
 

 
 

 

 

KALLELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-11-21 
 

Instans 
Förskolenämnden 

 

 

Förskolenämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i 

Förskoleförvaltningen Olovsholmsgatan 32, lokal Borgstena, torsdagen den 28 

november 2019 kl. 15:00. Sammanträdet inleds med förvaltningsinformation 

och besök från Lokalförsörjningsförvaltningen mellan 15:00-16:45 följt av 

nämndsammanträdet som startar 17:00. 

Förskolenämndens sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid ärenden 

som avser myndighetsutövning eller sekretess) 

 

Andreas Ekström 
Förskolenämndens Ordförande 

Ina Furtenbach Lindén 
Förvaltningschef 

 

 

Förhinder anmäls alltid till Ida Westin på 033-35 50 46 eller via e-post: 

ida.westin@boras.se. 

Partigruppmöten för politisk beredning  
Mitt-S-samverkan träffas tisdagen den 26 november kl. 17.00 i 
sammanträdeslokal Gingri, plan 3, Olovsholmsgatan 32. Meddela eventuellt 
förhinder till Andreas Ekström, tel. 0737-342736.  
 
Moderaterna och Kristdemokraterna träffas måndagen den 25 november kl. 
17.00 i sammanträdeslokal Lugnet, plan 3, Olovsholmsgatan 32. Meddela 
eventuellt förhinder till Marie Fridén, tel. 0734-32 70 95.  
 
Sverigedemokraterna träffas tisdagen den 26 november kl.17.00. Meddela 

eventuellt förhinder till Leif Häggblom, tel. 0702-65 50 98. 

mailto:ida.westin@boras.se
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Datum 

2019-11-21 
 Sida 

2(2) 

 

 

 

Ärende  

1.  Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare  

2.  Godkännande av föredragningslista  

3.  Allmänhetens frågestund  

4.  Delegationsordning för Förskolenämnden 
Dnr 2019-00178 1.2.3.1 

 

5.  Förskolenämndens sammanträdesdagar 2020 
Dnr 2019-00194 1.1.3.25 

 

6.  Detaljplan för Lundaskog, Viared 7:3 m.fl. Borås Stad 
Dnr 2019-00201 3.1.1.2 

 

7.  Regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 
Dnr 2019-00125 3.5.2.0 

 

8.  Månadsrapport oktober 2019 
Dnr 2019-00185 1.1.4.2 

 

9.  Anmälningsärenden 
Dnr 2019-00011 1.1.3.0 

 

10.  Delegationsbeslut 
Dnr 2019-00012 1.1.3.0 

 

11.  Rapportering från kontaktpolitiker 
Dnr 2017-00199 000 

 

 



 

 

Förskolenämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Olovholmsgatan 32 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 
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Datum 
2019-11-28 

Instans 
Förskolenämnden 
Dnr FN 2019-00178 1.2.3.1 
 

  

 

Delegationsordning för Förskolenämnden 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden beslutar att anta ny delegationsordning för 
Förskolenämnden.        

Sammanfattning 
Gällande delegationsordning för Förskolenämnden gäller till och med 
december 2019. Delegationsordningen har därför setts över.  

Delegering innebär att nämnden överför självständig beslutanderätt, dvs. ger 
någon i uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar i vissa ärenden. Syftet med 
delegation är att nå en administrativt enklare och snabbare handläggning. 
Delegationsbeslut fattas i namn av den som gett delegationen och gäller på 
samma sätt som om nämnden själv fattat dem.                 

Ärendet i sin helhet 
Gällande delegationsordning för Förskolenämnden gäller till och med 
december 2019. Delegationsordningen har därför setts över.  

Nedan beskrivs de förändringar som framkommit i översynen. 
Delegationsförteckning byter namn till delegationsordning. Det innebär att 
dokumentets namn framöver kommer harmoniserar med vad som ses som den 
vedertagna benämningen. Inledningen har skrivits om och uppdaterats utifrån i 
gällande kommunallag.  

Brådskande ärenden har förtydligats och lagts in som en egen punkt i listan 
över delegationer. Tidigare var det endast nämnt under förklaringar. Detsamma 
gäller för delegation till förvaltingchef i beslut rörande nämndens 
personuppgiftsansvar samt beslut att utse beslut- och behörighetsattestanter. 
Utöver nämnda förändringar har ett avsnitt avseende lokal- och fastighetsfrågor 
har lagts till, samt en punkt rörande avvisande av ansökningar som inte kan 
prövas i sak, avseende fristående förskola eller pedagogisk omsorg.   

Vidare har beslut av rent verkställande art tagits bort från delegationsordningen. 
Förskolenämnden överlåter till förvaltningschefen att organisera hur och på 
vilken nivå i organisationen som beslut av verkställighetskaraktär ska fattas. 

Delegering innebär att nämnden överför självständig beslutanderätt, dvs. ger 
någon i uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar i vissa ärenden. Syftet med 
delegation är att nå en administrativt enklare och snabbare handläggning. 



Borås Stad 
Sida 
2(2) 

Delegationsbeslut fattas i namn av den som gett delegationen och gäller på 
samma sätt som om nämnden själv fattat dem. 

Offentlighetsprincipen och rätten att ta del av allmänna handlingar förändras 
inte av att beslutanderätten delegeras. 

Kommunallagen 6 kap. 37-38 §§ anger att en nämnd har rätt att åt presidiet, ett 
utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst 
ärende eller en viss grupp av ärenden. En nämnd får även uppdra åt en anställd 
att besluta vilket anges i Kommunallagen 7 kap. 5-8 §§. Nämnden kan när som 
helst återkalla en delegation, men kan inte ändra ett beslut som redan är fattat 
av en delegat. 

Beslutsunderlag 
1. Ny delegationsordning för Förskolenämnden.
2. Delegationsförteckning, gäller t.o.m. 2019

Samverkan 
Ärendet har varit föremål för samverkan med representanter i FSG

Andreas Ekström 
Ordförande 

Ina Furtenbach Lindén 
Förvaltningschef 



Förskolenämnden 

Delegationsordning 
Fastställd av Förskolenämnden att gälla from 2020-01-01 
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Fastställt av: Förskolenämnden  
Datum: 2019-11-28 
För ev. uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Förvaltningschef, dokumentet ses över årligen 
Dokumentet gäller till och med: 2022 
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Innehållsförteckning 
 

Förkortningar 

Inledning 

Förskolenämndens delegationer 

  A. Övergripande 

B. Allmän handling, ekonomi och personal 

C. Inköp och upphandling 

F. Förskola 

E. Överklaganden, yttranden m.m. 

F. Lokal- och fastighetsärenden 
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Förkortningar 
 

AB Allmänna bestämmelser 

GDPR Dataskyddsförordningen 

DL Diskrimineringslagen 
FL Förvaltningslagen 
KL Kommunallagen 
OSL Offentlighet- och sekretesslagen 

LAS Lag om anställningsskydd 

LOU Lagen om offentlig upphandling 
SF Skolförordningen 

SL Skollagen 

TF Tryckfrihetsförordningen 
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Inledning 
 

Förskolenämndens ansvarsområde 
Förskolenämndens ansvarsområden framgår av reglemente. 
 

Syftet med delegation 
Syftet med delegering är dels att avlasta nämnden, dels att möjliggöra en effektivare 
kommunal förvaltning genom att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare 
samt att på detta sätt ger nämnden mer utrymme till övergripande frågor. 
 

Allmänt om delegation av beslutanderätt 
Delegering enligt kommunallagen (KL) innebär att beslutanderätt flyttas över till någon annan 
(delegaten). Den beslutanderätt som flyttas över kan avse ett visst ärende eller en ärendegrupp. 
När ett beslut fattas på delegation tas det på nämndens vägnar. 
 
Beslutet ska undertecknas av delegaten och vid behov diarieföras. Ett beslut fattat av delegaten 
ses som ett nämndbeslut och kan överklagas genom laglighetsprövning. 
 
Nämnden kan när som helst återkalla beslutanderätten, helt eller i visst fall. Nämnden kan 
dock inte ompröva eller återta ett beslut som har fattats med stöd av delegation. Alla beslut 
som fattas med stöd av delegation ska anmälas till nämnden. Anmälningsskyldigheten till 
nämnden gäller också när förvaltningschefen vidaredelegerar sin beslutanderätt. Nämnden 
bestämmer själv när och hur denna anmälningsskyldighet ska fullgöras. 
 
I kommunallagen regleras vilka politiska instanser som ska fatta olika typer av beslut. Det 
framgår också att beslutanderätten i många fall kan delegeras till nämnd, utskott, 
förtroendevald eller till anställd. Kommunfullmäktige delegerar sin beslutanderätt till 
nämnderna genom nämndernas reglemente. Nämnderna å sin sida kan delegera beslutanderätt 
till utskott, förtroendevald eller anställd genom en delegationsordning. Såväl fullmäktige som 
nämnder kan också delegera beslutanderätt genom beslut i enskilda fall. 
 
Delegerad beslutanderätt får inte utövas i ärende som rör beslutsfattarens egna personliga 
förhållanden eller där jäv enligt 6 kap 25 § kommunallagen förekommer. 
 
Beslutsfattaren ska dels förvissa sig om att nödvändiga anslag finns för de kostnader som 
beslutet kan innebära, dels beakta anvisningarna för medelsanvändning. Beslutsfattaren ska 
också förvissa sig om att täckning finns i budget. 
 
Beslutsfattaren ansvarar i förekommande fall för samverkan med de fackliga organisationerna 
enligt Borås Stads samverkansavtal. 

 

Delegater 
Beslutanderätten kan delegeras i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.  
Enligt 6 kap. 37-38 §§ och 7 kap 5-8 §§ kommunallagen får en nämnd uppdra åt 
 
• presidiet  
• ett utskott 
• en enskild ledamot eller ersättare 
• en anställd hos kommunen 
 
att besluta på nämndens vägnar. 
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Brådskande ärende - ordförandebeslut 
I ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas, får en nämnd 
uppdra åt ordföranden, eller en annan ledamot som nämnden har utsett, att besluta på 
nämndens vägnar. Sådana beslut kallas ordförandebeslut och ska anmälas vid nämndens 
nästa sammanträde.  
 

Vidaredelegation 
Nämnden kan genom beslut ge förvaltningschefen rätt att vidaredelegera sin beslutanderätt 
till annan anställd enligt 7 kap. 6 § kommunallagen. Nämnden ska hela tiden veta vem som 
har rätt att fatta beslut. Förvaltningschefens vidaredelegation är lägsta beslutsnivå och får inte 
delegeras vidare. Om förvaltningschef vill förbehålla sig rätten att besluta i ett visst ärende 
eller i en viss typ av ärenden, ska den som tilldelats beslutanderätten underrättas om det i 
förväg. Förvaltningschef som delegerat beslutanderätten i ett ärende får inte ändra ett redan 
fattat beslut. Ärenden som förvaltningschef kan vidaredelegera sin beslutanderätt i har 
markerats med ”vidaredelegation tillåten” under anvisningar.   
   

Beslut som inte får delegeras 
I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras: 

 Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. 

 Framställningar eller yttrande till Kommunfullmäktige, liksom yttranden med 
anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av Kommunfullmäktige har 
överklagats. 

 Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda om de är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt. 

 Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. 

 

Anmälan av delegationsbeslut 
Beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas till Förskolenämnden. 
Anmälningsrutinerna ska vara så utformade att nämnden får tillfredsställande insyn i och 
kontroll över hur beslutanderätten utövas. Nämnden avgör i vilken form delegationsbesluten 
ska anmälas till nämnden. 

 

Tidpunkten för anmälan bestämmer beräkningen av besvärstiden när det gäller överklagan 
som laglighetsprövning. Tiden är tre veckor från den dag som det på kommunens 
anslagstavla anslagits att protokollet justerats. Vid förvaltningsbesvär är också 
överklagningstiden tre veckor, men räknas från den dag när den som beslutet rör fått ta del 
av beslutet. 

 
Enligt kommunallagen behöver inte samtliga delegationsbeslut anmälas till nämnden. Beslut 
som inte anmäls kan vara beslut av mer rutinartad karaktär som nämnden normalt inte har 
anledning att följa särskilt. 
 
Nämnden ska därför besluta om i vilken utsträckning delegationsbeslut ska anmälas till 
nämnden. De delegationsbeslut som inte anmäls till nämnden ska protokollföras särskilt om 
beslutet får överklagas genom laglighetsprövning. Sådana beslut ska också tillkännages på 
stadens anslagstavla. I delegationsförteckningen framgår vilka beslut som nämnden får 
information om på annat sätt än genom anmälan. Anges inget annat sätt ska beslutet anmälas 
till nämnden.   
 
Verkställighetsbeslut omfattas inte av anmälningsskyldigheten. Yttranden omfattas inte heller 
av anmälningsskyldigheten om det inte anges annat i gällande lagstiftning. 
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Beslut eller ren verkställighet 
Man skiljer mellan beslut i kommunallagens mening och ren verkställighet. Beslut kan enligt 
kommunallagen bara fattas av kommunfullmäktige, kommunstyrelse/nämnder, 
partsammansatta organ eller av delegat med stöd av delegation.  
 
