombetts att svara på rubricerad remiss.
Grundskolenämnden tillstyrker Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjning.
Prognosen som presenteras visar att barn och ungdomar som befinner sig i
skolåldern ökar. Bedömningen är att delar av den ökningen som visas i
prognosen flyttas över till stadens utvecklingsområden. Behov av exempelvis
skola bör bedömas gemensamt med den centrumnära bebyggelsen och
samordnas med ett hela staden-perspektiv. Faktorer som påverkar val av
bostadsområde är kvaliteten på offentlig och kommunal service. Möjligheten till
en bra skola ger attraktivitet till ett område och det är tydligt i underökningar att
kommunens jämförelsetester påverkar. Jämförelsetjänster bedöms få en allt
större påverkan av invånarna framöver.
Grundskolenämnden menar i remissvaret att det är viktigt att det finns
grundskola i närheten där elever bor. För att få en attraktiv skola och
bostadsområde i en attraktiv stad är det viktigt att avsätta plats för skola
alternativ tomt för utbyggnation av grundskola vid planering av nya
bostadsområden.
Grundskolenämnden menar att det är viktigt för staden att ha barnperspektivet
i fokus. Funktioner som barn har behov av bör vara samlat till platser i närhet
av barnet och familjens närområde.
Ärendet i sin helhet
Grundskolenämnden har ombetts att svara på rubricerad remiss.
Grundskolenämnden tillstyrker Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjning.
Prognosen som presenteras visar att barn och ungdomar som befinner sig i
skolåldern ökar. Bedömningen är att delar av den ökningen som visas i
prognosen flyttas över till stadens utvecklingsområden. Behov av exempelvis

Grundskolenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Olovholmsgatan 32

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl
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skola bör bedömas gemensamt med den centrumnära bebyggelsen och
samordnas med ett hela staden-perspektiv. Faktorer som påverkar val av
bostadsområde är kvaliteten på offentlig och kommunal service. Möjligheten till
en bra skola ger attraktivitet till ett område och det är tydligt i underökningar att
kommunens jämförelsetester påverkar. Jämförelsetjänster bedöms få en allt
större påverkan av invånarna framöver.
Grundskolenämnden menar i remissvaret att det är viktigt att det finns
grundskola i närheten där elever bor. För att få en attraktiv skola och
bostadsområde i en attraktiv stad är det viktigt att avsätta plats för skola
alternativ tomt för utbyggnation av grundskola vid planering av nya
bostadsområden. Ökning och förtätning av bostäder genererar fler elever till
grundskolan. Det är viktigt att planera så att grundskolan har möjlighet att möta
kommande elevströmmar, att det finns plats för expandering.
Grundskolenämnden menar att det är viktigt för staden att ha barnperspektivet
i fokus. Funktioner som barn har behov av bör vara samlat till platser i närhet
av barnet och familjens närområde. Detta även ur ett hållbarhetsperspektiv där
resor kan minska och eleverna själva kan ta sig till och från skola och
fritidsaktiviteter. Önskvärt är att även andra verksamheter placeras nära t.ex.
Fritid och Kultur. Staden behöver planera säkra och trygga stråk för elevernas
kommunikationer i samhället.
Det är även viktigt att avsätta plats för lek och rekreation, skolgårdar och parker
ska vara anpassade till elevernas behov och kunna nyttjas av de som bor i
närområdet. Trenden i samhället visar på fler barn i centrum. Att planera trygga
och säkra skolgårdar och parker som kan locka barnen till utevistelse och
rörelse både på verksamhetstid samt på fritiden.
Borås Stad växer och befolkningen ökar – viktigt att beräkna hur många barn i
skolåldern det genererar då nya områden planeras och därmed plan för
nyproduktion och utbyggnation av grundskolor. Ett förslag är att ett
styrdokument med syfte att kartlägga markbehov på längre sikt och med syfte
att i ett tidigt skede avsätta mark för utbyggnad av samhällsservice, till exempel
skolor, arbetas fram.
Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsen.
Samverkan
Information i FSG.
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen.
Per Carlsson
Ordförande
Pär Arvidsson Fäldt

Sida

Borås Stad

3(3)

Förvaltningschef

Sida

MISSIV
Datum

2019-01-11

1(3)
Instans

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2018-00811 3.4.2.0

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

Kommunstyrelsen
Postadress

501 80 Borås

Besöksadress

Kungsgatan 55

Hemsida

boras.se

E-post

boras.stad@boras.se

Telefon

033-35 70 00 vxl
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Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna
kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som
ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen.
Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade
ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda
yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med
nämndens/styrelsens beslut.
Separata protokollsutdrag skall inte sändas.
Karin Graad
Handläggare
033 357057
e-post: karin.graad@boras.se

Remissinstanser (obligatoriska)
1. Länsstyrelsen i Västra Götalands län
2. Bollebygds kommun
3. Herrljunga kommun
4. Marks kommun
5. Svenljunga kommun
6. Tranemo kommun
7. Ulricehamns kommun
8. Vårgårda kommun
9. Arbetslivsnämnden
10. Individ- och familjeomsorgsnämnden
11. Lokalförsörjningsnämnden
12. Samhällsbyggnadsnämnden
13. Sociala omsorgsnämnden
14. Vård- och omsorgsnämnden
15. AB Bostäder i Borås
16. AB Sandhultsbostäder
17. AB Toarpshus
18. Fristadbostäder AB
19. Viskaforshem AB
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Remissinstanser (frivilliga)
20. Boråsregionen
21. Borås Näringsliv
22. Centrumfastigheter i Borås
23. Fastighetsägarna
24. Sveriges Byggindustrier
25. Fritids- och folkhälsonämnden
26. Förskolenämnden
27. Grundskolenämnden
28. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
29. Kulturnämnden
30. Miljö- och konsumentnämnden
31. Tekniska nämnden
32. Samtliga politiska partier som är representerade i Borås Stads
kommunfullmäktige (utskick till kommunalråd alt. gruppledare)

Strategi
Program
Plan
Policy
• Riktlinjer
Regler
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Borås Stads

Riktlinjer för
bostadsförsörjning

Borås Stads
styrdokument
Aktiverande

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

Normerande

policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav

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

Vi vill att Borås ska växa. I översiktsplanen planerar vi för att vi blir 30 000 fler boråsare
under de kommande 20 åren. Det innebär att behovet av nya bostäder fortsätter vara
stort. Kommunen strävar efter ett varierat bostadsbyggande.
Nya bostäder ska vara långsiktigt hållbara, ha hög kvalitet och olika upplåtelseformer. Vi
utformar socialt hållbara bostäder över generations- och kulturgränser med en blandad
bebyggelse av gammalt och nytt och med olika upplåtelseformer. Vi verkar för ett ekologiskt
och ekonomiskt byggande med minimerad förbrukning av vatten och energi.
Kommunen kan påverka och styra detta genom exempelvis markanvisning, planläggning,
bygglov samt försäljning och upplåtelse av mark. För ett bra liv, oavsett var i livet vi
befinner oss, är det viktigt att kommunen arbetar aktivt med bostadsfrågor.

Läsanvisning
I visionen Borås 20251 och i Översiktsplanen2 finns kommunala spelregler för bostadsbyggande.
För att rikta materialet till olika användare samt underlätta för kommande revideringar
är materialet indelat i tre dokument - riktlinjer, handlingsplan och analys.
Del 1 – är Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjningen och redovisar vilka verktyg
som kommunen kan använda sig av för att påverka bostadsbyggnationen. Denna del är
främst inriktad till att stödja arbetet inom den egna organisationen. Kommunfullmäktige
antar riktlinjerna vart fjärde år.
Del 2 – Handlingsplan för bostadsförsörjning. Här redovisas vilka byggmöjligheter
som finns i befintliga detaljplaner samt vilka bostadsprojekt som är i planeringsfasen.
Redovisas årligen i Kommunstyrelsen.
Del 3 – Befolknings- och bostadsanalys. Den ska fungera som ett kunskapsunderlag
för byggaktörer och andra som är verksamma i bebyggelseutvecklingen. Redovisas i
Kommunstyrelsen inför revidering av Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjning.
Laghänvisning etc.

Alla kommuner ska ha aktuella riktlinjer för bostadsförsörjning (lag 2000:1383). Syftet är
att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja
att bostäder planeras och genomförs. Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning ska
minst innehålla följande uppgifter:
1. Kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet,
2. Kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål, och
3. Hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta och nationella regionala mål, planer
och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen
Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av
• demografiska utvecklingen (förändringar av åldersstruktur över tid),
• efterfrågan på bostäder
• bostadsbehovet för särskilda grupper
• marknadsförutsättningar
Riktlinjer för bostadsförsörjning ska antas ar Kommunfullmäktige under varje mandatperiod.
1
2

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

Kommunens mål för
bostadsbyggandet

Utifrån Översiktsplanens tankegångar som baseras på senaste årens befolkningsökning
höjs kommunens mål för bostadsbyggande till 750 bostäder per år. Kommunen ska
verka för att detta mål är möjligt att genomföra genom att använda kommunens olika
verktyg. Både konjunktursvängningar och förändrade befolkningstal framöver kommer
att påverka möjligheten att nå det uppsatta målet med faktisk byggnation. För att skapa
goda förutsättningar för att nå målet har kommunen satt upp ett antal riktlinjer för
attraktionskraft, tydlighet och vilja.
Under mandatperioden 2019-2022 ska Borås Stad verka för:
Fysisk planering

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

Kommunstyrelsen ska främja bostadsutveckling genom att arbeta strategiskt och
långsiktigt med utpekade stadsutvecklingsområden (t.ex. Gässlösa) och områden
som kan stärka service och hållbart resande (t.ex. serviceorterna).
Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att bostadsbyggandet
följer intentionerna i Översiktsplan för Borås och Utbyggnadsstrategin (just nu
under remiss, antas 2019).
Kommunstyrelsen ska regelbundet följa upp översiktsplanens effekter på
bostadsbyggandet.
Kommunstyrelsen ska driva på projektet kring höghastighetsjärnväg Göteborg-Borås(Stockholm) så att järnvägssträckning och stationsläge i Borås kan fastställas. Genom
detta möjliggörs bostadsbyggande i områden som idag omfattas av järnvägskorridorer.
Kommunstyrelsen ska frigöra ytor för nya bostäder i centrumnära lägen genom att
möjliggöra flytt av ytkrävande/störande verksamheter till nya verksamhetsområden.
Kommunstyrelsen ska ha en aktiv planering av egen mark för att i högre grad kunna
påverka innehåll, utbyggnadstakt och förverkligande.
Samhällsbyggnadsnämnden ska ha god planberedskap för bostadsbyggande, som
ligger i balans med genomförande. Planprioriteringar ska i största möjligaste mån
följa Översiktsplan för Borås och Utbyggnadsstrategin (just nu under remiss)

Kommunala bostadsbolag

Kommunerna har enligt lag ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen generellt och
ett särskilt ansvar för vissa grupper. Genom kommunens ägardirektiv kan kommunen
påverka bolagen. De kommunala bostadsbolagen är ett viktigt verktyg för att staden ska
uppfylla detta ansvar.
De kommunala bostadsbolagen ska:
• Tillgodose att hyresbostäder finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till
god teknisk och arkitektonisk kvalitet, och erbjuda ett brett utbud av bostäder med
4
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•
•
•
•
•

stor valfrihet. beträffande storlek, standard och belägenhet.
Medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper.
Godta att försörjningsstöd och etableringsersättning motsvarar inkomst.
Tillgodose att trygghetsboenden finns att tillgå.
Arbeta så kundorienterat att bolaget uppfattas som ett attraktivt alternativ på
bostadsmarknaden oavsett den bostadssökandes behov och ekonomiska möjligheter.
Stimulera byggande av olika former av bostäder, och medverka till teknisk utveckling
inom fastighetsbranschen.

Bra bostäder till alla

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

•
•
•
•

Ansvariga nämnder för respektive målgrupp har ansvar för att framföra behovet av
LSS, SoL, Vård- och omsorgsboende och motsvarande boendeformer i kommunal
regi till Lokalförsörjningsförvaltningen. Lokalförsörjningsplanen sätter sedan igång
planeringskedjan inom kommunen.
Vård- och äldrenämnden ska driva på och stödja dialogen mellan målgrupp och
exploatörer för att öka antalet trygghetsbostäder i kommunen.
Arbetslivsnämnden ska tillgodose behovet av lägenheter till nyanlända som omfattas
av bostadsanvisningslagen. Individ och familjeomsorgsnämnden ska tillgodose
bostad för barn utan vårdnadshavare som är under 18 år.
Samarbeten och arbetsmetoder både mellan förvaltningar och externa aktörer ska
utvecklas för att tillgodose bostadsbehovet för respektive målgrupp.
Kommunstyrelsen tillsammans med Högskolan i Borås ska verka för att tillgodose
behovet av studentlägenheter och smålägenheter genom exempelvis planprioriteringar
och samverkan med andra aktörer.