Gränsen mellan beslut och ren verkställighet går inte att dra med exakthet, men 
kännetecknande för ett beslut i kommunalrättslig mening är bland annat av att det finns 
utrymme för alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra självständiga 
överväganden och bedömningar. Vid ren verkställighet finns inte något större utrymme för 
självständiga bedömningar och beslutsalternativ. Det kan exempelvis röra sig om 
avgiftsdebitering enligt en fastställd taxa, tilldelning av förskoleplats efter en klar turordning 
eller de befogenheter och därtill hörande verkställighetsbeslut som en tjänsteman har inom 
ramen för sina löpande arbetsuppgifter. Beslut av rent förberedande eller verkställande art 
får inte överklagas. Verkställighetsbeslut grundar sig även på tillämpning av tidigare beslut, 
policy och riktlinjer, lagstiftning, regel i avtal eller arbetsbeskrivningar. 
 
Denna delegationsordning innehåller endast de beslut som delegerats från 
Förskolenämnden. Eftersom nämnden inte kan delegera till sig själv finns inga nämndbeslut 
med i delegationsordningen. Nämnden överlåter till förvaltningschefen att organisera hur 
och på vilken nivå i organisationen som beslut av verkställighetskaraktär ska fattas. 
Verkställighetsbeslut finns således inte med i delegationsordningen, utan återfinns i en 
särskild förteckning.  

  

Anvisningar och Lagrum 
I kolumnerna lagrum och anvisningar kan anvisningar finnas om beslutanderättens omfattning 
och begränsning, vilket lagrum som omfattas, vägledning, information om policys, riktlinjer 
och regler. 
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Ärende Lagrum Delegat  Anvisningar 

 
A. Övergripande  

   

A:1 

 

 

Besluta i ärenden som är så 
brådskande att nämndens 
avgörande inte kan avvaktas 

 

6 kap 39 § KL 

 

Ordförande, 2:e vice 
ordförande eller 1:e 
vice ordförande 

 

 

A:2 Beslut med anledning av 
Förskolenämndens 
personuppgiftsansvar  

 

EU:s 
Dataskydds-
förordningen 
(2016/679) 
 
Lag (2018:218) 
med 
kompletterande 
bestämmelser till 
EU:s dataskydds-
förordning 

Förvaltningschef Avser exempelvis 
teckna pub-avtal, 
Beslut att anmäla 
en person-
uppgiftsincident 
enligt art. 33-34 
DSF, beslut om 
organisation för 
arbetet etc. 

 
B. Allmän handling, 

Ekonomi och Personal 

   

 Allmän handling    

B:1 Beslut om utlämnande av 
allmän handling vid avslag eller 
delvis avslag. 

 

 

 

2 kap 2 och 
14 §§ TF 

 

6 kap 2 och 
6 §§ OSL 

 

10 kap 14 § OSL 
 
12 kap 2 § OSL 

 
Förvaltningschef 

 

 

 
Ekonomi 

       

B:2 
Utse beslut- och 
behörighetsattestanter och 
ersättare för dessa  

 

 

 

 

Förvaltningschef 

 

 

B:3 Skadeersättning till personal  Chef för  
Ekonomienheten 

 

 

 

I samråd med 
stadsjurist  

B:4 Skadeersättning till barn, 
vårdnadshavare eller allmänhet. 

 Chef för 
Ekonomienheten 

I samråd med 
stadsjurist  
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Ärende Lagrum Delegat  Anvisningar 

 Anställning och 
upphörande av anställning 

   

B:5 Tillsvidareanställning av 
enhetschef. Före fyllda 67 år. 

32 § AB 
 

4 § LAS 
 

2 kap 11 § SL 

Förvaltningschef 

Verksamhetschef 

Funktionschef  

I samråd med 
förvaltningschef 

 

B:6 Tillsättning av Chef för 
ekonomifunktionen, Chef för 
HR-funktionen, Chef för 
kvalitet och utveckling, Chef för 
barnhälsa, Chef för 
administrativa funktionen. 

32 § AB 
 

4 § LAS 

Förvaltningschef 
 

B:7 Tillsvidareanställning av övrig 
personal. Före fyllda 67 år. 

32 § AB 
 

4 § LAS 

Respektive chef 
 

B:8 Anställa för viss tid, visst arbete, 
provanställning, allmän 
visstidsanställning, 
tidsbegränsad anställning, PAN 
och anställa för vikariat. Före 
fyllda 67 år. 

5 och 6 §§ LAS 
 

4 § AB 

Respektive chef 
 

B:9 Beslut om uppsägning på grund 
av personliga skäl eller 
arbetsbrist samt beslut om 
avsked.   

 

4 § 2 st och 
18-20 §§ LAS 

Förvaltningschef I fråga om personliga 
skäl och beslut om 
avsked skall samråd 
med Personal och 
förhandling ske. 

Gällande upplösande 
av anställningsavtal 
(avtalslösning), se KS 
delegation till 
förvaltningschef. 

 

 

 

 

 
C. Inköp och upphandling 

   

C:1 Tilldelningsbeslut och beslut om 
avbrytande avseende 
upphandling upptill 25 
prisbasbelopp. 

Lagen om offentlig 
upphandling 

Förvaltningschef Avrop på befintliga 
ramavtal, utan förnyad 
konkurrensutsättning, 
inom budget anvisade 
medel betraktas som 
verkställighet och 
anmäls ej. 

Se Kommunstyrelsens 
Regler för 
koncerninköp samt 
Kommunfullmäktiges 
Policy för 
koncerninköp.  

 
D. Förskola 

   

 Förskola    
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Ärende Lagrum Delegat  Anvisningar 

D:1 Beslut om åtgärder vid 
framkomna brister i 
verksamheten. 

4 kap 7 § SL Rektor 
 

D:2 Beslut att utreda kränkande 
behandling.  

Beslut att vidta åtgärder för att 
förhindra kränkande behandling 
i framtiden. 

 

 

6 kap 10 § SL Rektor 
Rektors 
skyldighet att 
anmäla till 
huvudman. 
Särskild rutin för 
anmälan finns. 

D:3 Beslut att erbjuda förskola 
utifrån barns eget behov på 
grund av familjens situation i 
övrigt. 

8 kap 5 § SL Chef för barnhälsan 
 

D:4 Beslut om att erbjuda barn 
förskola på grund av fysiska, 
psykiska eller andra skäl. 

 

8 kap 5, 7 §§ SL Chef för barnhälsan  

D:5 Beslut om förtur i förskola 
utifrån fysiska, psykiska eller 
andra skäl. 

8 kap 5, 7 §§ SL Chef för barnhälsan  

D:6 Beslut om särskild förtur utifrån 
andra skäl. 

8 kap 7 § SL Chef för 
administration 

 

D:7 Beslut om mottagande från 
annan kommun i dygnet runt-
verksamhet. 

8 kap 13 § SL Chef för 
administration 

 

D:8 Beslut om avgiftsreduktion eller 
befrielse från avgift. 

 

Beslut om avgiftsreduktion eller 
befrielse från avgift med stöd av 
8 kap 7 § SL. 

8 kap 16 § SL Chef för 
administration 

 

Chef för barnhälsan 

 

D:9 Beslut om tilläggsbelopp till 
fristående förskola för barn som 
har ett omfattande behov av 
särskilt stöd. 

8 kap 23 § SL Chef för barnhälsan 
Överklagas till 
Förvaltnings- 
domstol enligt 28 
kap 5 § SL 

D:10 Beslut om avslag av placering i 
två olika förskolor. 

8 kap 12 § SL Chef för 
administration 
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Ärende Lagrum Delegat  Anvisningar 

D:11 Beslut om att lämna yttrande 
till annan kommun gällande 
placering.  

8 kap 12 § SL Chef för 
administration 

Anmäls inte.  

D:12 Beslut om avslag till plats i 
förskola 

8 kap. 14, 20 §§ 
SL 

Chef för 
administration 

 

D:13 Beslut om att avvisa 
ansökningar som inte kan 
prövas i sak, avseende 
fristående förskola eller 
pedagogisk omsorg.   

2 kap. 5 § 

25 kap. 10 § 

Chef för kvalitet och 
utveckling 

 

 Entreprenad och samverkan    

D:14 Ansökan hos regeringen om 
överlämnande av övrig 
undervisning på entreprenad 
på grund av särskilda skäl 
samt sluta avtal om detta. 

23 kap 5 § Förvaltningschef  

 Annan pedagogisk 
verksamhet 

   

D:15 Besluta om tilläggsbelopp till 
enskild pedagogisk omsorg 
för barn som har ett 
omfattande behov av särskilt 
stöd. 

25 kap 13 § SL Chef för barnhälsan Överklagas till 
Förvaltnings- 
domstol enligt 28 
kap 5 § SL 
 

 Tillsyn m.m.    

D:16 Tillsynsbeslut av fristående 
förskolor samt enskild 
pedagogisk omsorg. 

26 kap 4 § SL Chef för kvalitet och 
utveckling 

Avser beslut om att 
starta tillsyn.  

D:17 Tilldelning av anmärkning 
inom tillsynen 

26 kap. 11 § SL Chef för kvalitet och 
utveckling 

 

D:18 Beslut att avstå från att 
ingripa 

26 kap. 12 § SL Chef för kvalitet och 
utveckling 

 

D:19 Beslut om mindre förändringar 
av villkor i befintligt 
godkännande. 

26 kap 10, 

11, 12 §§ SL 

Chef för kvalitet och 
utveckling 

 

 
E. Överklaganden, 

yttranden m.m. 
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Ärende Lagrum Delegat  Anvisningar 

 Överklaganden och 
yttranden 

   

E:1 Behörig firmatecknare  Förvaltningschef  

E:2 Yttrande till myndighet  Förvaltningschef 

Verksamhetschef 

Funktionschef  

 

I samråd med 
förvaltningschef 

 

E:3 Beslut att ompröva, alternativt 
inte ompröva ett beslut. 

38 § FL Delegat i ursprungs- 
beslutet 

 

E:4 Beslut att avvisa överklaganden 
som har kommit in för sent. 

24 § FL Nämndsekreterare 
 

E:5 Beslut att avvisa ombud. 9 § FL Delegat i 
ursprungsbeslutet 

 

E:6 Yttrande till 
Förvaltningsdomstol i 
överklagade ärenden. 

Lagrum i 
ursprungs- 
beslutet 

Delegat i ursprungs- 
beslutet 

I samråd med 
stadsjurist 

E:7 Överklaga och i förekommande 
fall begära inhibition av beslut 

22 § FL, 
29 § FL 

Förvaltningschef  

E:8 Beslut om rättelse av uppenbara 
skrivfel, räknefel eller liknande i 
skrivelser, protokoll och beslut. 

36 § FL Den som upprättat 
handlingen 

Anmäls inte. 

 
Övriga yttranden 

   

E:9 Rätt att pröva och avgöra 
jävsinvändning mot delegat, som 
beslutar i individärenden. 

6 kap § 28 KL Förvaltningschef 
 

 F. Lokal- och 
fastighetsärenden 

   

F:1 Tecknande av hyresavtal i lokal- 
och fastighetsfrågor.  

 Förvaltningschef 
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Ärende Lagrum Delegat  Anvisningar 

F:2 Beslut om uppsägning av 
hyresavtal i lokal- och 
fastighetsfrågor. 

 Förvaltningschef 
 

F:3 Beslut om framställan till 
Lokalförsörjningsförvaltningen 
om behov av ny förskolelokal. 

 Förvaltningschef 
 

F:4 Beslut om akut stängning av 
förskoleenhet/avdelning. 

 Verksamhetschef  
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Förkortningar 
 

AB Allmänna bestämmelser 

DL Diskrimineringslagen 
FL Förvaltningslagen 
KL Kommunallagen 
OSL Offentlighet- och sekretesslagen 

LAS Lag om anställningsskydd 

SF Skolförordningen 

SL Skollagen 

TF Tryckfrihetsförordningen 
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Förklaringar 

 
Ansvarsområde 
Förskolenämndens ansvarsområden framgår av reglemente. 

 
Syftet med delegation 
Delegering innebär att nämnden överför självständig beslutanderätt, dvs. ger någon i uppdrag att 
fatta beslut på nämndens vägnar i vissa ärenden. Syftet med delegation är att nå en administrativt 
enklare och snabbare handläggning. Delegationsbeslut fattas i namn av den som gett delegationen 
och gäller på samma sätt som om nämnden själv fattat dem. 

 
 

Offentlighetsprincipen och rätten att ta del av allmänna handlingar förändras inte av att 
beslutanderätten delegeras. 

 
 

Delegater 
En nämnd får uppdra att fatta beslut på nämndens vägnar till 

 Ett utskott (avdelning) av nämnden, t.ex. ett arbetsutskott 

 En enskild ledamot eller ersättare, t.ex. ordförande. 

 En anställd hos kommunen. Denne behöver inte nödvändigtvis vara anställd hos den 
nämnd som delegerar beslutanderätten. 

 
Det går inte att delegera till en grupp anställda eller till en grupp bestående av anställda och 
förtroendevalda att gemensamt fatta beslut. 
 
Förskolenämnden uppdrar till Pernilla Bjerkesjö, förvaltningschef att fatta beslut med anledning 
av nämndens personuppgiftsansvar 

 

Vidaredelegation 
Nämnden får överlåta åt förvaltningschef att i sin tur uppdra åt annan anställd inom kommunen 
att besluta istället. Förvaltningschefens vidaredelegation är lägsta beslutsnivå och får inte 
delegeras vidare. 

 
Om förvaltningschefen vill förbehålla sig rätten att besluta i ett visst ärende eller i en viss typ av 
ärenden, ska den som tilldelats beslutanderätten underrättas om det i förväg. Förvaltningschef 
som delegerat beslutanderätten i ett ärende får inte ändra ett redan fattat beslut. 

 
 

Ej delegerbara ärenden 
I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras: 

 Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet 

 Framställningar eller yttrande till Kommunfullmäktige, liksom yttranden med anledning 
av att beslut av nämnden i dess helhet eller av Kommunfullmäktige har överklagats 

 Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda om de är av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt 

 Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. 
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Nämndens återkallande 
Nämnden kan när som helst återkalla en delegation. Detta kan göras generellt eller i ett särskilt 
ärende. Nämnden kan också föregripa ett beslut i ett ärende genom att själv ta över ärendet och 
besluta. Däremot kan nämnden inte ändra ett beslut som redan är fattat av en delegat. 

 
 

Brådskande ärenden 
Ordföranden, eller annan nämndledamot som nämnden utsett, kan besluta på nämndens vägnar i 
brådskande ärenden. Beslutet ska då anmälas vid nämndens nästa sammanträde. Vid 
ordförandens frånvaro ersätter i första hand 2:e vice ordföranden och därefter 1:e vice 
ordföranden. 

 
 

Personliga förhållanden och jäv 
Delegerad beslutanderätt får inte utövas i ärende som rör beslutsfattarens egna personliga 
förhållanden eller där jäv enligt KL, 6 kap 25 § förekommer. 

 
 

Anmälan av delegationsbeslut 
Beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas till förvaltningschef, som anmäler till 
nämnden. Anmälningsrutinerna ska vara så utformade att nämnden får tillfredsställande insyn i 
och kontroll över hur beslutanderätten utövas. Nämnden avgör i vilken form delegationsbesluten 
ska anmälas till nämnden. 

 
 

Tidpunkten för anmälan bestämmer beräkningen av besvärstiden när det gäller överklagan som 
laglighetsprövning. Tiden är tre veckor från den dag som det på kommunens anslagstavla 
anslagits att protokollet justerats. Vid förvaltningsbesvär är också överklagningstiden tre veckor, 
men räknas från den dag när den som beslutet rör fått ta del av beslutet. 

 
 

Verkställighetsbeslut omfattas inte av anmälningsskyldigheten. Yttranden omfattas inte heller av 
anmälningsskyldigheten om det inte anges annat i gällande lagstiftning. 

 
 

Attesträtt 
Förvaltningschefen är bemyndigad att utse besluts- och behörighetsattestanter, enligt 
attestreglementet. 

 
 

Personalärenden 
Beslutanderätten utövas inom ramen för gällande lagstiftning och stadens styrdokument som 
policys, program, riktlinjer och rutiner.  

 
Vid anställning av personal i arbetsledande ställning, eller som annars har arbetsuppgifter av 
särskild betydelse, ska beslutsfattaren samråda med närmaste högre chef före beslut. 

 
 

För lönesättning gäller särskilda rutiner. 
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Upphandlingsärenden 
Den som beslutar om inköp eller träffar avtal om arbeten eller tjänster ansvarar för att 
upphandlingen sker enligt upphandlingsreglementet. Beslutsfattaren ansvarar för att välja den 
upphandlingsform som är lämplig med hänsyn till kravet på affärsmässighet och behovet av 
samordning. 

 
 

Beslutsärenden ska behandlas i ett sammanhang, dvs. ärendet får inte delas upp i syfte att kringgå 
befogenhetsbestämmelser. Den som beslutar om inköp ansvarar för att varan motsvarar de krav 
från bl.a. arbetsmiljösynpunkt som ställs på produkter i förvaltningens verksamhet. 

 
 

Kostnadsansvar 
Beslutsfattaren ska dels förvissa sig om att nödvändiga anslag finns för de kostnader som beslutet 
kan innebära, dels beakta anvisningarna för medelsanvändning. Beslutsfattaren ska också förvissa 
sig om att täckning finns i budget. 

 
Facklig samverkan och MBL 
Beslutsfattaren ansvarar i förekommande fall för samverkan med de fackliga organisationerna 
enligt Borås Stads samverkansavtal. 

 
 

Anvisningar 
VS = Verksamhetsbeslut 
ANM = Anmälningsärenden till nämnd 
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Ärende Lagrum Delegat på lägsta 

nivå 

Anvisningar 

  

1.  Allmän handling, 
Ekonomi och Personal 

   

 1.A. Allmän handling    

1 Avslag på begäran om 
utlämnande av allmän handling 
till enskild eller annan 
myndighet. Uppgift ur sådan 
handling till myndighet eller 
förbehåll i samband med 
utlämnande till enskild. 

2 kap 2 och 
14 §§ TF 

 

6 kap 2 och 
6 §§ OSL 

 

10 kap 14 § 
OSL 

Förvaltningschef     VS 

 
1.B. Ekonomi 

       

1 Skadeersättning till personal  Chef för  
Ekonomienheten 

I samråd med 
överordnad chef 
VS 

2 Skadeersättning till barn, 
vårdnadshavare eller allmänhet. 

 Chef för 
Ekonomienheten 

I samråd med 
överordnad chef  
VS 

 1.C. Anställning och 
upphörande av anställning 

   

1 Tillsvidareanställning av 
förskolechef. Före fyllda 67 år. 

32 § AB 
 

4 § LAS 
 

2 kap 11 § 
SL 

Verksamhetschef 
   VS 

2 Tillsättning av Chef för 
ekonomifunktionen, Chef för 
HR-funktionen, Chef för 
kvalitet och utveckling, Chef 
för barnhälsa. 

32 § AB 
 

4 § LAS 

Förvaltningschef 
   VS 

3 Tillsvidareanställning av övrig 
personal. Före fyllda 67 år. 

32 § AB 
 

4 § LAS 

Respektive chef 
   VS 

4 Beslut om lönetillägg för 
anställda från det år de fyller 
65 år.  

Förhandlings
delegationens 
beslut 
2017/AL001
9 021 

 

Förvaltningschef 
    VS 
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Ärende Lagrum Delegat på lägsta 

nivå 

Anvisningar 

5 Beslut om utbetalning av 
rekryteringsbonus 

Förhandlings
delegationens 
beslut 
2017/AL001
4 021 

 

Förvaltningschef 
VS 

6 Anställa för viss tid, visst 
arbete, provanställning, allmän 
visstidsanställning, 
tidsbegränsad anställning, PAN 
och anställa för vikariat. Före 
fyllda 67 år. 

5 och 6 §§ 
LAS 

 

4 § AB 

Respektive chef 
VS 

7 Beslut om uppsägning på grund 
av personliga skäl eller 
arbetsbrist samt beslut om 
avsked. 

4 § 2 st och 
18-20 §§ 
LAS 

Förvaltningschef VS 
I fråga om 
personliga skäl och 
beslut om avsked 
skall samråd med 
Personal och 
förhandling ske. 

 

 

 

 

 

  

2.  Förskola 
   

 2.A. Förskola    

1 Beslut om åtgärder vid 
framkomna brister i 
verksamheten. 

4 kap 7 § SL Förskolechef 
VS 

2 Beslut att utreda kränkande 
behandling. 

 

Beslut att vidta åtgärder för att 
förhindra kränkande behandling 
i framtiden. 

6 kap 10 § SL Förskolechef ANM 
För förskolechefs 
skyldighet att 
anmäla till 
huvudman finns 
särskild rutin. 

3 Beslut att erbjuda förskola 
utifrån barns eget behov på 
grund av familjens situation i 
övrigt. 

8 kap 5 § SL Chef för barnhälsan 
VS 

4 Beslut om att erbjuda barn 
förskola på grund av fysiska, 
psykiska eller andra skäl. 

8 kap 7 § SL Chef för barnhälsan 
VS 

5 Beslut om förtur i förskola 
utifrån fysiska, psykiska eller 
andra skäl. 

8 kap 5, 7 §§ 
SL 

Chef för barnhälsan 
VS 



2019-10-24 

Delegationsförteckning 10 (13) 

 

 

6 Beslut om särskild förtur 
utifrån andra skäl 

8 kap 7 § SL Chef för administration 
VS 

7 Beslut om mottagande från 
annan kommun. 

8 kap 13 § SL Chef för administration 
VS 

8 Beslut om avgiftsreduktion eller 
befrielse från avgift. 

8 kap 16 § SL Chef för administration 
VS 
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Ärende Lagrum Delegat på lägsta 

nivå 

Anvisningar 

9 Beslut om tilläggsbelopp till 
fristående förskola för barn som 
har ett omfattande behov av 
särskilt stöd. 

8 kap 23 § SL Chef för barnhälsan VS  
Överklagas till 
Förvaltnings- 
domstol enligt 28 
kap 5 § SL 

10 Beslut om avslag eller 
godkännande av placering i två 
olika förskolor. 

8 kap 12 § SL  Chef för administration VS 

11 Beslut om att lämna yttrande till 
annan kommun.  

8 kap 12 § SL Chef för administration VS 

 2.B. Entreprenad och 
samverkan 

   

1 Ansökan hos regeringen om 
överlämnande av övrig 
undervisning på enreprenad på 
grund av särskilda skäl samt 
sluta avtal om detta. 

23 kap 5 § Förvaltningschef ANM 

 2.C. Annan pedagogisk 
verksamhet 

   

1 Besluta om tilläggsbelopp till 
enskild pedagogisk omsorg för 
barn som har ett omfattande 
behov av särskilt stöd. 

25 kap 13 § 
SL 

Chef för barnhälsan VS  
Överklagas till 
Förvaltnings- 
domstol enligt 28 
kap 5 § SL 
 

 2.D. Tillsyn m.m.    

1 Verkställighet tillsyn av 
fristående förskolor samt enskild 
pedagogisk omsorg. 

26 kap 4 § SL Chef för kvalitet och 
utveckling 

VS 

2 Beslut om föreläggande, 
anmärkning och att avstå från 
ingripande vid tillsyn av 
fristående förskolor samt 
pedagogisk omsorg enligt 26 
kap 4 § SL. 

26 kap 10, 
11, 12 §§ SL 

Chef för kvalitet och 
utveckling 

ANM 

3 Beslut om smärre förändringar 
av villkor i befintligt 
godkännande. 

26 kap 10, 

11, 12 §§ 
SL 

Chef för kvalitet och 
utveckling 

 VS 
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4 Verkställighet att för nämndens 
räkning till Skolinspektionen 
avge handlingar och annat 
material vid regelbunden 
tillsyn.  

26 kap 7§ 
SL 

Chef för kvalitet och 
utveckling 

VS 

5 Verkställighet att för 
nämndens räkning till 
Skolinspektionen avge 
handlingar och annat material 
i samband med 
anmälningsärenden. 

26 kap 7§  
SL 

Chef för kvalitet och 
utveckling 

VS 

6 Verkställighet att för 
nämndens räkning till 
Skolinspektionen avge 
handlingar och annat material 
i samband med anmälnings-
ärenden rörande ärenden som 
rör enskilda barn. 

26 kap 7§  
SL 

Verksamhetschef 
VS 

7 Verkställighet att för nämndens 
räkning till Skolinspektionen 
avge handlingar och annat 
material i samband med 
kvalitetsgranskningar samt 
nationell uppföljning och 
utvärdering. 

26 kap 22, 
25 §§ SL 

Chef för kvalitet och 
utveckling 

VS 

  

3.  Överklaganden, 
yttranden m.m. 

   

 3.A. Överklaganden och 
yttranden 

   

1 Behörig firmatecknare  Förvaltningschef ANM 

2 Yttrande till myndighet  Respektive 
Verksamhetschef, Chef 
för ekonomifunktionen, 
Chef för HR-funktionen, 
Chef för kvalitet och 
utveckling, Chef för 
barnhälsa 

ANM 

3 Beslut att ompröva, alternativt 
inte ompröva ett beslut. 

27 § FL Delegat i ursprungs- 
beslutet 

ANM 

4 Beslut att avvisa överklaganden 
som har kommit in för sent. 

24 § FL Nämndsekreterare 
ANM 
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5 Beslut att avvisa ombud. 9 § FL Delegat i ursprungs- 
beslutet 

VS 

6 Yttrande till 
Förvaltningsdomstol i 
överklagade ärenden. 

Lagrum i 
ursprungs- 
beslutet 

Delegat i ursprungs- 
beslutet 

ANM 

7 Överklaga och i förekommande 
fall begära inhibition av beslut 

22 § FL, 29 
§ FL 

Respektive 
Verksamhetschef, Chef 
för ekonomifunktionen, 
Chef för HR-funktionen, 
Chef för kvalitet och 
utveckling, Chef för 
barnhälsa 

ANM 

8 Rättelse av skrivfel och liknande 
i beslut. 

26 § FL Delegat i ursprungs- 
beslutet 

VS 

 
3.B. Övriga yttranden 

   

1 Rätt att pröva och avgöra 
jävsinvändning mot delegat, som 
beslutar i individärenden. 

6 kap § 24 KL Förvaltningschef 
VS 

 5. Inköp och 
upphandling 

  
 

1 Tilldelningsbeslut och beslut om 
avbrytande avseende 
upphandling upptill 25 
prisbasbelopp. 

Lagen om 
offentlig 
upphandling 

Förvaltningschef 
ANM 
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Inbjudan till samråd för detaljplan för Lundaskog, Viared 7:3 
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Hej! 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad gör just nu en 
detaljplan, som finns ute på samråd. Du får den här inbjudan för att 
vi vill veta vad du tycker. Samrådstiden pågår 25 oktober– 27 
november.  
 