Kommunens verktyg

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

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

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

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

Riktlinjer för markanvisningar för bostäder finns antagna. Riktlinjerna beskriver
hur Borås Stad arbetar vid fördelning av kommunens mark till olika byggherrar.
Markanvisningsinstrumentet tjänar som ett av de medel som kommunen använder sig
av för att nå de mål och den utveckling av bostadsbyggnation som eftersträvas. Borås
Stad tillämpar tre metoder för markanvisningar: markansvisningstävling, direktanvisning
och dubbel markanvisning. Riktlinjerna beskriver bland annat grundläggande villkor
för markanvisningar, prissättning av marken, information om när de olika metoderna
tillämpas samt vad som ska skickas in för att ansöka om en direktanvisning.
Det är kommunstyrelsen som fattar beslut om att godkänna en markanvisning för
aktuellt projekt. Inför varje beslut om markanvisning upprättas ett markanvisningsavtal
där byggherren förbinder sig att acceptera de villkor som gäller för markanvisningen.
Markanvisningsavtalet innehåller ansvars- och kostnadsfördelning, markpris, överenskommelse
om upplåtelseform samt villkor för exploateringen. För att projekt inte ska bli liggande
så tidsbegränsas alla markanvisningar, normalt till max två år. Om projektet inte är
genomfört inom denna tid kan kommunen, om förseningen inte beror på byggherren,
välja att förlänga markanvisningen.
I juli 2018 har Borås Stad drygt tio beslutade markanvisningar som inrymmer ungefär
1 000 bostäder och samtidigt arbetar kommunen aktivt med upprättandet av ytterligare
cirka 5-10 markanvisningsavtal innehållande drygt 500 bostäder.
Avtal i samband med exploatering

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

Marknaden efterfrågar villatomter för såväl gruppbyggnation av småhus som villatomter
för egen byggnation. Kommunens möjlighet att möta efterfrågan av villaområden för
6
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gruppbyggnation sker genom markanvisning (se avsnitt ovan). Kommunen exploaterar
mark för villatomter för egnahemsbyggare (privatpersoner). Villatomterna förmedlas via
tomtkön och fördelas efter kötid. Varje år säljs ca 10-15 villatomter till privatpersoner. I
december 2018 finns förnärvarande ca 40 villatomter till salu. De flesta ligger i kommunens
mindre orter utanför stadskärnan. Målet är att ta fram ytterligare områden för villatomter.

Översiktsplan och fördjupade översiktsplaner/
planprogram
Kommunen ska ha en aktuell översiktsplan som ska aktualitetsprövas varje mandatperiod
enligt plan- och bygglagen (PBL). Översiktsplanens ska visa vilken utveckling som kommunen
vill bejaka genom att styra mark- och vattenanvändningen. Kommunstyrelsen har ansvar
för den översiktliga planeringen.
Översiktsplanen för Borås3 utgår ifrån att vi blir 30 000 fler Boråsare under de kommande
20 åren. Bebyggelseutvecklingen fokuserar på att stärka våra större kärnor (Borås, Fristad,
Sandared, Viskafors och Dalsjöfors) för att bland annat säkerställa lokal service. De
fokuserar även på att stärka våra stora kollektivtrafikstråk samt att öka tätheten i den
reda bebyggda miljön. Det innebär att projekt och åtgärder som går i linje med denna
inriktning behöver prioriteras. Översiktsplanen ska vara ett stöd i avvägningen mellan
olika projekt.
Översiktsplaner pekar även ut att antal utvecklingsområden där det kan ske större
samhällsbyggnadsprojekt ex äldre industriområden i centrala lägen. En utbyggnadsordning
för de större omvandlingsområdena tas fram.
Översiktsplanens utvecklingsstrategi för bostadsbyggande och boendemiljöer4

Borås stad ska verka för en bostadsmarknad som är öppen och tillgänglig för olika
gruppers behov, och den ska kunna erbjuda något för alla – barnfamiljen, studenten,
ensamhushållet, pensionären och samboparet. För att tillgodose detta behov och skapa
en långsiktig bostadsförsörjning i Borås behöver bostadsproduktionen gå i takt med
befolkningsutvecklingen och skapa ett varierat utbud av boendeformer i goda lägen.
En blandning av upplåtelseformer i samma område stärker förutsättningarna för att
människor med olika socioekonomisk bakgrund ska kunna bo i samma område. Det
gynnar mångfald och integration, som i sin tur stärker social sammanhållning.
Bostadsutveckling genom förtätning skapar underlag för service, kollektivtrafik och för
att sociala möten kan ske. Fler bostäder av olika slag behövs, framförallt fler lägenheter
och mindre bostäder som gör det möjligt för äldre att flytta inom sin ort. Det är positivt
om bostäder, arbetsplatser och service kan dra nytta av varandra. Genom att utgå från
det befintliga och bygga med hänsyn till omgivningen kan bostadsområden kompletteras
på ett bra sätt.
I den täta staden finns behov av flera funktioner på en begränsad yta, och därmed bör
exempelvis bostadshus inrymma fler än en funktion. Ett yteffektivt markutnyttjande ska
alltid eftersträvas. Därtill behöver vi nya innovativa lösningar som stärker en långsiktigt
hållbar livsmiljö.

Detaljplaner och planberedskap
Kommunen ansvarar för detaljplaneläggning av mark och vattenområden enligt Plan- och
bygglagen (PBL) I detaljplanen styrs bland annat användningssätt, volymer och utseende
vilket ger kommunen möjlighet att påverka planernas innehåll. Upplåtelseformer eller
3
4

Antagen av Kommunfullmäktige 2018-04-12
Översiktsplan för Borås, 2018, sid 39
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reservera bostäder till en viss målgrupp får dock inte styras i själva detaljplanen. Det är
Samhällsbyggnadsnämnden som har myndighetsansvar för detaljplaner.
En god planberedskap utifrån kommunens mål och ambitioner och som möter marknadens
aktörer är viktig. Efterfrågan av detaljplaner överstiger vad som är möjligt att tillgodose
under året. Så har det ofta varit. Men för att kunna hålla tidplaner, förverkliga intentionerna
i översiktsplanen och andra styrande dokument behöver vi göra prioriteringar. Det är
viktigt att detaljplaneproduktionen har en bra balans utifrån byggtakt för att hushålla med
kommunens planeringsresurser samt att inte skapa konkurrens mellan bostadsprojekt.
Ett aktivt plan- och genomförandearbete från alla bidrar till att stärka kommunens
konkurrenskraft.
Prioriteringar av detaljplaner ses över årligen i plan- och bygglovavdelningens Produktionsplan.
En bred arbetsgrupp över förvaltningsgränserna är med i processen för att säkerställa
kommunens egna behov och åtaganden där behoven som tagits upp i Lokalförsörjningsplanen,
lämnade direktanvisningar etc. tas omhand. Detta helhetstänk är viktigt att värna om. I
del 2 (Handlingsplan för bostadsförsörjning) listas de projekt med bostadsinnehåll som
finns med i produktionsplanen.

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

Bra bostäder för alla
Det är viktigt att det tas fram en mångfald av bostäder som riktar sig till alla grupper.
Det finns grupper som särskilt behöver nämnas och där det kommunen som har ett
grundläggande ansvar.
Ungdomar och studenter

Ungdomar som flyttar till eget boende efterfrågar i första hand små, billiga hyreslägenheter.
Nya lägenheter är i allmänhet dyrare än äldre. Vid flyttkedjor som uppstår vid nyproduktion
kommer små hyresrätter med lägre boendekostnader till uthyrning.
Studentlägenheter och smålägenheter upp till 35 m2 har i Plan- och bygglagen fått
lättnader i exempelvis krav för buller, vilket innebär att denna kategori kan identifieras
i samband med prioritering av detaljplaner.
Äldre och personer med funktionsnedsättning

Genom socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS) har kommunen ansvar att som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de
behöver. Detta ansvar hanteras av två olika förvaltningar.
Vård- och äldreförvaltningen hanterar tre olika boendeformer för äldre.
Vård- och omsorgsboende5 kallas även särskilt boende och är ett boende för de som
behöver service och omvårdnad dygnet runt. Boendet ger hjälpinsatser som behövs i
vardagen inklusive hälso- och sjukvårdsinsatser av sjuksköterska, arbetsterapeut och
fysioterapeut, liksom regelbundna läkarbesök. För att flytta till denna boendeform
krävs utredning och bistånd enligt socialtjänstlagen. Vård- och omsorgsboenden med
speciell inriktning kan utformas utifrån behov.
Trygghetsbostäder är till för seniorer som ännu inte är i behov av vård- och omsorgsboende
men som önska mer trygghet och social närvaro än vad som de kan få i sitt nuvarande
5

8

Benämndes tidigare Äldreboende, enligt Äldreboendedelegationen
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hem. Termen trygghetsbostäder kom 2008 och är en relativt ny boendeform. Utbudet
är därför fortfarande begränsat. Kriteriet för att få tillgång till en trygghetsbostad är att
vara 70 år eller äldre. Personer över 85 år har förtur. Dessutom går att ansöka om förtur
i bostadskön till en trygghetsbostad vilket hanteras om vård- och äldreförvaltningen.
Till skillnad från ett vård- och omsorgsboende ingår varken mat, service, omvårdnad eller
hemsjukvård. Finns behov av hjälp söker den enskilde personen hemtjänst/hemsjukvård.
Däremot är det krav på att bostäderna ska vara funktionellt utformade, att boendet ska
ge möjlighet till aktivitet och social gemenskap samt ha utrymmen för gemensamma
måltider. Det ska också finnas en aktivitetssamordnare som dagligen ska stödja de boende
under vissa tider. Det krävs inget beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen för att flytta
till en trygghetsbostad. Trygghetsbostäder finns i det ordinarie bostadsbeståndet och
söks direkt hos fastighetsägaren.
Seniorbostäder är ett funktionellt och bekvämt boende med möjlighet till gemenskap.
Det är helt vanliga bostäder, ofta med bra läge med närhet till kommunikationer. Tanken
är att det ska vara ett enkelt och bekvämt alternativ för den aktiva och friska senioren
och samtidigt ett boende för att kunna åldras i Seniorbostäder finns i det ordinarie
bostadsbeståndet och söks hos fastighetsägare. För att flytta in i en seniorbostad behövs
inget bistånd enligt socialtjänstlagen. Fastighetsägaren beslutar om åldersnivån och vem
som får flytta in.
Sociala omsorgsförvaltningen hanterar två olika boendeformer.
LSS är en förkortning som betyder Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade.
Syftet med lagen är att förbättra förutsättningarna för att personer med vissa
funktionsnedsättningar ska kunna leva självständiga liv och samtidigt få det stöd de
behöver. En hjälpinsats som ryms inom LSS är att erbjuda bostäder med särskild service
eller annan särskild anpassning. Det finns många hjälpinstanser inom LSS-lagen, och
boende är en av dem. Det kan variera hur mycket stöd och personal som finns på plats i
ett LSS-boende. För att flytta till denna boendeform krävs att personen beviljats insatsen
bostad med särskild service får erbjudande om det boende som motsvarar hens behov,
och där det finns lediga lägenheter.
Psykiatriboende är ett gruppboende där alla ha en mindre bostad samt gemensamma
rum som delas med de andra som bor i bostaden. På vissa av boendena finns personal
tillgängliga dygnet runt, i andra bostäder endast delar av dygnet. Service, omvårdnad
och stöd ges utifrån dina individuella behov och önskemål. För att ha rätt till bostad
med särskild service enligt socialtjänstlagen behövs ett omfattande omsorgsbehov. Stödet
beviljas enbart om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.
Personer med svag ställning på bostadsmarknaden

I Borås stads styrdokumentet Program mot hemlöshet6 finns specifika mål och strategier
och åtgärder för att hindra att hemlöshet uppstår. Individ- och familjeomsorgsnämnden
har det primära ansvaret för arbetet mot hemlöshet i Borås Stad men fler förvaltningar
och bolag har en viktig roll i detta arbete.
Programmet i korthet är uppdelad i fyra målområden:
• Alla ska vara garanterade tak över huvudet och erbjudas insatser efter behov
• Minska antalet intagna eller inskrivna på exempelvis kriminalvårdsanstalt eller
behandlingshem som inte har ordnad bostad inför utskrivning
• Underlätta inträde på den ordinarie bostadsmarknaden för dem som är i boendetrappor,
träningslägenheter eller likande boenden.
• Antalet vräkningar ska minska. Inga barn ska vräkas.