Syfte och område 
Planområdet ligger öster om bostadsområdet Lundaskog och väster 
om Industrigatan i anslutning till Ramnaslättsrondellen. Gällande 
detaljplan för området är ”Detaljplan för del av Ramnaslätt” som vann 
laga kraft 2005. Den gällande planen P1015, anger natur och 
transformatorstation för det aktuella planområdet. 
 
Planens syfte är att möjliggöra för en ny mottagningsstation samt ej störande verksamheter. Syftet med planen är också 
att säkra naturmark runt bäcken som är utpekad i grönområdesplanen. Kompensationsåtgärder ska genomföras för 
ianspråktagande av mark inom naturområde med naturvärden genom förbättringsåtgärder för bäcken, som är en 
värdefull länk i stadens gröna infrastruktur. En ridå av grönska ska bibehållas mot bostäderna väster om planområdet. 
 
Ta del av handlingarna 
Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga på vår webb: boras.se/detaljplan under ”Planer öppna  
för synpunkter”, och i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du kommer så att 
ansvarig handläggare kan ta emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, skickar vi  
handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig! 
 
Samrådsmöte 
Vi kommer att ha ett samrådsmöte i form av öppet hus med en presentation av detaljplaneprocessen och 
planförslaget i Stadshuset våning 7 samhällsbyggnadsnämndens sessionssal (på grund av renovering så används 
ingången från norr vid statyn Folktalaren), 6 november kl. 17-18:30 med presentation 17:30. På mötet kommer 
representanter från kommunen att berätta om förslaget och svara på frågor.  
 
Har du synpunkter på detaljplanen? 
Skicka synpunkter/remissvar senast den 27 november via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange  
planens diarienummer (BN2018-658), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill  
gärna ha synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem.  
Du kan även skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås. 
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hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan 
granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.  
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Plankonsult Pauline Sandberg, tel: 0721- 46 81 50, e-post: pauline.sandberg@ramboll.se 
Planarkitekt Robin Enqvist, tel: 033-35 85 34, e-post: robin.enqvist@boras.se 
Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tel: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se 
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1 Uppdrag  
WSP Samhällsbyggnad, avdelning Geo Göteborg har utfört en bedömning av de 
geotekniska föhållanden inom aktuellt detaljplanområde på uppdrag av Drivkraft i 
Göteborg AB.  
 

 
 
 
Bild 1. Översikt av planområdet.  
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Undersökningen skall utgöra det geotekniska underlaget för ny Detaljplan. 
 

Syftet med den kommande detaljplanen är att möjliggöra byggnation. Även en ny 
gata kommer att behöva anläggas med infart från norr. En GC-väg kan bli aktuell i 
öster. Längst ner i sydost planeras en ny energianläggning väster om den befintliga.  

2  Geotekniska undersökningar 

2.1 Utförda undersökningar 
Några geotekniska fältundersökningar har inte utförts med borrbandvagn. Området 
har istället besiktigats med handhållet stickspjut för att skapa sig en uppfattning av 
rådande förhållanden i kombination med att SGU:s geoarkivdata har studerats. 

3  Geotekniska förhållanden 

3.1 Topografi 
Planområdet är beläget i den västra delen av Borås norr om riksväg 40. Planområdet 
har främst skogskaraktär, men efter avverkning som utförts dominerar mindre träd 
och buskar samt högt gräs. Besiktningen utfördes med start i sydost med riktning 
medurs runt i planområdet. Lokala platser med olika beteckningar (A-G) redovisas i 
bilaga 1. 
 
Området avgränsas av Göteborgsvägen i söder och Bostäderna vid Lundsdalsvägen 
och den högre belägna Lundåsvägen i väster. I öster ligger vattendraget som anslu-
ter till Kvarnbäcken. I sydost ligger Borås Energis anläggning som skall utökas väs-
ter om nuvarande anläggning.  
 
Nivåmässigt så är marken lägst i sydost där Göteborgsvägen ligger på mellan ca 
+161 och +158. Sen stiger marknivån centralt i området till knappt +175 där mycket 
ytligt berg förekommer. Längre norrut är marken sedan relativt plan (område F) 
med nivåer mellan ca +164 och +168. I nordväst finns åter område med ytligt berg 
där nivån som högst är ca +181. I detta området skall planerad infartsväg gå. Rela-
tivt omfattande bergschakt krävs för att inte gå i naturreservatet längre väster. 
 
Intill ån i öster är nivåskillnaden relativt liten i norr men lokalt finns en nästan verti-
kal frameroderad slänt där ån tidigare gick som har markerats på planen område G i 
bilaga 1. 
 
Generellt är det bergets nivåer som påverkar nuvarande marknivåer då jordlagren är 
begränsade. Bilder nedan ger mer information om rådande förhållanden.  
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Bild 2. I områdets sydöstra del med energianläggningen till vänster och en måttligt lutande 
anlagd slänt i mitten av bild. Vy mot SSV (syd syd väst) med Göteborgsvägen i bakgrunden. 
Sannolikt har slänten anlagts i samband med byggnation av bef. energianläggning så fyll-
nadsmassor förekommer troligen också. 

 

 
Bild 3. I områdets sydöstra del nära energianläggningen där man ser ytligt berg som inne-
bär begränsad växtlighet.  
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Bild 4. På området strax norr om Göteborgsvägen där sannolikt en del massor har lagts ut i 
en flackt lutande slänt när vägen anlades. Gatubelysningen i mitten på kort ligger vid vägen. 
 

 
Bild 5. Tagen mot sydost på centrala delen av område D från berget i nordväst. Mycket bus-
kar och enstaka träd förekommer.  
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Bild 6. Tagen mot öster från samma ställe som bild 5 på nordligare delen av området. Mer 
träd finns i närområdet till ån. 

 
Bild 7. Tagen på berget i norr där måttlig lutning (ca 1:1) visas med en del växtlighet. Om-
råde E.  
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Bild 8. På ån i öster som har endast liten nivåskillnad jämfört med närliggande mark.. 
Mängden block är stor då finare material har eroderats bort från Moränen. 

 
Bild 9. På ån där nivåskillnaden är mycket större område G. Detta innebär att inte stabilite-
ten kan räknas hem. Noterbart är att detta området ligger inom naturreservatet. 
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3.2 Jordlagerföljd 
Jorden består överst generellt av ett tunt lager mulljord, därunder återfinns morän 
som vilar på berg. Lokalt i sydväst finns ett mindre område med sannolikt organisk 
jord där sannolikt vatten tidvis blir ståendes. Berget går i dagen på flera ställen inom 
området. Där det är störst nivåskillnad är det mest ytligt berg. 

Mulljorden bedöms huvudsakligen endast vara någon decimeter tjock med inslag 
av rötter mm. 

Organisk jord består dels av torv och dels av friktionsmaterial innehållande hög 
halt av organiskt material. Största mäktighet är uppskattningsvis drygt någon meter 
lokalt inom område B. 

Moränen är sandig och dess mäktighet varierar sannolikt från mycket begränsat på 
högre nivåer upptill endast uppskattningsvis 3 m i de lägre delarna. Enligt Jord-
djupskartan (SGU) är uppskattat djup huvudsakligen mellan 0-3 m. Lokalt vid ån 
kan dock upptill 3-5 m jorddjup förekomma. Allmänt så är således jorddjupen 
mycket begränsade vilket också kunde konstateras i flera punkter med stickspjut. I 
den sandiga Moränen förekommer mycket sten och block som även syns på markö-
verytan. Jordlagren generellt bedöms som fasta. 

Bergets nivå har undersökts med sticksondering på olika ställen inom planområdet 
och det som redovisas på jordartskartan och jorddjupskartan verkar rimligt. 

 
Bild 10. På SGU:s jordartskarta där området domineras av sandig Morän och berg i dagen. 
I öster intill ån förekommer även utlagd fyllning av varierat innehåll. 
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Bild 11. Där man ser naturlig jord sandig Morän med sten och block, vilket stämmer med 
jordartskartan. 

 Bild 12. På jorddjupskartan där det är mellan 0-3m inom större delen. 



/Uppdragsnr: 10289788 PM Planeringsunderlag  
Översiktlig geoteknisk undersökning 

 

Daterad: 2019-09-12 Detaljplan för Viared 7:3 

 Reviderad:   

Handläggare: Michael Engström   
 

 

 11 (16) 
 

 

 
Bild 13. På ett lokalt ställe där stickspjutet kunde lätt gå ner minst 1 m (område B) där ur-
grävning kommer att krävas vid exploatering då sannolikt torv förekommer. 

 

 
Bild 14. På det vanliga djupet där berg fanns på mindre än 0,5 m djup inom område D. 
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Bild 15. Ett exempel på stora block (1,5x1,5m) som förekommer på marknivå. 

 
Bild 16. Bild på berg i dagen - område D- högst upp där jordlagrengen generellt är mycket 
begränsade.  
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3.3 Berg 
 
Berggrunden utgörs enligt SGU:s karta av sur intrusivbergart (granit, granodiorit, 
monzonit mm). Bergskärningen inom område E är delvis täckt av vegetation (bild 
17 och 18). Några stabilitetsproblem bedöms inte föreligga. Främst på grund av liten 
skärningshöjd och måttlig lutning.  

Vid bergschakt inom planområdet ska ny bergslänt efter sprängningsarbeten och 
bergrensning besiktas av bergsakkunnig för bestämning av eventuellt behov och 
omfattning av bergförstärkning. Eventuell bergförstärkning kan utföras med cemen-
tingjutna bergbultar utan förspänning. 

Inför bergschakt inom planområdet ska en riskanalys avseende sprängningsarbete-
nas påverkan på kringliggande byggnader upprättas. 

Berget utgörs av gnejsig Granit med viss foliation som påverkar sprickriktningar. 
Generellt så bedöms berget vara av relativt god kvalitet. Mer information kommer 
att fås när bergavtäckning utförts i samband med byggnationen.  

 

 
Bild 17. Berget utgörs av gnejsig Granit med enstaka öppna sprickor. 
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Bild 18. Vy mot sydväst, berget är delvis täckt av vegetation. 

 

4 Geohydrologiska förhållanden 
Området generellt kan betraktas som torrt eftersom det utgörs av en höjd och dag-
vattnet i närområdet leds bort via ån. Där marknivån är lägst kan vatten intill Göte-
borgsvägen dock förekomma på 1-2 m djup. Mycket styrs av hur mycket nederbörd 
som kommit senaste tiden.  

6  Geotekniska rekommendationer 

6.1 Sättningsförhållanden 
Sättningsförhållandena i morän är mycket goda. Några nämnvärda sättningar upp-
kommer inte i moränmarken med hänsyn till de begränsade jorddjupen under förut-
sättning att det befintliga mullhaltiga ytjord lagret schaktas bort under blivande 
byggnader och uppfyllnader. 
 

6.2 Stabilitetsförhållanden 
Stabiliteten i nuvarande förhållanden är generellt tillfredsställande och någon risk 
för spontana skred eller ras finns inte med undantag av ett lokalt ställe närmast ån 
där erosion uppstått i tidigare sträckning av ån. Enklast är att bara fylla igen den 
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gamla sträckan där erosion förkommit med naturlig jord från närområdet. Slänter 
bär generellt inte vara brantare än 1:1.5 i den sandiga Moränen. Alternativt håller 
man sig på avstånd med ny anläggning så att man inte påverkar detta området. 

 
 
Bild 19. Uppförstorad bild på slänten inom område G intill ån som behöver åtgärdas om det 
påverkar nytt planområde. Noterbart är att gränsen för Naturområdet (röd streckad linje) 
innebär att slänten är inom detta området och åtgärder kan kräva särskilt tillstånd. Aktuell 
område för åtgärd är inringat i bilaga 1. 

 

Noterbart är dock att om man planerar att utföra schakter intill nederkant på ett 
blockområde, måste hänsyn tas till att stabilitetsproblem då kan uppstå om släntlut-
ningen ökar. 

6.4 Grundläggning av byggnader 
Grundläggning av byggnader kommer huvudsakligen att utföras på berg eller på ut-
lagda fyllnadsmassor av packad sprängsten. Naturlig lagrad sandig Morän kan också 
utgöra undergrund för framtida byggnader med tanke på att detta inte kan betraktas 
som lös jord. Inom lägre våtmarksområden kan det komma att krävas viss utskift-
ning och återfyllning för att få bort den lösa friktionsjorden med hög organisk halt.  

Generellt gäller att det mullhaltiga ytjords skiktet skall schaktas bort under blivande 
byggnader och hårdgjorda ytor.  

All upp fyllning och återfyllning för byggnader utförs enligt Anläggnings AMA 13 
CEB.212. 
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Utgående från erhållit preliminärt förslag på byggnaders golvnivåer så kommer de 
flesta byggnaderna att kräva bergschakt vilket innebär grundläggning på avsprängt 
berg. Noterbart är att hela huset måste ha samma grundläggningstyp om grundlägg-
ning sker direkt på berg annars krävs minst 1 m avstånd mellan golvnivån och kvar-
varande berg för att inte riskera differenssättningar. Sannolikt är det enklast att ut-
föra bergschakt inom ett större område samtidigt och sedan utföra fyllning med 
sprängsten till rätt nivå för husets grundsulor. 

6.5 Krav på åtgärder 
 

För att säkerställa stabiliteten krävs en mindre åtgärd där den lokala slänten görs 
flackare intill ån. För områdesbegränsning se bilaga 1. 

 

6.6 Kompletterande geotekniska undersökningar 
 
I nuläget bedöms inga vidare undersökningar vara nödvändiga med hänsyn till de 
begränsade jordlagren. Behovet i senare skede beror på vilken noggrannhet man 
önskar när det gäller schaktmängder jord och berg. 

När förberedande markarbeten påbörjas i form av schakter och avtäckning av berg 
kan jord och berg kontrolleras av sakkunnig för verifiering av att verkliga förhållan-
den stämmer med antagna förhållanden. Vilka val som skall göras när det gäller 
upptagning av nivåskillnader kommer att styras till största delen av bergnivåerna. 

 

7 Sammanfattning 
 

Generellt består området av mycket begränsade jordlager av friktionsjord som inne-
bär att inga grundförstärkningar krävs, vilket är positivt. Det krävs dock en anpass-
ning av byggnadernas nivåer med hänsyn till bergets nivå så att mängden bergschakt 
och fyllning blir lagom omfattande. Även val av infartsvägens läge kräver anpass-
ning till terrängen.  

 

 

Bilaga 1  Planskiss geotekniska förhållanden (A3 skala 1:1000) 
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Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen på Borås Stad håller på att ta fram en detaljplan för Viared 7:3 i syfte 

att möjliggöra för ej störande verksamhet samt en ny mottagningsstation för Borås Elnät. I 

detaljplanearbetet ingår även att säkra naturmark runt Kvarnbäcken/Ryssbybäcken som löper i östra 

delen av området samt delar av befintliga stråk av grön infrastruktur som förbinder omgivande 

naturmark. Detaljplaneområdet är beläget i stadsdelen Lundaskog och omfattar totalt ca 4,8 ha.  

Inom det aktuella inventeringsområdet identifierades ett (1) naturvärdesobjekt med förhöjda 

naturvärden. Naturvärdena bedömdes motsvara klass 3 (påtagliga naturvärden). Naturvärdesobjektet 

utgörs av Kvarnbäcken/Ryssbybäcken samt den omgivande trädklädda kantzonen. Vattenmiljöer som 

likt denna har kvar naturliga strukturer är på många håll en bristvara och de som finns kvar bör därför 

bevaras. Detta beskrivs i standarden för naturvärdesinventering där det anges att objekt i 

naturvärdesklass 3 generellt inte utgör områden som i sig själva behöver vara av särskild betydelse för 

att upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller global skala (Swedish Standards 

Institute (SIS) 2014). Dock är det av särskild betydelse att den totala arealen av dessa områden 

tillsammans med deras ekologiska kvalitéer bibehålls eller förbättras i landskapet. I ett lokalt 

perspektiv bidrar naturvärdesobjekt i klass 3 i hög grad till den biologiska mångfalden eftersom det är 

i dessa områden som förutsättningar och livsmiljöer för olika arter finns, till skillnad från områden 

som inte klassas som naturvärdesobjekt alls. 

Inom inventeringsområdet noterades inga särskilt skyddsvärda träd men däremot två skyddsvärda träd, 

båda klibbalar, varav den ena ett hålträd. Ett bestånd av den invasiva främmande arten jätteloka 

noterades. 

Fågelinventeringen resulterade i en lista på 21 arter av häckfåglar i området och en karta där 48 

bedömda fågelrevir har markerats. De viktigaste fågelmiljöerna inom inventeringsområdet utgörs av 

den kvarvarande strandskogen längs med bäcken där diversiteten jämfört med övriga delar av området 

är högre vad avser fåglar. Andra livsmiljöer med bättre förutsättningar för fåglar är brynmiljöerna i 

områdets västra delar som idag gränsar till trädgårdsmark. 

För den nya bron presenteras två alternativa lokaliseringsförslag som syftar till att minska den negativa 

påverkan på naturvärdena. 

Det finns inga mått på hur bred en ekologiskt funktionell kantzon ska vara utan detta måste anpassas 

till varje plats. En avgränsning har dock gjorts av vad som bedöms vara minimum för en ekologiskt 

funktionell kantzon runt Ryssby/Kvarnbäcken. Avgränsningen inbegriper delar som har avverkats och 

som därmed behöver återställas. 
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Områdets värde för grönstrukturen består dels av de funktioner det erbjuder inom området, dels av att 

området är en länk i en grön infrastruktur, som i detta fall även inbegriper en blå infrastruktur. Positiva 

effekter av grönområdet är att växter och djur här får en fristad i ett för övrigt urbaniserat landskap. 

Det är också till nytta för boende i närheten då naturen har en positiv effekt på hälsan. Därtill kan det 

fylla viktiga funktioner genom att dämpa flödestoppar vid kraftiga regn, förbättra luftkvaliteten genom 

att filtrera bort partiklar, sänka temperaturen lokalt m.m.   
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Inledning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen på Borås Stad håller på att ta fram en detaljplan för Viared 7:3 i syfte 

att möjliggöra för ej störande verksamhet samt en ny mottagningsstation för Borås Elnät. I 

detaljplanearbetet ingår även att säkra naturmark runt Kvarnbäcken/Ryssbybäcken som löper i östra 

delen av området samt delar av befintliga stråk av grön infrastruktur som förbinder omgivande 

naturmark. Detaljplaneområdet är beläget i stadsdelen Lundaskog och omfattar totalt ca 4,8 ha. 

Förutom bäcken med tillhörande kantzon ingår också en större avverkad yta. Inventeringsområdets 

läge och utbredning framgår av figur 1. 

Örnborg Kyrkander Biologi och Miljö AB har fått i uppdrag att utföra en naturinventering för området 

samt utreda dess värde för grönstrukturen. I uppdraget ingick även att föreslå lokalisering av bro som 

angör området från Industrigatan över 

bäcken, att avgränsa ett förslag till en 

ekologiskt funktionell kantzon runt 

bäcken samt att inventera skyddsvärda 

träd, naturvårdsarter och invasiva arter. 

Därutöver har en inventering av 

fågelfaunan gjorts. Fågelinventeringen 

omfattar en komplett artlista och en 

bedömning av området dels som 

häckningsbiotop för förekommande 

arter, dels som spridningsväg för 

fåglar.  

Metod 

Allmänt 

Naturvärdesinventeringens fältdel 

genomfördes av Britta Lidberg från 

Örnborg Kyrkander Biologi & Miljö 

AB den 1 april 2019, en dag med klart 

väder, svag vind och knappt 10 

plusgrader. Fågelinventeringen (två 

fältbesök i enlighet med 

uppdragsbeskrivning) genomfördes 16 

maj samt 4 juni 2019 av Jonas 

 

Figur 1. Det aktuella inventeringsområdets läge öster om stadsdelen Lundaskog. 
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Örnborg. Väderförhållandena vid dessa bägge fältbesök var klart väder, svaga vindar och en 

temperatur mellan 12-20 grader. Inventeringarna påbörjades kl. 05:00 och pågick i cirka två timmar 

vid varje tillfälle. 

Naturvärdesinventering 

För det aktuella inventeringsområdet har en naturvärdesinventering gjorts enligt SS 199000:2014 och 

med stöd av SIS-TR 199001:2014 (Swedish Standards Institute (SIS), 2014). Den använda 

standardiserade metoden får numera anses gälla som nationell standard för naturvärdesinventering. 

Metoden är framtagen för att identifiera, avgränsa, dokumentera och naturvärdesbedöma geografiskt 

avgränsade områden, s.k. Naturvärdesobjekt (NVO), med förhöjda naturvärden, vilka bedöms vara av 

betydelse för biologisk mångfald. Naturvärdesinventeringen har gjorts på fältnivå vilket inkluderar en 

förstudie såväl som en fältinventering. Detaljeringsgraden har varit detalj vilket innebär att 

naturvärdesobjekt på 10 m2 eller mer samt linjeformade objekt med en längd av 10 m eller mer och en 

bredd av 0,5 m eller mer identifieras.  

Förstudien har gjorts utifrån kartor, flygfoton och övriga tillgängliga faktaunderlag från området. 

Tillgängliga faktaunderlag bestod av tidigare observationer, inkl. skyddsklassade observationer, av 

arter som rapporterats in till ArtDatabanken t.o.m. 2019-04-03 (www.artportalen.se). Andra underlag 

som använts är Länsstyrelsen i Västra Götalands informationskarta, Musselportalen, Elfiskeregistret 

(SERS), Trädportalen och Skogsstyrelsens kartverktyg Skogens pärlor.  

Utifrån tillgängliga bakgrundsunderlag identifierades och avgränsades preliminära delområden på 

karta. Delområden utgörs av områden med likartade förhållanden vad avser vegetation och 

markförhållanden och sannolikt även naturvärden. Därefter inventerades områdena i fält.  

Identifierade naturvärdesobjekt klassificerades i enlighet med modellen i SIS-standarden som utgår 

från bedömningskriterierna: 

• Art (artrikedom samt förekomst av naturvårdsarter) (Hallingbäck, 2013) 

• Biotop (biotopkvalitet samt sällsynthet och hot)  

Vid fältinventeringen verifierades alternativt ändrades de preliminärt avgränsade delområdena. 

Därefter klassades delområdena utifrån art- och biotopvärden i en tregradig skala enligt nedan: 

1. Högsta naturvärde 

2. Högt naturvärde 

3. Påtagligt naturvärde 

Gjorda bedömningar i samband med NVI ska kunna användas som ett strategiskt verktyg i samband 

med detaljplanearbete, exploatering i naturmiljöer och vid naturvårdande åtgärder och naturskydd. 
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Naturvärdesinventering är dock ingen exakt vetenskap utan bygger på befintlig samlad kunskap som 

finns inom naturvård, ekologi och naturgeografi där många aspekter värderas och vägs samman. Den 

slutliga bedömningen kan sålunda förändras om ny kunskap tillförs för aktuellt område. 

Inventering fågelfauna 

Hela området har långsamt vandrats igenom i en slinga vid två olika tillfällen (se ovan). Samtliga 

observationer av fåglar har noterats, artbestämts och positionerats med hjälp av en GPS (Garmin 

Oregon 450) och noggrannhet har vidtagits för att i görligaste mån undvika dubbelräkning av samma 

fågelindivid vid ett och samma inventeringstillfälle. Observationer av sjungande hanar har utgjort den 

lägsta indikationen på häckning i området som noterats. Övriga fåglar som har observerats som ex. 

överflygande, födosökande, förbipasserande etc. har inte noterats som häckfåglar. Samtliga 

observationer av häckfåglar vid de två observationstillfällena har positionerats och därefter 

vidarebehandlats i GIS. En visuell analys av i GIS inlagda observationer har genomförts där 

observationer av individer med häckningsindikationer observerade vid samma plats (± 30 m) vid de 

två olika investeringstillfällena har betraktats som en och samma individ och därmed ett revir av den 

aktuella arten. Enstaka observationer gjorda med högre häckningsindikationer (ex. funnet bo, individ 

med föda i näbben till ungar, parningsritualer etc.) har i de flesta fall utgjort tillräckligt underlag för att 

avgränsa ett revir av just den arten. Metoden följer i princip Naturvårdsverket metod för generell 

revirkartering (Naturvårdsverket, 2012a) men med undantaget att betydligt färre fältbesök till området 

har genomförts (två istället för 5-10). Det färre antalet fältbesök medför givetvis en större osäkerhet i 

skattningen av antalet revir i området men utifrån områdets förutsättningar och syftet med 

inventeringen är bedömningen att insamlat underlag är tillräckligt. Inventeringen har genererat en 

artlista på funna häckfåglar i området vilken bedöms vara mer eller mindre komplett i och med att hela 

området observerats vid två olika tillfällen, samt en karta som visar ungefärlig fördelning av bedömda 

fågelrevir inom området. 

Resultat 

Tidigare identifierade naturvärden i och i närheten av aktuellt 

inventeringsområde 

Kvarnsjön som är belägen sydväst om inventeringsområdet är, tillsammans med Kvarnbäcken 

nedströms sjön, registrerad i kommunens naturdatabas som ett område med mycket högt naturvärde 

(klass II), se figur 2. Detta tack vare det rika fågellivet, det delvis meandrande vattendraget med 

omgivande sumpskogar samt områdets värde som spridningskorridor för hasselmusen. (Ljunggren, 

2019). Detta är relevant att ta hänsyn till också för det aktuella inventeringsområdet då felaktigt 
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utförda åtgärder kan få negativa effekter även nedströms i vattensystemet, både var gäller 

vattenkvalitet, sedimenttransport och förändrade vattenflöden. 

Överlappande med kommunens utpekade område med mycket högt naturvärde nedströms Kvarnsjön 

är en sumpskog som Skogsstyrelsen har identifierat bestående av lövskog av typen översilningsskog 

(Skogsstyrelsen, 2019), figur 2.  

Hela det aktuella inventeringsområdet ingår i en värdetrakt för skyddsvärda träd som Länsstyrelsen har 

pekat ut (Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2019). Några skyddsvärda träd finns dock inte noterade 

inom området sedan tidigare (ArtDatabanken, 2019a). 

I Kvarnbäcken och 

Ryssbybäcken har elfisken 

vid ett flertal tillfällen under 

perioden 1982-2018 

resulterat i fångst av öring. 