6

Program mot hemlöshet är fastställt av Kommunfullmäktige 22 augusti 2013, reviderat 17 augusti 2017.
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Arbetslivsförvaltningen ansvarar för flera typer av boende.
Sociala boenden består av ett andrahandskontrakt utifrån en biståndsprövning. I denna
kategori finns flera olika grupper som har möjlighet till ett boende. Här finns hemlösa med social
problematik, de över 65 år som har behov av insatser från Vård- och äldreförvaltningen samt
riskerar att bli utan bostad, funktionshindrade/psykiskt sjuka som har behov av kommunala
insatser samt riskerar att vara utan bostad, ungdomar med social problematik (innefattar de
som varit kända för insatser och utredningar under längre tid t.ex. ungdomsboendet)och
som inte på egen hand har möjlighet att ordna en lägenhet samt barnfamiljer med social
problematik (innefattar även de som tidigare har haft sociala problem och eller insatser)
Skyddade boenden består av egna kontrakt men i vissa fall kan det vara ett andrahandskontrakt för personer som är utsatt för relationsvåld. För denna målgrupp görs
bedömning och utredning inom ALF, bedömd risk att utsättas för våld i hemmet.
Jourboende är bostäder för akuta boendelösningar. Arbetslivsförvaltningen hyr bostaden
och upplåter den utifrån en biståndsprövning under kortare period.
Nyanlända och ensamkommande

Anvisade boenden hanteras av arbetslivsförvaltningen och består av egna kontrakt
och riktar sig till tre olika grupper. Dessa är nyanlända med uppehållstillstånd där
kommunen har krav enligt bostadsanvisningslagen att erbjuda bostäder enligt ett kvot
system, nyanlända barnfamiljer utan social problematik med uppehållstillstånd så kallade
anknytningsärenden samt ensamkommande barn över 18 år som har bott på HVB eller
stödboende som fått uppehållstillstånd.
Individ och familjeomsorgsförvaltningen hanterar boenden för barn utan vårdnadshavare
som är under 18 år.
Det kan även bli ett ytterligare åtagande för kommunen enligt förslaget i mottagande
utredningen att kommunen kommer att få ansvaret för bonde för vuxna under tiden
asylfrågan görs. Detta ansvar ligger i dag på migrationsverket.

Allmännyttiga bostadsbolag
En kontinuerlig nyproduktion av hyresrätter är angeläget för att möta efterfrågan.
Kommunen själva bygger enbart bostäder som är särskilt boende för äldre och bostäder
med särskild service för personer med funktionsnedsättning.
Våra fem kommunala bostadsbolag har en viktig roll i bostadsbyggandet tillsammans
med de privata aktörerna på bostadsmarknaden. Kommunens kan genom sitt ägardirektiv
och politisk styrning till bolagen påverka produktion och förvaltning på den lokala
bostadsmarknaden. Genom tätt samarbete med bostadsbolagen kan kommunen påverka
boende för grupper som kommunen har särskilt ansvar för.
De kommunala bolagen har tillsammans ca 15% av det totala bostadsbeståndet i kommunen.
AB Bostäder i Borås

AB Bostäder äger och förvaltar drygt 6500 bostäder i stora delar av staden. AB Bostäder
i Brämhult, Byttorp, Centrum, Druvefors, Hulta, Hässleholmen, Norrby, Göta, Hestra,
Norrmalm, Sjöbo, Trandared, Tullen och Östermalm.
Inom AB Bostäders bestånd erbjuds Trygghetsbostäder och Seniorbostäder i Centrum,
Norrmalm, Norrby, Byttorp, Sjöbo och Hässleholmen. Det finns även 259 studentbostäder i
nära anslutning till Högskolan och ytterligare studentbostäder/studentrum på Hässleholmen
i traditionella lägenheter.

10

Borås Stad | riktlinjer för bostadsförsörjning

Nybyggnation av lägenheter pågår på Hässleholmen och Hulta och ytterligare projekt
är i planeringsfas.(Se Del 2 Handlingsplan för bostadsbyggande)
Sandhultsbostäder

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

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

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

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

Information
Hyresbostäder och studentbostäder

Det finns ingen gemensam bostadsförmedling i kommunen. De fem kommunala bostadsbolagen
har egna bostadsköer.
Kommunen har en bostadsportal där det finns en lista över fastighetsbolag med
kontaktuppgifter samt. Här finns också en gemensam bostadsportal för Studentlägenheter.

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

Nationellt och regionalt
perspektiv på bostadsförsörjningen

Det finns en rad olika mål som berör bostadsförsörjning. Detta gäller på så väl nationell
som regional nivå. Målen är av olika karaktär och tydlighet och det kan vara svårt att
göra avvägningar för vilka av målen som har tydligast bäring mot fysisk planering och
bostadsförsörjning samt stämmer överens med kommunens förutsättningar. Nedan
presenteras ett urval av nationella och regionala mål, planer och program.

Borås Stad | riktlinjer för bostadsförsörjning
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Nationellt
Mål för boende och byggande

Regeringens målsättning är att det fram till 2020 ska byggas 250 000 nya bostäder i
Sverige.
Det övergripande målet om bostadsbyggandet är att ge alla människor bostäder i alla delar
av landet utifrån en social aspekt och en god livsmiljö där långsiktigt god hushållning med
naturresurser och energi främjas samt där bostadsbyggande och ekonomisk utveckling
underlättas.
Sverigeförhandlingen

Sverigeförhandlingen hade regeringens uppdrag att bland annat möjliggöra ett snabbt
genomförande av en ny höghastighetsjärnväg från Stockholm till Göteborg och från Stockholm
till Malmö och att ta fram förslag till principer för finansiering, en utbyggnadsstrategi
samt hitta lösningar för spår och stationer där tågen ska in i städerna. Totalt skulle
infrastruktursatsningar runt om i Sverige möjliggöra byggandet av cirka 100 000 nya
bostäder fram till år 2035.
Sverigeförhandlingen drev en förhandling om medfinansiering där kommuner, regioner
och näringsliv kunde vara med och påverka. Fokus låg på hur det skapas mest nyttor för de
olika infrastrukturprojekt som ingår i förhandlingen, som till exempel ökat bostadsbyggande
och en bättre arbetsmarknad.
Borås Stad och Sverigeförhandlingen har skrivit ett avtal att det ska byggas 12 500 bostäder
i kommunen. Åtagandet är en del i den överenskommelse kring höghastighetsjärnväg
som planering i Sverige. Den nya stambanan mellan Göteborg och Stockholm ska ha
ett centralt eller centrumnära stationsläge i Borås.
Sverigeförhandlingen var en kommitté under Näringsdepartementet och startade 2014
under namnet Sverigebygget. Sverigeförhandlingens uppdrag avslutades 31 december
2017 i och med deras slutrapport.
Övrigt

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

Regionalt och mellankommunalt
Miljömål

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

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

Bostadsmarknaden i länet
Antalet invånare i länet fortsätter att öka men under 2017 i lägre takt än de senaste åren.
Takten i befolkningsökningen antas också minska ytterligare framöver. Bostadsbyggandet
12
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ökade totalt i länet och i många kommuner under 2017 och det finns förväntningar om
kraftigt ökat bostadsbyggande under 2018 och 2019. Osäkerheten om den framtida
efterfrågan och priserna på bostäder innebär att det finns risk för att bostadsbyggandet
minskar framöver. Trots ökat bostadsbyggande är det underskott på bostäder i nästan
hela länet. En fortsatt tuff bostadsmarknad påverkar mångas möjligheter att tillgodose
sina behov av ett bra boende.
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Handlingsplan för bostadsbyggande
- en lägesredovisning av pågående bostadsprojekt 2019-2023

Del 2 Handlingsplan för bostadsbyggande är en del av
Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjning
Redovisad i KS XXXX-XX-XX

Handlingsplan för
bostadsbyggande
Inledning

Handlingsplanen för bostadsbyggande 2019-2023 är
en del av Borås Stads riktlinjer för bostadsbyggande.
Handlingsplanen uppdateras årligen av Kommunstyrelsen och redovisar kända projekt för bostadsbyggnation.
I Kommunfullmäktiges indikatorer finns målvärden
för detaljplaneframställning. Där finns mål för 600
bostäder per år vara 100 av dessa ska ligga inom
stadskärnan.
Borås Stad verkar för att bostadsbyggandet ska öka
markant utifrån nuvarande byggnation. I Borås Stads
förslag till Översiktsplan utgår den ifrån att 15 000
nya bostäder tillkommer under en 20-årsperiod vilket
motsvarar ca 750 nya bostäder per år.

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

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

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

2015
197
97
55
349

2016
296
110
74
480

2017
319
95
104
518

jan-okt
2018
275
89
83
447

Källa: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad
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Förklaring till tabeller

Nedanstående tabeller i handlingsplanen redovisar
bedömd bostadsbyggnation och inte den faktiska
byggnationen som kommer att ske. Däremot är det
svårt att förutse vilka av objekten som kommer att
starta under 2018-2022. Objekten är grupperade i tre
olika tabeller utifrån hur långt planeringsprocessen har
kommit.
I spalterna lägst till vänster finns uppgifter om var
i kommunen, samt vilken fastighet och adress som
objektet finns. Därefter följer vem som planerar att
bygga (byggherre). När Borås Stad står som byggherre
är kommunen markägare.
Sedan följer vilket år som är förväntad byggstart
och eventuellt utbyggnadstakt om bostäderna är
fördelade på flera år. Efter det följer en redovisning
av hustyp och vilken upplåtelseform som är planerad.
Bland flerbostadshus är hyresrätter och bostadsrätter
övervägande. Bland villor och småhus är det vanligast
med äganderätt där den enskilde själv äger huset.
I vissa fall finns uppgifter om specialbostäder.
Det innebär att det är tänkta som exempelvis
studentbostäder, LSS/SoL-boenden eller vård- och
omsorgsboende.
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Tabell 1: Bostadsprojekt i klara
detaljplaner

Tabellen innehåller en lista med laga kraft-vunna
detaljplaner som är klara för att behandla bygglov på.
Dessutom är listan kompletterad med kända projekt
som kan påbörjas på äldre detaljplaner som inte blev
genomförda i nära anslutning till detaljplaneläggningen.
Här återfinns bland annat småhustomter som ligger ute
till försäljning via Borås Stads hemsida. Kommunen
har således gjort de förberedande stegen fram till
utbyggnad av projektet.
I de planerade projekten går det att söka bygglov
för över 1700 bostäder idag. I de projekten som är
väldigt stora är det troligt att utbyggnaden pågår under
ett antal år vilket i flera fall förutspåtts i tabellen.
Dessutom kan ytterligare projekt komma till utav de
detaljplaner som antas och får laga kraft under fösta
halvan av 2019.
Utöver angivna objekt beviljas bygglov för ca 50
bostäder per år utanför detaljplan (spridd bebyggelse),
företrädesvis villor på landsbygden.
Antalet bostäder som byggstartar under 2019 enligt
tabellen överträffar målet för bostadsbyggandet, men
sannolikt går inte alla projekt igång då byggherrevilja
och/eller efterfrågan inte är tillräckligt stor. De
projekt som inte är byggstartade ingår i den så kallade
planberedskapen. Det är viktigt att planberedskapen
hålls på en rimlig nivå för att inte projekt ska
konkurrera ut varandra.

Tabell 2: Bostadsprojekt i
pågående prioriterade
detaljplaneuppdrag

Tabellen innehåller en lista på alla projekt där det pågår
aktivt detaljplanearbete. Tidplanen är styrd utifrån
Samhällsbyggnadsförvaltningens Verksamhetsplan
för detaljplanering där planerad tidpunkt för
antagande finns angiven. Listan innehåller även
antagna detaljplaner där överklagandeprocess pågår.
Detaljplaneprocessen kan innebära att tidplaner och
antal bostäder behöver justeras. Tabellen utgår ifrån
att byggstarten sker i nära tid efter att detaljplanen har
antagits.
I denna lista finns det sammanlagt över 4400
bostäder som planeras antas under 2019-2021. Några
av projekten är ännu inte preciserade i antal då
lokalisering och omfattning inte är klar. Ytterligare
uppdrag kommer att läggas till i samband med att
verksamhetsplanen för detaljplanering förnyas i
december varje år.