Uppströms 

inventeringsområdet har 

öring fångats vid samtliga 13 

elfisketillfällen under 1996-

2018. Andra arter som 

fångats uppströms 

inventeringsområdet är 

elritsa, gädda och 

signalkräfta. Strax nedströms 

inventeringsområdet har 

abborre, elritsa, gädda, mört 

och öring fångats. Vidare 

nedströms Kvarnsjön har 

elritsa, gädda och ål noterats. 

(SERS, 2019) 

Det finns inga rapporter om 

tidigare observationer av 

rödlistade arter inom 

inventeringsområdet 

(ArtDatabanken, 2019b). 

 

Figur 2. Figur över inventeringsområdet, kommunens utpekade område kring Kvarnsjön samt den 

av Skogsstyrelsen utpekade sumpskogen. På kartan har även Kvarnbäcken/Ryssbybäcken 

uppströms Kvarnsjön till och med inventeringsområdet markerats. 
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Kvarnbäcken/Ryssbybäcken har i vattenförvaltningen bedömts ha enbart måttlig ekologisk status och 

den uppnår ej god kemisk status. Den negativa påverkan som listas för bäcken som helhet är 

vandringshinder, dåliga kantzoner, skogsbruk, påverkan från försurning (kalkas), samt föroreningar 

och gifter (kvicksilver och PBDE) (Vattenmyndigheten et al., 2019). 

Identifierade naturvärdesobjekt (NVO) med 

naturvärdesklassning 

Inom det aktuella inventeringsområdet identifierades ett (1) naturvärdesobjekt med förhöjda 

naturvärden. Naturvärdena bedömdes motsvara klass 3 (påtagliga naturvärden). Naturvärdesobjektet 

presenteras i figur 3 samt att det beskrivs nedan tillsammans med motiveringar till 

naturvärdesklassningen. 

 

Figur 3. Identifierat naturvärdesobjekt samt skyddsvärda träd inom inventeringsområdet. 
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NVO1. NATURLIGT VATTENDRAG MED KANTZON (1,37 HA) 

Allmän beskrivning 

Denna del av Kvarnbäcken/Ryssbybäcken har till största del samma sträckning som den 

häradsekonomiska kartan från 1890-97 visar (figur 4) men i norra delen har en ny fåra sprängts och 

bäcken flyttats för att göra plats för Industrigatan. Bäcken har en naturlig botten med sand, grus, sten 

och block i olika storlekar. I norra och södra delen av naturvärdesobjektet är kanterna branta, i norr 

bestående av sprängda klippsidor samt en 

grässlänt som är anlagd och utgör del av 

vägbank för Industrigatan. I södra delen är de 

branta kanterna däremot av blandat material 

och påverkade av erosion, undantaget ett parti 

som är stensatt. Bäcken rinner in i norra delen 

av området via en heltrumma utan grusbotten 

och med ett fall ner från trumman. Detta 

bedöms innebära ett definitivt vandringshinder 

för svagsimmande fiskarter och ett partiellt för 

starksimmande, åtminstone under perioder med 

låg vattenföring i bäcken. Där bäcken rinner ut 

ur området i söder sker det genom två 

halvtrummor med grusbotten, dessa utgör inte 

något vandringshinder. 

Längs södra halvan av bäcken finns en kantzon som bitvis endast består av en gles trädbård men längs 

större delen är mer omfattande. Längs den norra halvan av bäcken har kantzonen på västra sidan 

avverkats och där bäcken rinner utmed Industrigatan består kantzonen endast av en enkel rad relativt 

unga träd. Kantzonen domineras av lövträd med främst klibbal närmast vattnet. Flera alar är relativt 

stora och stående på socklar. Här finns även asp, björk, lönn, sälg, tall och gran. Uppvuxen gran 

dominerar i några partier inom kantzonen och det är även på andra ställen bitvis gott om 

granföryngring. Det finns även en del större aspar som om ytterligare några år kan utgöra bra träd bl.a. 

för hackspettar att bygga bo i. Det närliggande hygget och det vindutsatta läge som detta medfört har 

gjort att det är relativt gott om död ved i form av rotvältor i kantzonen, men det finns även enstaka 

äldre lågor och stående döda träd. Kantzonen är mycket värdefull för livet i bäcken bl.a. genom att ge 

skugga och därmed jämnare vattentemperatur och genom att löv, insekter m.m. ramlar ner och ger 

föda åt vattenlevande djur. Den är dessutom en livsmiljö för många djur och växter som är hårt 

undanträngda i den kringliggande urbaniserade miljön. Fågellivet är relativt rikt här och flera fågelbon 

noterades, mossfloran är artrik och på de döda träden växer svampar i form av både tickor och skinn. 

   

Figur 4. Häradsekonomiska kartan från 1890-97. Källa Lantmäteriet.  
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Där kantzonen är intakt bildas ett fuktigt mikroklimat närmast bäcken. I sluttningar ner mot bäcken 

sipprar vatten fram ur marken vilket ytterligare bidrar till detta. Detta är förutsättningar som bidrar till 

att här är en artrik mossflora på stambaser och klippor. 

Inom kantzonen finns två utströmningsområden, ett på vardera sida om bäcken, där fuktiga områden 

har bildats vilket ytterligare bidrar till variationen i livsmiljöer. Genom det ena rinner en mindre bäck 

som också får vatten från ett rör som mynnar i vägbanken. Till skillnad från Ryssby/Kvarnbäcken 

hade denna bäck vid inventeringstillfället endast ett mycket svagt flöde vilket skapade stilla vatten för 

t.ex. skräddare och vattenlevande insekter. I denna bäck fanns också undervattensvegetation vilket i 

stort sett saknas i Ryssby/Kvarnbäcken p.g.a. det högre flödet där. 

Inom inventeringsområdet finns en bitvis stensatt kanal som får vatten från bäcken. Kanalen leder till 

en gammal dammvall som dock är raserad. Vid inventeringstillfället stod det vatten i kanalen men det 

var inget flöde. Bakom dammvallen, där den gamla dammen var, har bildats en skuggig och fuktig 

miljö med mycket mossor men även slänter med torv och jord där det syntes insektshål men här finns 

också skrymslen för mindre däggdjur. Bland de kulturhistoriska lämningarna finns fler spår, bl.a. en 

brunn som bör undersökas och eventuellt fyllas igen för att inte utgöra en fara för vilda djur och 

nyfikna människor.  

Till naturvärdesobjektet har även förts det tillflöde i form av ett dike som ansluter till bäcken 

västerifrån bara några meter nedströms trumman i norra delen av inventeringsområdet. Diket var vid 

inventeringstillfället i stort sett uttorkat och bedöms i sig hysa endast måttliga naturvärden i egenskap 

av tillfällig vattenmiljö när det är ett flöde. Däremot har träden runt diket lämnats och denna bård av 

främst gran och björk är en viktig del i samma gröna infrastruktur som kantzonen runt 

Ryssby/Kvarnbäcken ingår i. Denna bård binder samman bäckens kantzon med det skogsstråk som 

fortsätter mot nordväst. 

Bedömningsgrunder för områdets artvärden 

Vid inventeringsbesöket noterades två naturvårdsarter. Den ena var lopplummer som liksom alla 

lummerväxter är fridlyst i hela landet och den andra vara vågig sidenmossa som är en skoglig 

signalart. Vågig sidenmossa har emellertid lågt signalvärde i dessa delar av landet (Nitare, 2000) och 

bidrar därmed inte direkt till områdets artvärde. Däremot bidrar öringen som vid flertalet tillfällen 

fångats både uppströms och nedströms inventeringsområdet, senast 2018. Öringen är en signalart för 

vattenbiotoper med bl.a. goda strömförhållanden och god beskuggning och den signalerar att biotopen 

är lämplig också för många andra arter. En mer ingående inventering av mossfloran skulle sannolikt 

kunna resultera i fynd av naturvårdsarter. 

Utifrån detta bedöms området hysa ett visst artvärde. 
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Bedömningsgrunder för områdets biotopvärden 

Vattendrag hyser generellt höga naturvärden tack vare deras betydelse för både de djur och växter som 

lever i vattnet såväl som arter på land. De bidrar också till en variation i landskapet och skapar 

kanteffekter som ofta är artrikare än omgivande landskap. Vattendrag inklusive deras kantzoner utgör 

dessutom viktiga spridningskorridorer för både vatten- och landlevande djur och växter. 

Längs denna sträcka har vattendraget fortfarande ett naturligt lopp och en naturlig varierad 

bottenstruktur. Stora stenar och block skapar lugnvatten i den strömmande bäcken där fiskar kan stå 

och andra djur kan leva utan att spolas iväg. De goda flödesförhållandena med snabbt strömmande, 

syrerikt vatten är också positiva biotopvärden. Något som saknas är dock död ved i vattendraget. 

Kantzonen runt bäcken bidrar till områdets biotopvärde genom de positiva effekter den ger för 

vattenlevande organismer men också för andra vilda djur och växter som lever i, bland och av de 

miljöer och frön som träd och buskar ger. I dagsläget är vattendragets kantzon inte intakt p.g.a. den 

avverkning som bitvis skett ända fram till bäcken, något som kan leda till högre vattentemperaturer 

och erosion längs strandkanten. 

Området är en värdefull refug för både vilda djur och växter. Biotopvärdet dras dock ner av att 

området är så pass litet till ytan att kanteffekterna blir stora och att det är mycket påtagligt bullerstört, 

framförallt p.g.a. de närliggande större vägarna (Industrigatan och Göteborgsvägen).  

Hela naturvärdesobjektet är en viktig pusselbit i den gröna infrastrukturen genom att det utgör ett 

trädklätt stråk där djur kan röra sig mellan detta och andra områden. Detta värde dras dock ner av att 

den utförda avverkningen bitvis har glesat ut trädskiktet inom detta stråk. 

Den sammantagna bedömningen är att området har ett påtagligt biotopvärde. 

Sammanfattande naturvärdesbedömning 

För en säker naturvärdesbedömning av ett vattendrag behövs kunskap om bl.a. vattenkvalitet vilket 

delvis saknas i detta fall. Bedömningen blir därför preliminär. En sammanvägning av art- och 

biotopvärde ger den preliminära bedömningen att naturvärdesobjektet hyser ett Påtagligt naturvärde 

(klass 3).  
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Beskrivning av ej naturvärdesklassade delar 

De delar av inventeringsområdet som inte avgränsats som naturvärdesobjekt hyser ändå vissa 

naturvärden men bedöms inte nå upp till naturvärdesklass 3, d.v.s. påtagligt naturvärde. Till största 

delen utgörs området av ett hygge med gott om lövslyuppslag, framförallt björk. Spillningsspår visar 

att slyet drar till sig mycket älg. I södra delen löper en ås i öst-västlig riktning och i norra delen är 

bergigt med hällar och stora block bevuxna med lavar och mossor, men även med kala partier. Bland 

blocken finns gott om skrymslen för diverse djur att nyttja som livsmiljöer och för födosök. Här finns 

en del död ved, både stående och liggande. En del lågor har tillkommit efter att kvarlämnade träd på 

hygget har blåst ner, men den mesta döda veden är äldre och i olika nedbrytningsstadier vilket ger 

utrymme för fler arter att nyttja veden. 

Även om avverkningen inverkat negativt på naturvärdena så utgörs området ändå fortfarande av 

naturmark insprängd i en urbaniserad miljö. För det vilda djur- och växtlivet innebär detta ett område 

där åtminstone vissa arter kan fortleva även om det inte är optimalt för en hög biologisk mångfald. 

Skyddsvärda träd 

Inga särskilt skyddsvärda träd enligt Naturvårdsverkets definition (Naturvårdsverket, 2012b) hittades i 

området. Däremot noterades två skyddsvärda träd; en klibbal med diametern 70 cm (1 i figur 3) och en 

klibbal med diametern 36 cm som även var ett hålträd (2 i figur 3). 

   

Figur 5. NVO 1. Klibbalar armerar strandkanten med sina rötter (t.v.). Norra delen av NVO 1 med klippor på vänster 

sida och längst bort trumman där bäcken mynnar in i området (t.h.).   
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Inventering fågelfauna 

Totalt noterades i området 21 arter som bedömdes utgöra häckfåglar med minst ett par i eller i direkt 

anslutning till inventeringsområdet. Ingen av dessa 

arter är rödlistade eller är hotade för närvarande. För 

några av de observerade arterna är deras status som 

häckfågel inom inventeringsområdet lite osäker 

såsom ex. forsärla som endast observerades vid ett 

tillfälle i anslutning till bäcken. Sannolikt finns det 

minst ett häckande par någonstans längs med 

bäcken men gjorda observationer kan så här långt 

inte fastställa om forsärla häckar längs den del av 

bäcken som rinner genom inventeringsområdet. 

Miljön med strömmande vatten, en äldre 

kvarnanläggning i sten m.m. kan dock sägas utgöra 

en tänkbar häckningsbiotop för forsärla. Samma sak 

gäller för järnsparv som också noterades sjungande 

vid ett tillfälle med en individ i området. Artlistan 

för observerade och troliga häckfåglar inom 

området redovisas i tabell 1. Fördelningen av dessa 

häckfågelrevir baserat på vart observationer gjorts i 

inventeringsområdet illustreras i figur 6. 