Tabell 3: Bostadsprojekt i
väntelista + nya oprioriterade
uppdrag

Tabellen visar en lista på övriga projekt för bostäder
som har fått detaljplanuppdrag men som inte
prioriterats i produktionsplanen. Den innehåller
även inkommande projekt som fortfarande inte har
fått detaljplanuppdrag. Några av dem redovisar ett
preliminärt antal bostäder inom projektet utifrån det
som angivits i ansökan men som kan justeras när och
om detaljplaneuppdraget aktualiseras. Samtliga i denna
kategori saknar angiven tid för möjlig byggstart.
Tabellen avslutas med en sammanställning av det
totala antalet i de tre tabellerna. flertalet av de tänkta
omvandlingsområdena saknas i denna lista.

Mer information om Verksamhetsplanen samt
pågående detaljplaneuppdrag finns på borås.se under
fliken Trafik och samhällsplanering. Informationen
uppdateras kontinuerligt under året. Sökning kan också
göras via kartfunktionen.
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Tabell 1: Bostadsprojekt i klara detaljplaner
Tabell 1 - Projekt inom klara detaljplaner
ÖP Stadsdel/Ort
zon
Aplared
Bergdalen
Bergdalen
Bergsäter
Bergsäter
Borgstena
Bredared
Brämhult
o Centrum
o Centrum
o Centrum
o Centrum
o Centrum
o Centrum
Dalsjöfors
Dalsjöfors
Dalsjöfors
Dalsjöfors
Dalsjöfors
Fristad
Fristad
Fristad
Fristad
Gingri
Hestra
Hulta
Hässleholmen
Hässleholmen
Hässleholmen
Hässleholmen
Kinnarumma
Målsryd
Norrmalm
Parkstaden
Parkstaden
Regementet I
Rydboholm
Rångedala
Sjöbo
Sjömarken
Sjömarken
Sparsör
Sparsör
Sparsör
Sparsör
Svensgärde
Sörmarken
Viared
Viskafors
Viskafors
Viskafors
Äspered
Äspered
Äspered

Fastighet

Kiden
Kiden
Bergsäter 1:1
Hästhoven

Asplyckan
Eko
Pallas (höghuset)
Remus
Simonsland
Vulkanus
Kråkhult 1:2
Kerstinsgärde 1:85
Tumarp 1:25
Hagvägen
Sik 1:163
Fristads Prästgård 1:100
Buxbomen
Fristad Prästgård
kv 7, Pianogatan
Hultalund
Massan/Tyngden
Tvåkanten/Femkanten
Hässlehus 3 (punkthusen)
Hässlehus 9

Grindvalen 6
Eken 15‐16
Björken 9
Osdal 3:4

Sandsoppen
Räveskalla 1:25
Backabo 2:158

Kyllared 1:90
Klippingen
Viared 10:126
Rydboholm 1:467
Rydboholm 1:342
Rydboholm 1:351 m.fl
Äspered 2:87

Information

Morgonvägen
Bergdalsg.(Bergdalsterrassen)
Bergdalsg. (Bergdalsvyn)
Backadalen
Wäst‐byggs kontor
Kronängsvägen
Ingelstorpsvägen
Bävergränd
Kungsleden/Åsbogatan
Torggatan
Åhlenshuset
Sagahuset
Påbyggnad Navet
Österlånggatan
Uppegårdsgatan
Dalhem
Fågelbärs‐ och Blåhallonvägen
Fjällbovägen
Pionvägen/Floxvägen
Hedagården
ICA City
Åsboplan Prästskogen
Asklanda
Gingri
Hestra Parkstad
Hultaliden
Metergatan
Jällbygatan
Våglängdsgatan
Våglängdsgatan
Riddarebolsvägen
Skogsvägen
Engelbrektsgatan
fd handelsträdgården
Västergatan
Regementet
Rydbovägen
Fyrklövergatan
Ekängsgatan
Göteborgsvägen
Backhagsvägen
Hovalida Södra
Annerovägen 35
Björnbärsbärsvägen 1,3,5
Kilsvägen 24
Färgargatan
Sörmarksg
Österbyn , Viareds Sommarstad
Pumpkällehagen 2
Pumpkällevägen 7
Viskafors centrum(påbyggnad)
Finas väg 1
Bokärrsvägen 5,7,9
Lars Johans väg 5

Byggherre

Bost tot

Borås Stad
Järngrinden
Cernera
Cernera
Järngrinden
Borås Stad
Borås Stad
Borås Stad
Järngrinden/Mjöbäcks
Vätternäs
Cernera o Järngrinden
Privat
Kanico
Hanssongruppen
Borås Stad/Toarpshus
Borås Stad
HusArvid
Privat
Borås Stad
Privat
Privat
Borås Stad
Privat
Privat
Borås Stad
Privat
Borås Stad
Borås Stad
AB Bostäder
AB Bostäder
Borås Stad
Borås Stad
Privat
Borås Stad
Borås Stad
PEAB
Borås Stad
Borås Stad
Privat
Sandhultsbostäder
Borås Stad
Borås Stad/Privat
Borås Stad
Borås Stad
Borås Stad
Borås Stad
Privat
Borås Stad
Viskaforshem
Viskaforshem
Viskaforshem
Borås Stad
Borås Stad
Borås Stad
Totalt:
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Spridd bebyggelse

Förväntad
2019

2020

4
100
43
75
70
3
1
1
20
90
130
5
40
25
63
24
4
24
1
25
20
60
10
12
9
20
6
12
120
120
3
4
11
12
1
400
2
6
6
40
6
8
1
3
1
6
16
1
25
20
25
1
2
1

1
64
43
75
70
1
1
1
20
90
130
5
40
25
38
24

1
36

1738

1167

247

ca 50/år

50

50

1

25

24
1
25
60
5
2
20
2
12
80
1
1
11
12
1
150
1
1
6
40
6
5
1
1
1
8
1
15
20
25
1

5
2
9
2
40
1
1

100
1
2

3
1
6

10

1

KG20181220
byggstart

Hustyp

2021

2022

1

1

2023 Flerbost.

Enbostad

100
43
75
70

1

Upplåtelseform

20

ombyggnad Hyresrätt

4

40
3
1
1

130

25
37
24
24
25

20

2

60
3

3
20

2

40
1
1

40

40

1

100

50

1

2

12
120
120

11
12
400

40
6

1
6

8

20

1

1
98

43

50

50

50

90

90

5
40

5
40
25
37
24

62
4

Bost rätt

Äganderätt

100
43
35
70

20

Särsk bo

Övrig info

Stud bost

4

småhustomter

3
1
1

småhustomter
småhustomter
småhustomter

130
40
62
4

24

1

småhustomter

20
10
12
9

25
20
60

20

6
120
120

3
4

11
12

1

150

2
6
6

40
6

8
1
3
1

6

16
1
25

1
2
1

179

Kop hyresr

Specialbostäder

25

25
20
25

250

10
12
9
6
12

småhustomter

3
4

småhustomter
småhustomter

1

framtida tävling
småhustomter

2
6
6

8
1
3
1
16
1

1
2
1

60

30
småhustomter
småhustomter

6
småhustomter
småhustomter
småhustomter

6
småhustomter
köpeavtal klart

småhustomter
småhustomter
småhustomter
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Tabell 2: Bostadsprojekt i pågående prioriterade detaljplaneuppdrag
Tabell 2 - Bostadsprojekt i pågående prioriterade detaljplaneuppdrag
ÖP Stadsdel/Ort

Fastighet

Information

Byggherre

Bost tot

o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Alideberg
Bergdalen
Bergslena
Bergslena
Bergsäter
Bosnäs
Brämhult
Byttorp
Byttorp
Byttorp
Centrum
Centrum
Centrum
Centrum
Centrum
Centrum
Centrum
Centrum
Centrum
Dalsjöfors
Druvefors
Hestra
Hulta
Kristineberg
Nordskogen
Norrby
Norrmalm
Norrmalm
Regementet II
Salängen
Sandared
Sandared
Sjöbo
Sjöbo
Sjömarken
Sparsör
Sparsör
Sörmarken

Tosseryd
Trandared
Tullen
Viskafors
Östermalm

Glesvingen 17
Norrmalm 1:1
Flugan 9
Guldbaggen
Åkermyntan 5
Bosnäs 3:1 m.fl
Brämhult 2:32 mfl
Byttorp 3:1
Byttorpshörn
Byttorpstå
Hugin 1 mfl
Morfeus
Simonsland
Simonsland
Ulysses/Astern
Vile 3 & 4
Viskaholm
Vitsippan
Nornan
Gårda 8:1
Björnflokan
Torpa‐Hestra 4:4
Hulta 4:38
Gisseberget
Abisko m.fl
Garvaren
Hamstern 1
Norrmalm 1:1
Osdal 3:4
Nötskrikan
Sandared 1:24
Sandared 1:81
Mjölskivlingen
Torpa‐Sjöbo 2:1
Lindebergshult 1:10
Paradis
Sölebo 1:54
Bankbudet 5
LSS/SoL
LSS/SoL
Vårdboende
Kommunal mark
Kommunal mark
Torpa‐Sjöbo 2:10
Järnhättan 5
Triangeln (Tullastugan)
Rydboholm 1:432
Solhem 1

Herrljungagatan
Tokarpsberg
Bergslenagatan
Skaraborgsvägen
Rosendalsgatan
Funningevägen m.fl
Kyrkvägen
Fjällgatan
Alingsåsvägen
Alingsåsvägen
Stengärdsgatan
Lilla Brogatan
Höghuset
Påbyggnad parkeringshus
Mariedalsparkeringen
Kvarngatan
Sven Ericssongatan
vid pinoccio
Stora Brogatan
Storgatan
Druveforsvägen
Sonatgatan
Storegårdsgatan
Kristinegränd
Bergkantsgatan/Kompassg.
Norrby Tvärgata
Tallåsgatan
Ynglingagatan
Regementet
vid GA‐församl.hem
Solskensliden
Söder om stationen
Klintegatan/Johannelundsg.
Långstenslyckan
Lindebergshult
Vinkelvägen
Örebro, Otago
Sörmarksliden
plats ej beslutad
plats ej beslutad
plats ej beslutad
oklar plats och innehåll
oklar plats och innehåll
Sjöboängar
Kindsgatan
Göteborgsvägen
Pumpkällehagen
Syster Toras väg

Swegmark
Ås härads fastigheter
Aberdeen
Cernera
Västfastigheter
Borås Stad
Hus Arvid/AB Bostäder
Riksbyggen
HSB
Cernera
Järngrinden
Willhem
Kanico
Kanico
Borås Stad
Convestera
AB Bostäder/Riksbyggen
Borås Stad
Borås Stad
Privat
Serneke
Privat
Privat
Vättersnäs
Borås Stad
Borås Stad/
Privat
Borås Stad /PEAB
PEAB/Borås Stad
Borås Stad
Privat
Privat
HSB
Paro Fastigheter AB
Privat
Borås Stad
Privat
Borås Stad
Borås Stad
Borås Stad
Borås Stad
Borås Stad
Borås Stad
HusArvid
RO‐gruppen
Borås Stad
Borås Stad
HSB Göta
Totalt:

8

Förväntad byggstart
2019

zon

100
70
50
200
530
70
70
50
60
60
60
60
60
80
100
50
400
100

100

40
200
15
15
60
300
50
20
50
200
20
12
100
150
300
50
40
15
6
6
6
80

10
100
15

300
50
5
50
100

50

4410

637

2020

50
130

60

100
10
40
50
60

15
100

100
20
30

80
50
50
200

15

15
60
100

50
20
50

20

70

60
60

100
100

20
12

2021

70
50

20
6

30
50
100
25
10
6
6
80

100
50
5
20
50

100

996

1387

20
50

KG20181218
Hustyp
2022

2023 Flerbost.

Enbostad Ombyggnad Hyresrätt

100

70

100
20

200
100
20

60
50
100

200

100

50
100
25

100

100

5

60
50
60
60
60
60
60
80
100
50
400
100
40
200
15
15
60
300
50
20
50
200
20
100
150
300
25

6
6
6
80

50

300
50
5

10
870

200
530

100

Upplåtelseform

50

70
10

100
70
50
250
60

60
60
80
44
200
100
40

60
150
50
20

12

25
40
15

50

100
300

Kop hyresr Bost rätt

200
280

50
60
60
60

Specialbostäder
Äganderätt Särsk bo

70
10

100

6

200

200

15
15

150

50
200
20

20

12

150
50
40
15

6
6
6
80

250
50
5
100

50

50

6
6
6
80

Stud bost

Planläge - antagande

Markanvisning

enligt verksamhetsplan

kommunal mark

100 våren 2019
våren 2020
hösten 2019
hösten 2021
våren 2019
våren 2020
hösten 2019
hösten 2019
hösten 2019
våren 2019
våren 2019
hösten 2020
60 våren 2019
80 våren 2019
Planprogram vår‐19
hösten 2020
hösten 2020
hösten 2019
okänt innehåll, h 2020
våren 2019
våren 2019
våren 2019
hösten 2020
våren 2020
Planprogram vår‐20
50 hösten 2019
20 våren 2019
våren 2019
hösten 2021
våren 2019
våren 2020
hösten 2019
hösten 2019
hösten 2020
våren 2021
antogs dec 2018
hösten 2020
överklagad sept. 2018
våren 2020
våren 2020
hösten 2020
våren 2021
våren 2021
våren 2019
hösten 2019
våren 2019
hösten 2020
hösten 2019

Markanvisning

Markanvisning
Markanvisning
Markanvisning

Anbudsförfrågan
Markanvisning
framtida tävling

Markanvisning

520
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Tabell 3: Bostadsprojekt i väntelista + nya oprioriterade uppdrag
Tabell 3 - Projekt väntelista + nya uppdrag
ÖP Stadsdel/Ort

Fastighet

Information

Byggherre

Eldflugan 1
Maskrosen 19
Gulmåran
Apollo
Flundran 4
Midas

Herrljungagatan
Åsboholmsgatan
Coop‐fastigheten
Yxhammarsgatan

Cernera
Cernera
Järngrinden
Castellum

Torggatan
Alprosgården
Druveforsvägen
Kellgrensgatan/Druveforsv.

Castellum
Privat
Cernera
Willhem

Risängsgatan mfl

Consortio Fashion Holding AB

Varbergsvägen
Hestraprojektet
Hultasjögatan

Borås Stad
Borås Stad
Privat
Willhem
Privat

Bost tot
2019

zon

o
o
o
I
I

I

I
o

Alideberg
Bergsäter
Bergsäter
Centrum
Centrum
Centrum
Dalsjöfors
Druvefors
Druvefors
Fristad
Getängen
Göta
Göta
Hestra
Hulta
Kristineberg
Källbäcksryd
Lundby
Norrby
Parkstaden
Parkstaden
Regementet III‐VI
Sjömarken
Sjömarken
Sjömarken
Trandared
Villastaden
Östermalm

Forsen 1
Solrosen 1
Hedagården 1:76
Getängen 22 och 23
Blåklinten (Pulsen)
Göta 1:1
Orkestervägen
Hultamad 1
Halleberg
Källbäcksryd 1:367 mfl
Grävlingen 5
Gjutaren/Verkmästaren
Sinnernas Park
Hasseln 9
Osdal 3:4
Räveskalla 1:39
Viared 8:40
Svärdfästet
Tranan 2
Solhem 4

Kyrkvägen
Nedre Norrby
Sveagatan
Regementet
Ovanför fotbollsplanen
Lyckebovägen
Norra Gränsvägen
Guldbrandsgatan 1
Femte Villagatan
Östermalmsgatan

15
80
540

4
280

10

Borås Stad mfl
Borås Stad/Riksbyggen
Privat
PEAB/Borås Stad
HA bygg
Mjöbäcksvillan
Borås Stad
AB Bostäder
Privat
AB Bostäder

1000
8
400
40
20
50
60
20
50
Totalt:

Summa totalt (alla kategorier)

10

400
170
150
1000
40

4287

10425
spridd bebyggelse

ca 50 /år

0

Hustyp

Förväntad byggstart
2020

2021

2022

2023 Flerbost.

Upplåtelseform

Enbostad OmbyggnadHyresrätt

15

Specialbostäder

Kop hyresr Bost rätt

Äganderätt

Särsk bo

Ansökan
ej beslutad

Stud bost

15

X

280

0

0

0

4

280

400

200

150
1000
40

75
400
40

10

10

1000

500

500

8
400
40
20
50
60
20
50

8
0

0

25
60
20
50

4

X

200
75
300

25

300

250
40
20

X
24
40

60

100

0

0

X
X

X
X

0
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Rem
Befolknings- och bostadsanalys
- en vägledning för dig som bygger och utvecklar bostäder

Del 3 Befolknings- och bostadsanalys är en del av
Borås Stads riktlinjer för bostadförsörjning.
Redovisad i Kommunstyrelsen xxxx-xx-xx

Befolknings- och bostadsanalys
Inledning

Befolknings- och bostadsanalysen är den tredje delen
av Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjning. Den
är anpassad för dig som bygger och/eller utvecklar
bostäder i kommunen. Syftet med denna del är att det
ska vara ett bra kunskapsunderlag för att hitta goda
förutsättningar för att bygga den typ av bostäder som
efterfrågas av bostadsmarknaden samt tankegångar om
var.
Del 1 Riktlinjer för bostadsförsörjning redovisar vilka
verktyg som kommunen kan använda sig av för att
påverka bostadsbyggnationen och är främst inriktad
mot att stödja arbetet inom kommunen. Del 2 –
handlingsplan för bostadsförsörjning redovisar vilka
byggmöjligheter som finns i befintliga detaljplaner samt
vilka bostadsprojekt som är i planeringsfasen. Dessa
styrdokument finns tillgängliga på boras.se
Inledningsvis i del 3 beskrivs nuläget i staden. Den följs
av en prognos för bostads- och befolkningsutveckling
som analyseras för att belysa vissa utvecklingsmönster
av intresse för bostadsbyggandet. Det här är
kommunens analys av framtiden, men det är givetvis
möjligt att dra andra slutsatser utifrån de prognoser
som läggs fram. Syftet är att underlaget ska vara till
stöd för alla som på ett eller annat sätt agerar på
bostadsmarknaden.

Ett annat viktigt kunskapsunderlag tillika grund för
bostadsbyggandet är Översiktsplan för Borås som ska
läsas ihop med den här analysen. Under 2018-2019
tar kommunen också fram en Utbyggnadsstrategi
som behandlar hur och när planeringen av stadens
utvecklingsområden ska prioriteras. Den föreslår
bl.a. att hälften av bostadstillskottet bör tillkomma
i de centrala stadsdelarna, som en del i förtätningen
av staden. Strategin är för närvarande på remiss och
förväntas antas under 2019. Tankegångarna från
Utbyggnadsstrategin reflekteras här i flera resonemang
om bostadsutvecklingen i framförallt staden.
För att möta den befolkningsutveckling som förväntas,
behövs ett bostadstillskott på ca 15000 bostäder i
kommunen fram till 2035. Det är ett högt uppsatt mål
och innebär i praktiken 50 % ökning av byggnationen
jämfört med 2017 års nivå. Kommunen är beroende
av att privata aktörer är med i arbetet samt att de
kommunala bostadsbolagen fortsätter arbetet att
utveckla fler bostäder. Tillsammans kan detta bli
möjligt.

3

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

Urbanisering

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

Förändrat klimat

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

En osäker omvärld

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

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

Digitalisering ger nya möjligheter

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

Andra viktiga faktorer som påverkar
Ekonomiska resurser

Utöver de som angetts i översiktsplanen bör det även
tilläggas att ekonomiska resurser har stor inverkan
på bostadsbyggandet. Dels på samhällsnivå, i form
av marknadernas beroende av konjunkturläget,
dels på mikronivå i form av enskilda individers
socioekonomiska förutsättningar.
För de som bor i äganderätt/bostadsrätt är regler
kring exempelvis reavinstskatt och ränteavdrag samt
låneregler viktiga parametrar för attraktiviteten/
möjligheten för att flytta till en annan bostad.
Kommunen har ingen rådighet över lagstiftning
och reglering på bostadsmarknaden. Däremot kan
kommunen bidra till ett stabilt bostadsbyggande
över tid genom en god samhällsplanering. Här ingår
bl.a. planberedskap, lokalförsörjning och att ha en
tydlig riktning för markanvändningen som skapar
investeringstrygghet. Ju tydligare kommunens avsikter
är, desto bättre är förutsättningarna för en stabil
bostadsutveckling under såväl hög- som lågkonjunktur.

Kvalitet på offentlig och kommunal
service

Ytterligare faktorer som påverkar val av bostadsområde
är kvaliteten på offentlig och kommunal service.
Möjligheten till en bra skola ger attraktivitet till
ett område och det är tydligt i underökningar
att kommunens jämförelsetester påverkar.
Jämförelsetjänster bedöms få en allt större påverkan
av invånarna framöver. Likaså är tillgången till ett bra
utbud av kollektivtrafik, fritidsaktiviteter etc. viktiga
faktorer i valet av boende.
Även här har kommunen möjlighet att påverka
bostadsbyggandet genom att visa var bostäder och
service bör utvecklas. Områden där kommunen tidigt
kan säkerställa försörjning med kommunal service
kommer sannolikt vara trygga för investeringar och
upplevas som attraktiva av de som flyttar in. Det leder
i förlängningen till att bostadsprojekt förmodligen
genomförs i högre grad än om det råder osäkerhet
kring framtiden.
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Nuläge
I slutet av 2018 ser kommunen ut som följer:
Drygt 112 000 invånare.
Knappt 53 000 hushåll
I genomsnitt bor det 2,1 personer per hushåll.
Ca 18 % av kommunens invånare 		
är ensamstående utan barn i hushållet, men
hushållsstrukturen varierar betydligt mellan
olika delar av kommunen.
En tredjedel av kommunens invånare bor i
mindre tätorter och på landsbygden.
Två tredjedelar av kommunens invånare bor i
staden.
Det byggts ca 500 nya bostäder per år de 		
senaste åren, vilket motsvarar ett årligt tillskott
på 1 % jämfört med det totala bostadsbeståndet.
Mer än 10 % av kommunens invånare flyttar
årligen till en annan bostad inom kommunen.
2017 flyttade ca 5 500 personer in till 		
kommunen, medan ca 4 600 personer flyttade
ut. Det ger ett positivt flyttningsnetto på 		
ca 900 personer, och är en stor del av
befolkningsökningen.
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Bostads- och befolkningsanalys
Det går att se vissa mönster som ger vägledning för
vilka bostäder som troligen kommer efterfrågas på
marknaden genom att analysera befolkningen och våra
bostäder.
Inledningsvis analyseras bostadsbeståndet. Först har
vi gjort en sammanställning av bostadsstorlekar för
att få en ökad kunskap över fördelningen. Därefter
har vi kartlagt hur upplåtelseformerna är fördelade i
olika delar av kommunen för att kunna rekommendera
vilken upplåtelseform som kan vara lämplig att välja
för att få en jämnare balas inom stadsdelen.
Sedan har vi analyserat befolkningen genom att studera
åldersstrukturer och hur de förändras över tid och
funderar på vilket behov vi står inför. För att göra en
bedömning i vilka geografiska områden som dessa
förväntas bo har vi gjort en förfinad analys utifrån
varje delområde och fört resonemang utifrån behov
vi står inför och hur översiktsplanens tankegångar kan
vägas in.
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Bostadsstorlekar
I kommunen har vi ca 53 000 hushåll. Dessa är fördelade enligt tabellen nedan.
Sammanfattningsvis är det tvåor, treor och
småhus som dominerar bland bostäderna i
kommunen. Utgångspunkten är att ett brett utbud
av bostadsstorlekar är viktigt även för framtida
produktion. Men det framgår tydligt att utbudet av
stora lägenheter (fler än tre rum) är begränsat. Det
är troligtvis ett hinder för de grupper som behöver
en större bostad. För att villor inte ska vara det enda
möjliga alternativet för stora eller växande familjer,
bör det ske tillskott av större lägenheter framöver. Det
är också en viktig del i att öka attraktiviteten för flera
grupper att bosätta sig i centrala stadsdelar.

bostadsmarknaden. Både ekonomiska möjligheter samt
att fasta anställningar kan vara krav. Mot bakgrund
av att högskolan växer finns det sannolikt efterfrågan
på små lägenheter över tid, som kan fånga upp både
studenter och de som överväger att ta sitt första jobb i
Borås.
Med nyanlända har även nya familjestrukturer märkts
av. Större familjer har idag svårt att hitta en tillräckligt
stor bostad. Dessa två grupper har i flera fall svårt att
köpa en bostad utifrån de låneregler som gäller idag.