 

 

Tabell 1 Observerade häckfåglar inom aktuellt 

inventeringsområde 

Art Förkortning 
Bedömt max antal 

revir inom 
inventeringsområdet 

Lövsångare Lö 6 

Blåmes Bm 4 

Gärdsmyg Gä 4 

Svarthätta Svh 4 

Talgoxe Tx 4 

Bofink Bf 3 

Koltrast Kt 3 

Ringduva Rd 3 

Grönsiska Grs 2 

Nötväcka Nv 2 

Rödhake Rö 2 

Svartvit 
flugsnappare Svf 2 

Björktrast Bj 1 

Entita Et 1 

Forsärla Fä 1 

Grå flugsnappare Gf 1 

Grönfink Grf 1 

Järnsparv Jä 1 

Rödstjärt Rös 1 

Större hackspett Sth 1 

Trädgårdssångare Ts 1 
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Figur 6. Fågelrevir identifierade inom aktuellt inventeringsområde.   
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Lokalisering av bro 

Den bro som finns i dagsläget och som går över bäcken i sydöstra hörnet av inventeringsområdet 

behöver ersättas eller förstärkas för att möta de behov som uppstår i och med de kommande, utökade 

verksamheterna i området. Som alternativ finns att ha kvar bron i befintligt läge men förstärka den, 

något som innebär att den kan behöva breddas till ca 8 meter. Andra alternativ är att bygga en ny bro 

över bäcken i norra delen av inventeringsområdet eller att anlägga en infart till området norrifrån, utan 

att korsa Ryssby/Kvarnbäcken. 

För att minimera påverkan från bron på befintliga naturvärden finns två alternativ.  

1. En infart till området anläggs norrifrån, från området Tappen. Denna infart kommer då bryta 

det trädklädda stråket men kommer inte direkt påverka Ryssby/Kvarnbäcken. Detta alternativ 

bör vara prioriterat om den nuvarande 

bron samtidigt tas bort så att 

strandkanter och kantzon runt bäcken 

kan återställas där. Om den nuvarande 

bron kommer att behållas även om en 

infart från Tappen anläggs bör istället 

alternativ 2 nedan prioriteras. 

2. Befintlig bro förstärks för att klara 

framtida behov. Om bron behöver 

breddas bör detta göras söderut då 

bäcken redan är påverkad av en 

stensatt kant åt det hållet, samt att där 

inte finns några större, värdefulla träd 

idag. 

Oavsett vilket alternativ som väljs så är det av 

stor vikt att påverkan på det omgivande 

trädskiktet blir så liten som möjligt och att 

träd tillåts stå nära bron/infarten för att på så 

sätt minimera skadan som uppstår genom att 

trädskiktets kontinuitet bryts.  

  

 

Figur 7. Alternativa brolägen.  
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Ekologiskt funktionell kantzon 

Det finns inga mått på hur bred en ekologiskt funktionell kantzon ska vara utan detta måste anpassas 

till varje plats. I varje avsnitt ska den vara tillräckligt bred för att ge skugga och vindskydd både åt 

vattendraget så att vattnet kan hålla en jämn och låg temperatur och åt närmiljön runt bäcken där 

många landlevande arter finns. I detta fall då närområdet kommer bebyggas kommer kantzonen också 

ha en viktig funktion i att fånga upp dagvatten och de föroreningar, näringsämnen och partiklar som 

spolas ut från hårdgjorda ytor med det. I detta ingår även funktionen att dämpa de stora men ofta 

kortvariga flödestoppar som kan uppstå när kraftiga regn hamnar på hårdgjorda ytor. 

Det som bedömts som minimum för en ekologiskt funktionell kantzon runt Ryssby/Kvarnbäcken har 

markerats i figur 9. Där angränsande mark är fuktig har en bredare kantzon avgränsats medan den har 

gjorts något smalare där strandkanten består av fastmark. Den avgränsningen som gjorts innebär på 

flera ställen att den befintliga kantzonen behöver förstärkas genom att träd, i första hand lövträd och 

buskar, tillåts återetablera sig utmed bäcken. Önskvärt vore att även bredda kantzonen i nordöstra 

hörnet, utmed Industrigatan, men detta har inte bedömts som rimligt utan där handlar det om att låta de 

träd som står få vara kvar och växa till.  

Förutom att kantzonen behöver vara tillräckligt bred kan den också i befintliga delar förbättras. Det 

finns partier med gran som med fördel till stor del bör avvecklas genom försiktig manuell 

röjning/gallring och ersättas med löv. Även den granunderväxt som kommer i lövdominerade partier 

bör hållas tillbaka. Anledningen till detta är att granen är försurande vilket även kommer påverka 

vattendragets kvalitet. Riktlinjen bör vara att ju närmare bäcken desto färre granar ska det finnas i 

kantzonen. 

 

   

Figur 8. Ett grandominerat parti av kantzonen där insatser med fördel kan göras för att gynna lövet (t.v.). På motsatta sidan av bäcken 

syns hygget som går ända intill strandkanten (t.h.).   



Naturinventering Lundaskog, Borås Stad 

Örnborg Kyrkander Biologi & Miljö AB 

19 

 

Invasiva främmande arter 

Det finns olika kategorier av invasiva främmande arter. Vissa är upptagna i EU:s förteckning vilket 

innebär att hantering av dem är reglerad medan andra inte finns med i förteckningen men ändå är 

invasiva och kan orsaka problem. Av de arter som i något sammanhang klassas som invasiva och 

främmande noterades ett bestånd av jätteloka på ca 5 x 20 meter (figur 10), jättelokan finns med i EU:s 

förteckning. 

 

 

Figur 9. Förslag på avgränsning av ekologiskt funktionell kantzon.  
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Värde för grönstruktur 

Områdets värde för grönstrukturen består dels av de funktioner det erbjuder inom området, dels av att 

området är en länk i en grön infrastruktur, som i detta fall även inbegriper en blå infrastruktur.  

Att bevara gröna oaser lika denna ger livsmiljöer för växter och djur som här får en fristad i ett för 

övrigt urbaniserat landskap. De är också till nytta för boende i närheten då naturen har en positiv effekt 

på hälsan. Därtill kan de fylla viktiga funktioner genom att dämpa flödestoppar vid kraftiga regn, 

förbättra luftkvaliteten genom att filtrera bort partiklar, sänka temperaturen lokalt m.m.  

Den blå infrastrukturen som inventeringsområdet är en del av har begränsningar då det delvis inom 

området men framförallt uppströms och nedströms finns vandringshinder i vattendraget samt i och 

med att det är påverkat genom rätning, kulvertering, onaturligt bottensubstrat, utsläpp av förorenat 

dagvatten m.m. Den negativa påverkan detta innebär minskar attraktiviteten eller ens möjligheten för 

djur att vandra i vattendraget. Samtidigt är det bitvis möjligt för vissa arter att ta sig fram och därmed 

har området ett visst värde för den blå infrastrukturen. 

 

Figur 10. Endast en förekomst av invasiva främmande arter påträffades och det var ett bestånd på ca 5x20 m med jätteloka (JL).  
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Vad gäller den gröna, landbaserade, infrastrukturen så är den söderut begränsad av Göteborgsvägen 

och österut av Industrigatan. Trots negativ påverkan genom hygget finns ändå fortfarande förbindelse 

med större områden av naturmark mot nordväst som vissa djur och växter kan nyttja som 

spridningskorridor. En förstärkning av kantzonen runt bäcken skulle också innebära en förstärkning av 

områdets både gröna och blå infrastruktur. 

Diskussion 
Trots negativ påverkan av flera olika slag från mänskliga verksamheter finns det i inventeringsområdet 

naturvärden som är värda att bevara och därtill förstärka. Inte minst är vattenmiljöer som har kvar 

naturliga strukturer på många håll en bristvara och de delar som finns kvar bör därför bevaras. Detta 

beskrivs också i standarden för naturvärdesinventering där det anges att objekt i naturvärdesklass 3 

generellt inte utgör områden som i sig själva behöver vara av särskild betydelse för att upprätthålla 

biologisk mångfald på regional, nationell eller global skala (Swedish Standards Institute (SIS) 2014). 

Dock är det av särskild betydelse att den totala arealen av dessa områden tillsammans med deras 

ekologiska kvalitéer bibehålls eller förbättras i landskapet. I ett lokalt perspektiv bidrar 

naturvärdesobjekt i klass 3 i hög grad till den biologiska mångfalden eftersom det är i dessa områden 

som förutsättningar och livsmiljöer för olika arter finns, till skillnad från områden som inte klassas 

som naturvärdesobjekt alls. 

Fåglar 

Inga rödlistade eller på annat sätt hotade fåglar noterades inom inventeringsområdet. Stora delar av 

området är sedan tidigare avverkat och hyser därför generellt sett låga förutsättningar som livsmiljö för 

de flesta fågelarter. Uppväxande slyskog av björk, rönn m.fl. trädslag erbjuder dock tillräckliga 

livsmiljöer för några av våra vanligaste fågelarter. De kvarvarande viktigaste fågelmiljöerna inom 

inventeringsområdet utgörs av strandskogen längs med bäcken där diversiteten jämfört med övriga 

delar av området är högre vad avser fåglar. Här påträffades exempelvis forsärla vid ett tillfälle, vilket 

är en indikatorart för miljömålet Levande sjöar och vattendrag. Huruvida den häckar inom 

inventeringsområdet är dock osäkert men sannolikt finns den som häckfågel någonstans längs med 

bäcken. För att bibehålla strandskogen som en livsmiljö för fåglar är det viktigt att tillse att området 

med skog längs med bäcken är tillräckligt bred, vilket innebär att den behöver förstärkas i dess norra 

delar (se figur 9). Andra livsmiljöer med bättre förutsättningar för fåglar är brynmiljöerna i områdets 

västra delar som idag gränsar till trädgårdsmark. De mer enahanda centrala delarna av 

inventeringsområdet som framförallt utgörs av en uppväxande sly av lövträd hyser färre fågelindivider 

jämfört med ytterkanternas bryn- och skogzoner. Hela området är kraftigt påverkat av buller från 

omkringliggande vägar och industriområde, vilket sannolikt till viss del påverkar häckfågelfaunans 

artsammasättning i området.  
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Sammanfattning
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1. Inledning
Planens syfte 
Planens syfte är att möjliggöra för en ny mottagningsstation 
samt ej störande verksamheter. Syftet med planen är också 
att säkra naturmark runt Ryssby-/Kvarnbäcken som är 
utpekad i grönområdesplanen. Kompensationsåtgärder ska 
genomföras för ianspråktagande av mark inom naturområde 
med naturvärden genom förbättringsåtgärder för Ryssby-/
Kvarnbäcken, som är en värdefull länk i stadens gröna 
infrastruktur. En ridå av grönska ska bibehållas mot 
bostäderna väster om planområdet.

Planområde
Området ligger utmed Göteborgsvägen och Industrigatan 
i området Lundaskog, intill Ramnaslättsrondellen. 
Planområdet utgörs av naturmark. Planområdets storlek är 
cirka 5 hektar. Det är tre huvudsakliga markägare i området, 
Borås Stad samt två privata markägare. Delar av fastighet 
Viared 7:3 kommer att lösas in som allmän platsmark, Natur. 

Gällande detaljplan
Gällande detaljplan för området är ”Detaljplan för del av 
Ramnaslätt” som vann laga kraft 2005. Den gällande planen 
P1015, anger natur och transformatorstation för det aktuella 
planområdet. 

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen yttrade sig 2018-09-17 §412 och 
§413 positivt till att Samhällsbyggnadsnämnden prövar 
möjligheten att ändra detaljplanen under förutsättning att 
ej störande verksamhet är det som ska etableras på platsen 
samt att Borås Elnäts nya mottagningsstation innefattas i 
planarbetet. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-10-
25 §252 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan och att båda planbeskedsansökningarna 
behandlas i en gemensam detaljplan.

Preliminär tidplan
Samråd  4:e kvartalet 2019 
Granskning 1:a kvartalet 2020 
Antagande 2:a kvartalet 2020 
Laga kraft 2:a kvartalet 2020

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

Byggstart för mottagningsstationen är beräknad till år 2020.

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Planområdet ligger i industri- och handelsområdet 
Ramnaslätt som domineras av stora industribyggnader och 
handelsanläggningar med hårdgjorda ytor runt om. Väster 
om planområdet finns ett bostadsområde som utgörs av villor 
från olika tidsepoker. Planområdet utgörs av naturmark. 
I södra delen av planområdet finns en fördelningsstation 
från mitten av 1970-talet, som tillhör Borås Elnät. Intill 
Industrigatan i sydost finns även en liten nätstation från 2010.  

Ny bebyggelse
Planen medger nya byggrätter för verksamheter vilket 
innebär olika typer av ytkrävande verksamheter som har 
begränsad omgivningspåverkan. På grund av närheten till 
bostäderna väster om planområdet får verksamheterna inte 
vara störande. Det som medges kan röra sig om lokaler 
för serviceverksamheter, tillverkning, lager och verkstäder 
som till exempel fordonsservice, bilprovning eller liknande. 
Även verksamheter med behov av lokaler för material eller 
utrustning så som el- och byggföretag eller företag som 
erbjuder hushållsnära tjänster ingår. Utöver verksamheter 
tillåts även kontor.  