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

Figur 1: Bostädernas fördelning i bostadsstorlekar 2017. I kategorin småhus/villor inkluderas olika storlekar av småhus
medan övriga staplar gäller flerbostadshus. Statistik för delområden har inte varit tillgänglig för analysåret 2017.
(Källa: SCB, bearbetat av Stadsledningskansliet, Borås Stad) .
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Upplåtelseformer
Upplåtelseformen är uppdelade i hyresrätt, bostadsrätt
och äganderätt. Hyresrätt betyder att du hyr en
lägenhet av en hyresvärd. Bostadsrätt betyder att du
är medlem i en bostadsrättsförening, som äger en
fastighet med lägenheter där varje medlem har varsin
lägenhet. Äganderätt kan vara både egnahem eller
ägarlägenhet som innebär att man själv äger sin bostad.
En blandning av olika upplåtelseformer ger
ökande möjligheter att kunna bo kvar i sin stadsdel
om familjesituationen förändras, en blandning i
åldersstrukturen ger en jämnare fördelning inom skola
och omsorg, den förbättrar integrationen etc. Hur
spridningen är fördelad hänger ofta ihop med vilken
tidsepok som stadsdelen byggdes men strukturen kan
förändras i viss mån genom förtätning av bebyggelsen.
På nästkommande uppslag finns fördelningen
uppdelad på områdesnivå tillsammans med det totala
antalet bostäder i vardera område.
Statistik för upplåtelseformer enligt översiktsplanens
indelning har inte varit möjligt att ta fram under 2018.
Från och med 2019 finns det möjlighet att komplettera
med denna information. Statistiken utgår istället från
de olika stadsdelarna (f.d församlingsnivå).

Serviceorter och övriga tätorter

I serviceorterna, mindre orter och på landsbygden
är äganderätten helt dominerande. Bostadsrätter
och hyresrätter finns främst i serviceorterna men
förekommer i olika grad även i övriga orter.
I serviceorterna utmärker sig Sandared (ingår i
området Sandhult fs) där det finns förhållandevis
många bostadsrätter. En komplettering med
hyresrätter bör vara attraktivt. Viskafors (ingår i
området Kinnarumma fs) och Fristad har minst andel
bostadsrätter vilket bör vara attraktivt att komplettera
med. Dalsjöfors (ingår i Toarps fs) relativt god balans
mellan upplåtelseformerna.
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Upplåtelseform per område, landsbygd

Figur 2: Fördelning av upplåtelseformer och antal bostäder inom respektive område (f.d församlingsnivå). Statistik för mindre delom10 råden har inte varit tillgänglig. (Källa: SCB, bearbetat av Stadsledningskansliet, Borås Stad.)

Upplåtelseform per område, staden

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

I Stadskärnan (motsvarar ungefär inom cityringen),
är det övervägande hyresrätter (94 %). För att få en
jämnare fördelning bör andelen bostadsrätter på sikt
öka inom stadskärnan.
I stadsdelarna som direkt angränsar till stadskärnan är
det i genomsnitt 76 % hyresrätter, 18 % bostadsrätter
och 6 % äganderätt. Villastaden är den stadsdel som
ligger närmast denna fördelning och utgör en bra
referensbild.
För att uppnå en jämnare fördelning bör det
exempelvis tillkomma fler bostadsrätter på Göta och
Bergsäter som ligger betydligt lägre än genomsnittet.

Halvcentrala delar av Borås

I stadsdelarna i mer halvcentrala lägen är fördelningen
hyresrätt 47 %, Bostadsrätt 27 % och äganderätt 26
%. Stadsdelen Trandared ligger ganska nära denna
fördelning och kan utgöra en bra referensbild. De
stadsdelar som har mellan 60 – 84 % hyresrätter är
Östermalm, Hässleholmen, Norrmalm, Bergdalen,
Kristineberg. I dessa bör det vara ett ökat fokus på
bostadsrätter vid nyproduktion.
På Byttorp, Sjöbo och i Lundby/Knalleland råder
motsatt situation där andelen bostadsrätter ligger över
50 %. I dessa bör andelen hyresrätter öka.
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Övriga delar av staden

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

Befolkningsutveckling
Analysmetod

Befolkningsprognosen nedan bygger bland annat
på Statistiska centralbyråns (SCB) långtidsprognos.
Vår prognos längre fram i dokumentet består av två
perioder med olika räknesätt. Fram till 2022 använder
vi oss av kända byggprojekt och planerade byggstarter
för dessa och var de ligger geografiskt. De återfinns
i del 2 av riktlinjer för bostadsförsörjning. Den
här prognosperioden har med andra ord en relativ
säkerhet.
Efter 2022 är osäkerheten större i och med svårigheten
att förutspå åren 2023- 2035. För dessa år har vi inte
med någon bostadsproduktion i prognosen, istället
utgår den enbart från trender sedan fem år tillbaka,
som fångar upp exempelvis in- och utflyttningsmönster
inom kommunen. Det innebär att de områden som

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

Åldersstrukturer

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

Figur 4: Sammanfattande befolkningsprognos på kommunnivå 2018-2035 med sju olika åldersgrupper. Fakta från 2017 ligger som
bas i prognosen (Källa: Stadsledningskansliet, Borås Stad, med underlag från SCB)
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Befolkning utifrån geografiska områden
Utifrån prognosen av åldersstrukturer har vi analyserat
varje åldersgrupp för sig för att visa hur de förväntas
att hamna geografiskt i kommunen. Indelningen är
baserad på statistikområden som ska avspegla de zoner

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

Figur 5: Redovisning av zoner som prognosen baseras på. Källa: Stadsledningskansliet, Borås Stad
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Invånarnas fördelning utifrån zonindelningen i
prognosen ser ut enligt nedan. Av den anledningen har
vi valt att redovisa serviceorterna som en gemensam
grupp och övriga orter och landsbygd som en
gemensam grupp.
Den första stapeln för varje zon redovisar verkliga
siffror baserat på 2017 år befolkning övriga staplar är
prognos. Vår analys är att om staplarna ökar över tid
innebär det att det sannolikt är ett ökat bostadstryck.
Prognosen visar på att det främst är staden som
växer i invånarantal medan övriga delar ligger på
ungefär samma invånarantal som det är idag. Det
finns ett stort behov av bostäder i stadsmiljö, vilket
även Översiktsplanen förordar att den större delen
av det tillkommande bostadsbeståndet bör byggas.
För att förverkliga översiktsplanens intentioner bör
särskilt fokus ligga på nybyggnation i Stadskärnan,
Centrumnära och våra serviceorter för att i högre
utsträckning kunna upprätthålla service och att kunna
möjliggöra för en god infrastruktur. Dessa tankegångar
beskrivs i översiktsplanen och utbyggnadsstrategin.

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

Figur 6: Befolkningsprognos utifrån åldersgrupper för geografiska områden. Fakta över antalet
personer från 2017 ligger som bas i prognosen. (Källa: Stadsledningskansliet, Borås Stad, med
underlag från SCB)
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Stadskärnan
Stadskärnan utgörs av den historiska stadskärnan
(rutnätsstaden) samt delar av de centralaste stadsdelarna, ex Norrby, Villastaden, Druvefors etc. Här
finns handel, kultur, högskola, arbetsplatser, nöjesliv
och andra innerstadskvaliteter samlade. Det är
också kommunens och Sjuhärads kärna med många
målpunkter för infrastruktur och kollektivtrafik. Enligt
översiktsplanen kan stadskärnans kvaliteter vidgas ut i
stadsdelarna, framförallt genom att förstärka de urbana
stråken med nya bostäder och verksamhetslokaler.
Stadskärnans bebyggelse präglas av tät kvartersstad
som ofta rymmer både bostäder, arbetsplatser,
handel och service. Andra bebyggelsetyper
förekommer direkt utanför rutnätsstaden i form av
tät eller medeltät bostadsbebyggelse. Lägenheter
i flerbostadshus dominerar och hyresrätter är
den vanligaste upplåtelseformen. Friliggande hus
förekommer undantagsvis. Flera centrala områden
har få eller inga boende, då de utgörs av trafik- eller
industriområden, där det i många fall finns potential
till bostadsbyggnation. Både Vision 2025 och
Översiktsplan för Borås har starkt fokus på att öka
andelen boende i stadskärnan.
Denna zon är den som har minst antal invånare idag,
men det är också den som är minst till ytan, men en
hög bebyggelsetäthet. Befolkningen i stadskärnan ser
ut att öka, vilket överensstämmer med kommunens
intentioner att förstärka stadskärnan.

Trend

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

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

Övriga planeringsbehov

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

25 % av invånarna är
ensamstående utan
barn i hushållet.

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

Råd till dig som bygger
•

Blanda bostadsstorlekar. Såväl
smålägenheter som lägenheter för
familjer behövs.

•

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

•

Nya bostäder bör kombineras med
kommersiell och kommunal service
i bottenvåningarna.

Figur 8: Den heldragna linjen visar befolkningsutveckling utifrån
prognos. Streckad linje visar en önskan av befolkningsutveckling
om översiktsplanens intentioner slår igenom. Den visar på
befolkningsutvecklingen utifrån nyproduktion av bostäder kommer vara
samma som prognosen visar.
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Centrumnära bebyggelse
Den centrumnära bebyggelsen är stadsdelarna
närmast stadskärnan. Här är närheten till stadskärnan
en tydlig faktor för boendeattraktivitet, med goda
förutsättningar för att gå, cykla eller åka kollektivtrafik.
Vissa områden är rena bostadsområden, medan
andra har inslag av stadsmässighet som påminner om
stadskärnan. Bebyggelsen varierar mellan låga och
höga bostadshus, grannskapsenheter från rekordåren
och bostadshus från miljonprogrammet. Även
villabebyggelse förekommer i några områden.
Den centrumnära bebyggelsen har stor
förtätningspotential, vilket framgår av översiktsplanen.
Här finns möjlighet till större bostadstillskott, främst
i de gamla industriområdena på Gässlösa och på
längre sikt på Getängen. Regementsområdet är under
omvandling till bostadsområde. De centrumnära
stadsdelarnas attraktivitet kommer förmodligen öka till
följd av att fler värdesätter centralt boende med närhet
till arbete, handel och service.
Mer bostäder och blandstad genom förtätning och
omvandling kan ses som både en drivkraft för och
konsekvens av en sådan utveckling. Därmed är det
troligt att investeringsviljan kommer att öka och att
befolkningsökningen kan bli större än vad prognosen
visar.

Trend

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

18

Bostadsbehov

Behov av olika storlekar av bostäder,med betoning på
större lägenheter som är attraktivt för barnfamiljer.
Den centrumnära zonen är också attraktiv för
ensamhushåll vilket skapar behov av små lägenheter.
Här behöver vi kunna möjliggöra för lägenheter för de
som säljer sin villa i andra områden i kommunen och
flyttar närmare service. Senior- och trygghetsbostäder
kommer vara en viktig del, för att skapa bra boende
för äldre men även för att att sätta igång flyttkedjor till
nytta för de som behöver större boende.
Studentbostäder är attraktivt i dessa lägen, främst
utmed kollektivtrafikstråk och vid närhet av viktiga
servicefunktioner.

Övriga planeringsbehov

Som kommun och samhälle har vi en stor
påverkansmöjlighet då det finns stora ytor att planera
för nya bostadsområden från grunden. Tidiga
industriområden som står inför omvandling på grund
av att funktionen inte fungerar längre. Gässlösa står
först på tur.
Det är här vi har en stor chans att påverka bostadsoch samhällsstruktur. Större bostadstillskott kräver att
de planeras med helhetsperspektiv. Det är en utmaning
att i rätt tid lösa den service som krävs. Utbyggnaden
kommer behöva styras, exempelvis genom en tydlig
strategi och organisation för genomförande. Viktigt
med god samverkan såväl mellan kommuens alla
förvaltningar som med och mellan exploatörer.

26 % av invånarna är
ensamstående utan
barn i hushållet.

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

Råd till dig som bygger:
•

Olika storlekar och
upplåtelseformer behövs, främst
större lägenheter.

•

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

•

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

•

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

•

Nya bostäder bör kombineras med
kommersiell och kommunal service
i bottenvåningarna.

Figur 10: Den heldragna linjen visar befolkningsutveckling utifrån
prognos. Streckad linje visar en önskan av befolkningsutveckling
om översiktsplanens intentioner slår igenom. Den visar på
befolkningsutvecklingen utifrån nyproduktion av bostäder kommer vara
högre än vad som prognosen visar.
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Övrig stadsmiljö
Övriga stadsdelar ligger längre från stadskärnan än
de centrumnära, men utgör en del av staden och den
närheten till service och kollektivtrafik det innebär.
Eftersom den övriga stadsbebyggelsen omfattar stora
områden med relativt hög befolkningstäthet är detta
den folkrikaste delen i analysen. Täthet och karaktär
varierar dock betydligt mellan de olika stadsdelarna. De
har växt fram under många och olika perioder vilket
gör att här finns stora och små flerbostadshusområden,
ofta från rekordåren och miljonprogrammet, men det
finns också gott om villaområden.

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

Trend

Om attraktiviteten att bosätta sig mer centralt
ökar i takt med förtätning av den centrumnära
bebyggelsen, är det möjligt att tillväxten i den övriga
stadsbebyggelsen inte blir så hög som prognosen visar.
Stadsutvecklingsområdena Gässlösa och senare även
Getängen bedöms ta stort fokus av bostadsbyggandet
under kommande period, vilket sannolikt minskar
byggintresset i andra stadelar.
Antalet ålderspensionärer ökar, främst i slutet av
perioden. Många av bostäderna är lägenheter som
saknar hissar samt småhus/villor som har trappor. Det
innebär att bekvämlighet och trygghet blir svårare med
åren. Sannolikt är det många vill bo kvar i närområdet,
vilket försvåras genom att det i många fall är relativt
enheltig struktur inom bostadsområdet och inte
fullgod tillgänglighet.
Tillkommande bostadsprojekt inom övrig stadsmiljö bör främst inrikta sig på komplettering med den
bebyggelsetyp som saknas inom varje delområde. I
huvudsak bebyggelse om är riktad till seniorer med
extra fokus på tillgänglighet och trygghet.
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Bostäder för familjer återfinns i huvudsak inom det
befintliga bostadsbeståndet och kan tillgängliggöras
genom flyttkedjor.
Nya bostäder som är inriktade mot senior-/
trygghetsbostäder får störst effekt om de planeras
i närheten av stadsdelstorg samt där det är god
kollektivtrafik. Då finns möjlighet att resa utan bil
samtidigt som det stärker mötespunkter och lokal
servicen.

Bostadsbehov

Behov av boendeformer för äldre kommer att
bli större. Det talar för komplettering med fler
tillgänglighetsanpassade bostäder samt senior- och
trygghetsboenden. Det leder till ett minskat tryck på
den kommunala servicen samt ökad trygghet och
bekvämlighet.
I övrigt så bör bostadsbeståndet komletteras med
de boendeformer och storlekar som saknas inom
respektive stadsdel.

Övriga planeringsbehov

För den kommunala servicen visar prognosen att barn
i förskolan ligger på ungefär samma nivå. Däremot
säger prognosen att barn och ungdomar som befinner
sig i skolåldern ökar. Bedömningen är att delar av den
ökningen som visas i prognosen flyttas över till stadens
utvecklingsområden.
Behov av exempelvis skola bör bedömas gemensamt
med den centrumnära bebyggelsen och samordnas
med ett hela staden-perspektiv.

20 % av invånarna är
ensamstående utan
barn i hushållet.

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

Råd till dig som bygger:
•

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

•

Komplettera bostadsområden med
nya bostads- och upplåtelseformer.

Figur 12: Den heldragna linjen visar befolkningsutveckling utifrån
prognos. Streckad linje visar en önskan av befolkningsutveckling
om översiktsplanens intentioner slår igenom. Den visar på
befolkningsutvecklingen utifrån nyproduktion av bostäder kommer vara
högre än vad som prognosen visar.
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Serviceorter
Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors är
kommunens större tätorter med vardera ca 3 000 –
5 000 invånare. De är samlingspunkter för service
och kollektivtrafik samt viktiga lokala mötesplatser
i ett omland av mindre orter och landsbygd.
Högstadieskola, vårdcentral, äldreboende och
detaljhandel är funktioner som möjliggör ett gott
vardagsliv nära natur och landsbygd.
Bebyggelsen är relativt likartad i de fyra orterna.
Varje ort har ett torg med offentlig och kommersiell
service som omges av flerbostadshus från olika
perioder under 1900-talet. Centrumbebyggelsen är
i regel omgiven av bostadsområden med småhus.
Generellt utgör villabebyggelse den dominerande
bostadsformen, vilket speglar att livet i serviceorterna
ofta är förknippat med eget boende, familj och närhet
till naturen. Lägenhetsbeståndet är till stor del upplåtet
med hyresrätt och ägs ofta av allmännyttan.
Enligt översiktsplanen är det önskvärt att öka andelen
flerbostadshus i centrala lägen, för att stärka serviceoch kollektivtrafikutbud. Även radhus och mindre
enheter med lägenheter kan vara ett positivt tillskott
som kan öka exploateringsgraden utan att påverka
skala och identitet negativt.

Trend

Befolkningsprognosen visar att invånarantalet
ligger i stort sett konstant under hela perioden. De
små barnen minskar något i antal medan barn i
skolåldern ökar. Troligen behöver bostadsefterfrågan
hos barnfamiljer som vill flytta till serviceorterna
tillgodoses.
Vi bedömer att befolkningen kommer att öka vilket
inte kommer fram i prognosen. Översiktsplanen
visar på serviceorternas viktiga funktion för att stärka
landsbygden. Utifrån tillgång till kommunal och
kommersiell service så bedömer vi att serviceorterna
kommer öka i attraktion för den äldre befolkningen
som bor i våra orter och på landsbygden. Utifrån det
är det av stor vikt att bygga bostäder som attraherar
just denna grupp.

22

Bostadsbehov

Sannolikt vill många i den äldre generationen bo kvar
i serviceorten. På samma sätt är det troligt att många
söker stig tillbaka till sin barndomsort när man skaffar
familj. Detta kan ha sin grund i lokalkännedom,
föreningsliv och sociala kontakter och nätverk.
Dock försvåras lokala flyttkejor genom att det ofta
saknas alternativ till villan. Genom att komplettera
med mindre bostäder för äldre frigörs befintliga
småhus och tillgängliggörs för yngre generationer.
Ny villabeyggelse för familjer ska helst lokaliseras
inom befintlig tätortsgräns. Komplettera gärna
med bostadsrätter som idag finns i en väldigt liten
utsträckning och som stärker befolkningsunderlaget
för service. Radhus kan vara ett bra sätt för att uppnå
en högre expolateringsgrad än villabebyggelse.

Övrigt planeringsbehov

Centrumpunkterna bör stärkas genom att bostäder,
samhällsfunktioner, handel, mötesplatser och
kollektivtrafik samordnas. För att serviceorterna ska
ska vara attraktiva för orten och dess omland ska
avstånd minskas och stråk stärkas.

12 % av invånarna är
ensamstående utan
barn i hushållet.

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

Råd till dig som bygger:
•

Bygg seniorbostäder och
trygghetsbostäder för att
möjliggöra kvarboende i
närområde.

•

Lokalisera villabebyggelse inom
befintlig tätortsgräns.

•

Komplettera med bostadsrätter

•

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

Figur 14: Den heldragna linjen visar befolkningsutveckling utifrån prognos.
Streckad linje visar en önskan av befolkningsutveckling om översiktsplanens
intentioner slår igenom. Den visar på befolkningsutvecklingen utifrån
nyproduktion av bostäder kommer vara högre än vad som prognosen visar.
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Övriga orter och landsbygd
Det här området omfattar kommunens alla tätorter
utöver staden och serviceorterna, samt omgivande
landsbygd. Invånarantalet varierar mellan ca 300 till
strax över 1 000 i de olika orterna. Serviceutbudet ser
därmed också olika ut i det här området. De flesta av
orterna har offentliga funktioner som förskola eller
skola och ibland finns inslag av småskalig handel
eller restauranger. Servicen är av stor betydelse
för boendemöjligheterna och orterna är viktiga
mötesplatser och identitetsbärare för civilsamhället
och den närmaste bygden. På landsbygden är
bostadsbebyggelsen oftast spridd som enskilda hus
eller mindre grupper.
Nya bostäder i orterna kan vara en förutsättning för
att t.ex. skolor och andra funktioner ska fungera, eller
för att ny service ska kunna utvecklas. Det kan också
vara avgörande för möjligheten att bo i omgivande
landsbygd. Bostadsformer som kompletterar det
befintliga utbudet är viktiga för att möjliggöra
kvarboende och bidra till fler åldersgrupper i orterna.

Bostadsbehov

Genom att stimulera flyttkedjor kan bostäder i
det befintliga bostadsbeståndet frigöras för yngre
generationer. Detta skulle kunna gynna exempelvis
inflyttning/återinflyttning. Om detta sker bedöms att
andelen familjer blir högre än vad prognosen visar.
För att gynna de mindre orterna är det viktigt att den
nya bebyggelsen placeras så att de nyinflyttade stärker
landsbygdsutvecklingen genom att kunna använda
mötesplatser, idrotts- och fritidsaktiviteter samt den
service som finns på orten så som ex skolor.

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

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

Trend

Övrigt planeringsbehov

Ett 20-tal mindre orter ingår i denna prognos liksom
den rena landsbygden utanför tätort.
Här ser vi att de riktigt små barnen inte ökar medan
skolbarnen ligger relativt konstant. Vår tolkning av
prognosen är att små barn minskar i antal på grund av
att familjer flyttar till en mindre ort eller landsbygden
senare i livet än vad som är fallet idag. Detta kan
ha med livstilsförändringar att göra, där exempelvis
centralt boende lockar allt fler. Urbaniseringstrenden
och högre utbildning påverkar också. Det innebär att
fler flyttar till Borås men även till andra städer med
högre utbildning.
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Det kan också noteras att åldersgrupperna 55 år och
uppåt ligger konstant eller ökar vilket visar att många
bor kvar under lång tid. Att hitta möjliga alternativ
för dem kan innebära att fler barnfamiljer kan berika
landsbygden.

Det är viktigt att värna om lokala initiativ för
utveckling och attraktivitet i mindre orter och
landsbygd. Det är en viktig del i att göra landsbygden
livskraftig och stärka viljan att bo och verka i
hela kommunen. Kommunen, det lokala näringsoch föreningslivet är viktiga aktörer i det här
sammanhanget.

8 % av invånarna är
ensamstående utan
barn i hushållet.

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

Råd till dig som bygger:
•

Bygg seniorbostäder och
trygghetsbostäder för att möjliggöra
kvarboende i närområde.

•

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

•

Stötta lokala initiativ för utveckling
och livskraft på landsbygden.

Figur 16: Den heldragna linjen visar befolkningsutveckling utifrån prognos.
Streckad linje visar en önskan av befolkningsutveckling om översiktsplanens intentioner slår igenom. Den visar på befolkningsutvecklingen utifrån
nyproduktion av bostäder kommer vara högre än vad som prognosen visar.
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Grundskolenämnden
Dnr GRN 2019-00018 3.5.4.25

Cathrine Kristoffersson
Handläggare

Lokalisering av ny skola på Gässlösa
Grundskolenämndens beslut
Grundskolenämnden beslutar att godkänna lokalisering av ny skola på
Gässlösa.
Sammanfattning
Grundskolenämnden beslutar att godkänna placeringen av ny skola på tomten
Gässlösa 5:15 samt godkänna att Lokalförsörjningsnämnden påbörjar en
förstudie och att Lokalförsörjningsnämnden kan tillskriva
Samhällsbyggnadsnämnden begäran om detaljplan.
Ärendet i sin helhet
I Lokalresursplanen påtalas behov av en ny grundskola för årskurs F-6 med fyra
paralleller. Skolan kommer inledningsvis att avlasta Daltorpskolan och är tänkt
att stå klar till höstterminen 2023. Eventuellt kan färdigställandet tidigareläggas
beroende på omfattningen av saneringsarbete. En lokaliseringsstudie har
genomförts för att hitta en lämplig tomt och bedömningen är att fastigheten
Gässlösa 5:15 är bäst lämpad. Tomten är lokaliserad i ytterkanten av Gässlösa
vilket medför att skolgården kommer att ligga i ett skyddat läge med direkt
koppling till naturen. Placeringen gör också att framtida byggnationer i området
inte kommer att påverka verksamheten.
Beslutsunderlag
1. Beslut i LFN: Lokalisering av ny skola på Gässlösa.