De nya byggrätterna planeras i två våningar, cirka 
8-9 meter höga. I planens sydöstra hörn utökas 
ytan för transformatorstation, vilket möjliggör en 
ny mottagningsstation för Borås Elnät. Den nya 
mottagningsstationen kommer ersätta den befintliga 
anläggningen som finns inom planområdet idag. Den nya 
mottagningsstationen kommer att uppföras strax väster om 
den befintliga fördelningsstationen. En mindre anläggning 
för Stadsnät/Splitvision som flyttar ut sin utrustning från den 
befintliga stationen kommer också att uppföras. Ytor kommer 
att hårdgöras inom området. Intill bäcken ska naturen 
behållas för att bevara livsmiljön för de arter som lever i och 
runt bäcken.

Stadsbild och gestaltning
För att säkra stadens framtida behov av driftsäker 
elförsörjning planeras det för nya ledningar runt Borås, 
som på sikt ska ersätta de befintliga. De nya ledningarna 
sträcker sig från Sjöbo via Kyllared, Bergsäter, Kråkered, 
Sobacken, Vinrankan och vidare in mot centrum och ut mot 
industriområden och landsbygd. Längs kabelsträckningen 
kommer ett antal mindre mottagningsstationer att byggas. 
Den nya mottagningsstationen i Lundaskog är en av dessa. 

Planbeskrivning
Detaljplan för Lundaskog, Viared 7:3 mfl, Lundåsen, Borås Stad, upprättad den 23 oktober 2019. 
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Den befintliga fördelningsstationen ligger nedanför berget intill Ramnaslättsrondellen.

Planområdet utgörs av naturmark och är mycket kuperat.

FAKTA STATIONER

Mottagningsstation: Stor station. 
Matas in på 130 kV-nivå och 
omvandlar oftast spänningen 
till 10 kV-nivå för distribution 
till mindre nätstationer.

Fördelningsstation: Mellanstation. 
Omvandlar spänningen från 
30 kV-nivå ner till 10 kV-nivå 
för distribution till mindre 
nätstationer.

Nätstation: Liten station.  
Omvandlar spänningen från 
10 kV-nivå ner till 0,4 kV-nivå 
för distribution till kabelskåp.

Transformatorstation: Brett 
begrepp för en station 
som innehåller en kraft-/
distributionstransformator, 
t.ex. någon av ovanstående.
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Förslag till situationsplan framtagen efter exploatörens skiss.

3D-vy över området från sydost. (Sweco architects)
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Detaljplan för Lundåsen
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BN 2018-658
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Lundaskog är ett område som domineras av industri och 
handel. I översiktsplanen från 2018 är Lundaskog utpekat 
som ett av de handelsområden i staden som ska utvecklas 
och ingå i den blandade stadsmiljön. Då planområdet är svårt 
att angöra på grund av begränsningar i angöringspunkter har 
bedömningen gjorts att planområdet i mindre utsträckning 
lämpar sig för handel. 

Marken i Lundaskog är kuperad och inom planområdet 
är höjdskillnaderna stora. Mellan marknivån i sydost, där 
marken är som lägst och den högsta punkten i planområdet 
i nordväst skiljer det cirka 23 meter. Däremellan skiftar 
marknivåerna i olika höjder. Större delen av den nya 
exploateringen planeras i planområdets södra och mellersta 
del. För att få till sammanhängande ytor som går att 
exploatera kommer delar att behöva sprängas bort och 
andra delar fyllas i. I planförslaget redovisas två olika 
angöringsvägar till området, en norr ifrån och en från sydost, 
se mer under rubriken Angöring och utfarter. Den norra 
tillfartsvägen kommer kräva ytterligare sprängning i berg och 
medföra höga bergsskärningar. 

Då planområdet gränsar till ett bostadsområde och de 
nya byggnaderna kommer att ligga på en högre nivå än 
bostäderna, är det av stor vikt att den nya bebyggelsen inte 
upplevs allt för dominant från bostadsområdet. För att skapa 
en buffertzon mellan bostäderna och den nya bebyggelsen 
kommer en 20 meter bred naturzon bevaras. Naturzonen 
får inte hårdgöras och ska förses med träd, buskar och 
annan växtlighet och fungera som en grön ridå mot den nya 
bebyggelsen. 

Den nya mottagningsstationen har en byggnadsarea på 
cirka 600 kvadratmeter och kommer placeras väster om 
den befintliga stationen på en yta där det är berg idag. 
För att möjliggöra en ny station på samma marknivå som 
den befintliga krävs att en del av berget sprängs bort. 
Detta kommer medföra en kraftig bergsskärning ner mot 
mottagningsstationen. Den befintliga fördelningsstationen 
kommer att rivas när den nya har tagits i bruk. På platsen där 
den befintliga stationen har legat kommer det i framtiden, 
om cirka 50 år att etableras en ny mottagningsstation när den 
som nu ska anläggas är uttjänad.

Historik och kulturmiljöer 
Inom planområdet kan det finnas rester av en tidigare kvarn, 
vilket namnet på bäcken och sjön nedströms området, 
Kvarnbäcken och Kvarnsjön, även tyder på. 

Bostäder
Planområdet gränsar till ett villaområde med cirka 170 villor. 
Planen medger inga nya bostäder.

Lundaskog är kuperat och många byggnader i området ligger på platåer. 

Industribyggnad på en platå med slänter ner mot Industrigatan.

Bostäderna väster om planområdet ligger också i kuperad terräng.

Häradsekonomisk karta över området från 1890-97. Källa Lantmäteriet.

Befintlig bro
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Arbetsplatser
Lundaskog är ett verksamhetsområde med flertalet 
arbetsplatser. Då planförslaget medger verksamheter och 
industri kommer ytterligare arbetsplatser att tillkomma i 
området.

Offentlig service
Ingen offentlig service finns i området.

Kommersiell service 
Kommersiell service och handel finns inom området 
idag. Viss kommersiell service kan tillkomma i och med 
planförslaget.

Tillgänglighet 
Planområdet är kuperat. Nya angöringsvägar till planområdet 
kommer att anläggas med en maxlutning på 5 %, vilket 
innebär att tillgängligheten för gående och cyklister klaras. 
Byggnadernas utformning kommer inte utgöra ett hinder för 
personer med funktionsvariationer.

Ljus- och skuggförhållanden
Ingen skuggstudie har tagits fram i samrådsskedet. 
Föreslagen exploatering bedöms inte ha betydande påverkan 
när det gäller skuggning för grannfastigheter.

3. Gator och trafik
Gatunät
Planområdet ligger cirka 1,6 kilometer från riksväg 40 och 
Viaredsmotet, varifrån även riksväg 27 kan nås. Gatunätet 
i området är storskaligt med få stora gator som främst är 
avsedda för biltrafik. Göteborgsvägen, som passerar söder 
om planområdet är en genomfartsled som förbinder de 
västra stadsdelarna Sandared och Sjömarken med centrala 
staden. Industrigatan som passerar öster om planområdet 
trafikförsörjer industriområdet och är en återvändsgata som 
avslutas i ett grustag. Väster om planområdet i villaområdet 
är gatustrukturen mer småskalig utan några genomfartsgator. 
I skogsområdet nordväst om planområdet finns upptrampade 
gångstigar.

Gångtrafik
Då området är ett utpräglat industri- och verksamhetsområde 
är gångvägarna få. Nyligen har en utbyggnad av separat 
gång- och cykelbana färdigställts längs med Göteborgsvägen. 
Inom villaområdet väster om planområdet finns mindre 
gator som lämpar sig för gångtrafik. 

Cykeltrafik och cykelparkering
Göteborgsvägen har nyligen byggts ut med en separat 
cykelbana. Sandlidsgatan har utbyggd cykelbana i cirka 100 

meter. I övrigt är området inte utbyggt med cykelbanor. 
Nya cykelparkeringar löses inom kvartersmark. Antalet 
cykelparkeringar styrs av stadens parkeringsregler. 

Kollektivtrafik
Vid ombyggnaden av Göteborgsvägen har gatan försetts 
med separata busskörfält. Planområdet ligger mellan två 
busshållplatser längs med Göteborgsvägen. Cirka 200 
meter öster om planområdet och Ramnaslättsrondellen 
finns busshållplatsen Sandlid. Strax väster om planområdet 
finns busshållplatsen Lundåsavägen, cirka 300 meter från 
planområdet. Flertalet busslinjer trafikerar hållplatserna, 
både inom stadstrafiken och regional busstrafik. Till centrum 
och resecentrum är det 3,7 kilometer och sträckan tar drygt 
10 minuter med buss. 

Biltrafik och bilparkering 
Fler verksamheter i ett område bidrar med fler 
arbetstillfällen och därmed fler resor. För att ta sig med bil 
från Lundaskog och vidare mot Borås centrum belastas 
Rammnaslättsrondellen. För att ta sig med bil västerut 
belastas Lundaskogsrondellen som håller på att byggas ut till 
en dubbelfilig cirkulationsplats med beräknat färdigställande 
under år 2020. För resor mot Göteborg kommer även 
Viaredsmotet på riksväg 40 att belastas.

Att antalet resor ökar innebär dock inte att alla resor 
sker med bil. Genom att planområdet är försett med 
goda kollektivtrafik-, gång- och cykelförbindelser längs 
Göteborgsvägen kan flertalet resor ske med andra färdmedel 
än bil, och påverkan på trafiksystemet kan därmed bli 
mindre. Planområdets tillåtna användning och begränsade 
storlek bedöms inte alstra några större trafikmängder varför 
det statliga vägnätet inte kommer påverkas i någon nämnvärd 
omfattning.

En översiktlig beräkning med hjälp av Trafikverkets 
trafikalstringsverktyg visar att andelen resor med bil vid 
användningen småindustri/hantverkare uppgår till 76 %. Vid 
en maximal utbyggnad av planförslaget skulle det innebära 
260 resor med bil i årsdygnstrafik (ÅDT). Vid användningen 
kontor sjunker andelen bilar till 57% vilket skulle innebära 
132 resor med bil (ÅDT) vid ett maximalt utbyggt 
planförslag. För de övergripande trafikfrågorna kopplat till 
trafiksystemet, se under rubriken Övergripande trafikfrågor.

Parkering ska anläggas på kvartersmark. Antalet 
parkeringsplatser ska följa stadens parkeringsregler och 
ställas i relation till exploateringens omfattning, antalet 
sysselsatta samt besöksfrekvens. Är antalet sysselsatta 
inte känt ska lokalytorna ligga till grund för beräkning av 
parkeringsbehovet. Enligt parkeringsreglerna är behovstalet 
för kontor 16 parkeringsplatser/1000 kvm. Motsvarande 
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Borås Stad arbetar just nu med en trafikplan. Trafikplanen 
tar bland annat avstamp i Borås Stads översiktsplan och det 
som ÅVS Noden Borås kommit fram till. Trafikplanen ska 
på ett mer detaljerat sätt presentera åtgärder och tidplan för 
genomförande. 

Angöring och utfarter
Angöringen till området kommer att ske från Industrigatan, 
då angöring från Göteborgsvägen inte är lämplig. 
Göteborgsvägen är ett av stadens största pendlingsstråk 
och har som tidigare nämnts nyligen byggts om för 
bussprioritering och med en separat gång- och cykelbana. 
Angöringen för mottagningsstationen kommer fortsatt att 
ske via den befintliga bron i planens sydöstra hörn. I nuläget 
är det inte klart om angöringen för den nya exploateringen 
kommer att ske söderifrån, via en ombyggd bro vid 
mottagningsstationen eller via fastigheten Tappen 1, i norra 
delen av planområdet. Ett tredje alternativ är att överfarten 
över bäcken i norr breddas. Detaljplanen möjliggör för 
alla tre lösningar i samrådsskedet. Huvudalternativet är att 
använda befintlig överfart i norr, då detta får minst negativ 
påverkan på bäcken.

siffra saknas för verksamheter i den vida bemärkelsen som 
planen medger. För industri är normen 6 platser/1000 kvm 
och för lager 3 platser/1000 kvm.

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

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

Översiktlig trafiksituation runt planområdet.
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Riksintressen
Riksväg 40 som utgör riksintresse ligger ca 1,6 kilometer 
från planområdet och bedöms inte påverkas negativt av 
detaljplanen. Trafikplatsen Viaredsmotet som ligger närmast 
planområdet och som i störst utsträckning kommer påverkas 
av trafiktillskottet från detaljplanen bedöms inte behöva 
åtgärder för att öka kapaciteten till följd av det aktuella 
detaljplaneförslaget. 

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för 
vatten och avlopp. Tomrör för dagvattenledningar finns 
under Göteborgsvägen.

Dagvatten
För fastigheter som har hårdgjord yta större än 2500 m2 ska 
fördröjningsåtgärder vidtas. Fördröjningsmagasin med en 
effektiv volym av 3 m3 per 100 m2 hårdgjord yta ska anläggas. 
Oljeavskiljare krävs vid fler än 20 parkeringsplatser.

Exploateringen ska inte innebära ett högre flöde av dagvatten 
ut från fastigheten vid kraftiga nederbördstillfällen jämfört 
med innan förändringen.

Dagvattenåtgärder ska utföras på ett sådant sätt att 
fastigheten efter ombyggnationen inte avleder mer 
dagvatten än motsvarande maxflödet vid ett 10-årsregn, 
jämfört med befintliga förhållanden, innan det avleds till 
allmänna dagvattenledningar. Dagvattenåtgärderna ska 
vara dimensionerade för ett 10-årsregn med tio minuters 
varaktighet. Dagvattenflödet ska beräknas utifrån ett 
10-årsregn med 10 minuters varaktighet, dels utifrån dagens 
situation och därefter utifrån framtida förhållanden då 