Samverkan
LSG och information i FSG.
Beslutet expedieras till
1. Lokalförsörjningsnämnden.
Per Carlsson
Ordförande
Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef
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Dnr KS 2018-00881 3.1.1.0

Lokalisering av ny skola på Gässlösa
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 11 röster mot 2:
Kommunstyrelsen ger Lokalförsörjningsnämnden i uppdrag att påbörja
förstudier för att se på möjligheterna att etablera en skola F-6 för ca 800 elever
på fastigheten Gässlösa 5:15 samt höra Grundskolenämnden.
Lokalförsörjningsnämnden kan, efter positivt besked från Grundskolenämnden,
tillskriva Samhällsbyggnadsnämnden med begäran om detaljplan.
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till
förmån för Andreas Exners (SD) yrkande.
Sammanfattning av ärendet
Lokalförsörjningsnämnden har i lokalresursplanen påtalat behovet av en ny
skola för årskurs F-6.
En lokaliseringsstudie har genomförts för att hitta en lämplig tom för en ny
grundskola årskurs F-6 med fyra paralleller, vilket motsvarar 750-800 elever.
Skolan är tänkt att stå klar till höstterminen 2022 för att inledningsvis avlasta
Daltorpsskolan, där bl. a flertalet barn från Götaområdet går.
Den förvaltningsövergripande lokaliseringsgruppen har gjort bedömningen att
fastigheten Gässlösa 5:15, en del av gamla reningsverket, är den lämpligaste
tomten. Ett nära samarbete mellan Borås Stad och Borås Energi och Miljö är
nödvändig för att klara en snäv tidplan med marksanering, planering och
byggnation.
Det är viktigt att det strategiska arbetet med planering av övriga Gässlösa sker
parallellt så att slutbilden av Gässlösa blir ett väl sammanhållen och attraktiv
stadsdel.
Trafikanalyser i samband med omvandling av Gässlösa kommer att göras. En
ny vägsträckning kan bli aktuell i Slakthusgatans förlängning, vilket ska vara en
förutsättning i planeringen
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Kerstin Hermansson (C) har föreslagit att Kommunstyrelsen
beslutar: Kommunstyrelsen ger Lokalförsörjningsnämnden i uppdrag att
påbörja förstudier för att se på möjligheterna att etablera en skola F-6 för ca
800 elever på fastigheten Gässlösa 5:15 samt höra Grundskolenämnden.
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1(3)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-01-21
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Lokalförsörjningsnämnden kan, efter positivt besked från Grundskolenämnden,
tillskriva Samhällsbyggnadsnämnden med begäran om detaljplan .
Kommunalrådet Andreas Exner (SD) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar
följande att-satser; att följande textändring implementeras i förslaget ”etablera
en skola F-6 för ca 800 elever på fastigheten Gässlösa 5:15” till ”etablera en
skola F-6 för ca 500 elever på fastigheten Gässlösa 5:15” att följande
textändring implementeras i förslaget ”etablera en skola F-6 för ca 800 elever på
fastigheten Gässlösa 5:15” till ”etablera en skola F-6 för ca 800 elever vid
närliggande område till, eller på, fastigheten Gässlösa 5:15”.
Proposition
Ordföranden ställer först proposition på bifall dels till Kerstin Hermanssons
(C) förslag och dels till Andreas Exners (SD) alternativa yrkande och finner
förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som bifaller
Kerstin Hermanssons (C) förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej
har Kommunstyrelsen beslutat enligt Andreas Exners (SD) yrkande”.
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Niklas Arvidsson (KD), Thérese Björklund (S),
Oliver Öberg (M), Anna Svalander (L), Per Carlsson (S), Tom Andersson (MP),
Malin Carlsson (S), Ida Legnemark (V), Kerstin Hermansson (C), Annette
Carlson (M) och Ulf Olsson (S) samt nej av Andreas Exner (SD) och Kristian
Silbvers (SD).
Proposition
Ordföranden ställer därefter proposition på avslag respektive bifall till Andreas
Exners (SD) tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med
övervägande ja besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som vill avslå
Andreas Exners (SD) tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner
nej har Kommunstyrelsen beslutat att bifalla Andreas Exners (SD) tilläggsyrkande”.
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Niklas Arvidsson (KD), Thérese Björklund (S),
Oliver Öberg (M), Anna Svalander (L), Per Carlsson (S), Tom Andersson (MP),
Malin Carlsson (S), Ida Legnemark (V), Kerstin Hermansson (C), Annette
Carlson (M) och Ulf Olsson (S) samt nej av Andreas Exner (SD) och Kristian
Silbvers (SD).
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 11 röster mot 2:
Avslå Andreas Exners (SD) tilläggsyrkande .
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristan Silbvers (SD).
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Kommunstyrelsen
Dnr KS 2018-00881 3.1.1.0

Karin Graad
Handläggare
033 357057

Lokalisering av ny grundskola på Gässlösa
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 11 röster mot 2:
Kommunstyrelsen ger Lokalförsörjningsnämnden i uppdrag att påbörja
förstudier för att se på möjligheterna att etablera en skola F-6 för ca 800 elever
på fastigheten Gässlösa 5:15 samt höra Grundskolenämnden.
Lokalförsörjningsnämnden kan, efter positivt besked från Grundskolenämnden,
tillskriva Samhällsbyggnadsnämnden med begäran om detaljplan.
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till
förmån för Andreas Exners (SD) yrkande.
Sammanfattning
Lokalförsörjningsnämnden har i lokalresursplanen påtalat behovet av en ny
skola för årskurs F-6.
En lokaliseringsstudie har genomförts för att hitta en lämplig tom för en ny
grundskola årskurs F-6 med fyra paralleller, vilket motsvarar 750-800 elever.
Skolan är tänkt att stå klar till höstterminen 2022 för att inledningsvis avlasta
Daltorpsskolan, där bl. a flertalet barn från Götaområdet går.
Den förvaltningsövergripande lokaliseringsgruppen har gjort bedömningen att
fastigheten Gässlösa 5:15, en del av gamla reningsverket, är den lämpligaste
tomten. Ett nära samarbete mellan Borås Stad och Borås Energi och Miljö är
nödvändig för att klara en snäv tidplan med marksanering, planering och
byggnation.
Det är viktigt att det strategiska arbetet med planering av övriga Gässlösa sker
parallellt så att slutbilden av Gässlösa blir ett väl sammanhållen och attraktiv
stadsdel.
Trafikanalyser i samband med omvandling av Gässlösa kommer att göras. En
ny vägsträckning kan bli aktuell i Slakthusgatans förlängning, vilket ska vara en
förutsättning i planeringen
Ärendet i sin helhet
Lokalförsörjningsnämnden har i lokalresursplanen påtalat behovet av en ny
skola för årskurs F-6.
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En lokaliseringsstudie har genomförts för att hitta en lämplig tom för en ny
grundskola årskurs F-6 med fyra paralleller, vilket motsvarar 750-800 elever.
Skolan är tänkt att stå klar till höstterminen 2022 för att inledningsvis avlasta
Daltorpsskolan, där bl. a flertalet barn från Götaområdet går.
Den förvaltningsövergripande lokaliseringsgruppen har gjort bedömningen att
fastigheten Gässlösa 5:15 är den lämpligaste tomten.

Området är en del av det gamla reningsverket på Gässlösa som avvecklas i
samband med flytten till det nya reningsverket på Sobacken. Borås Energi och
Miljö har påbörjat utredningar kring markföroreningar och saneringsarbete
kommer att inledas 2019. Tidplanen för detta bedöms kunna stämma med
tidplanen för en ny skola. Ett nära samarbete mellan Borås Stad och Borås
Energi och Miljö är nödvändig för att klara en snäv tidplan.
Gässlösa är ett av kommunens utvecklingsområden där omvandling till
bostäder mm kommer att pågå under lång tid. Det är viktigt att det strategiska
arbetet med planering av övriga Gässlösa sker parallellt så att slutbilden av
Gässlösa blir ett väl sammanhållen och attraktiv stadsdel. Arkitekttävlingen
Europan 15 kommer att pågå under 2019, vilket kan medföra att intressanta
angreppssätt kan komma fram som kan användas i arbetet med både området
och skolan.
Tomten är lokaliserad i ytterkanten av Gässlösa, vilket medför att skolgården
kommer att ligga i ett skyddat läge med direkt koppling till naturen samtidigt
som påverkan från omkringliggande framtida byggnationer inte behöver
påverka verksamheten nämnvärt. Det är viktigt att studera skolgården och
intilliggande natur i en helhet så att solförhållanden och kopplingar till naturen
blir bra med hänseende till den kuperade terrängen.
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Trafikanalyser i samband med omvandling av Gässlösa kommer att göras. En
ny vägsträckning kan bli aktuell i Slakthusgatans förlängning, vilket detaljplanen
ska ta hänsyn till utifrån gatumiljö, byggnadsplaceringar och bullerberäkningar.
En avstämning har gjort med Trafikverket angående korridorer för
Götalandsbanan. Denna kommer inte att påverkas.
Kommunstyrelsen ger Lokalförsörjningsnämnden i uppdrag att påbörja
förstudier för att se på möjligheterna att etablera en skola F-6 för ca 800 elever
på fastigheten Gässlösa 5:15 samt höra Grundskolenämnden.
Lokalförsörjningsnämnden kan, efter positivt besked från Grundskolenämnden,
tillskriva Samhällsbyggnadsnämnden med begäran om detaljplan. Uppdraget är
förberett som ett prioriterat uppdrag i verksamhetsplanen för detaljplanering
för 2019.

Beslutet expedieras till
1. Lokalförsörjningsnämnden,
lokalförsörjningsnämndendiarium@boras.se
2. Grundskolenämnden, grundskolenämndendiarium@boras.se
3. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se

Kerstin Hermansson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering
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Datum

Instans

2019-02-26

Grundskolenämnden
Dnr GRN 2019-00001 3.5.4.0

Adriana Waris
Handläggare

Anmälningsärenden per februari 2019
Grundskolenämndens beslut
Godkänna redovisning av anmälningsärenden per februari 2019 samt lägga
dessa till handlingarna.
Sammanfattning (Ärendet i sin helhet)
Anmälningsärenden till sammanträdet 2019-02-26:
Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser
a)

Skolinspektionens regelbundna tillsyn 2016 av grundskola
dnr 2017-00004 610 (uppföljning 190130-190225)

b)

Läsårstider 2020/2021

c)

Patientsäkerhetsberättelse 2018 för Elevhälsan dnr 2019-00020

d)

Verksamhetsplan elevhälsan dnr 2018-00019

Beslutsunderlag
1. Anmälningsärenden per feb 2019.

Per Carlsson
Ordförande
Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef
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Datum

Instans

2019-02-26

Grundskolenämnden
Dnr GRN 2019-00002 3.5.4.0

Adriana Waris
Handläggare

Delegationsbeslut per februari 2019
Grundskolenämndens beslut
Godkänna redovisning av delegationsbeslut och lägga dessa till handlingarna.
Ärendet i sin helhet
Listor med delegationsbeslut från verksamheterna
SEKRETESS
1.

Grundskola
Anmälningar kränkande behandling perioden 2019-01-30—201902-25 (lista)

2.

Inkomna överklaganden skolplacering perioden februari 2018
Dnr 2018-00133

3.

Beslut om skolplacering inför läsåret 2019/2020
Avslagsbeslut på önskad skolplacering perioden januari-februari
2019 Dnr 2018-00133

4.

Beslut om avstängning perioden februari 2019
Dnr 2019-00021

5.

Delegationsbeslut Ansökan om plats/utökad omsorgstid på
fritidshemmet enligt SL 14 kap 5-6 §§ perioden 2019-01-30—
2019-01-25, dnr 2019-00022

6.

Delegationsbeslut uppskjuten skoltid februari 2019
Dnr 2019-00023

7.

Personal

8.

Delegationsbeslut från förvaltningschefen per februari 2019

9.

Delegationsbeslut elevhälsan 2018 Dnr 2019-00002

Övriga delegationsbeslut
9.

Avslagsbeslut skolskjuts januari 2019 Dnr 2019-00024

10.

Laglighetsprövningar skolplacering 2018/2019 per februari 2019
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Beslutsunderlag
1. Delegationsbeslut per februari 2019.

Samverkan
Information i FSG.

Per Carlsson
Ordförande
Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef

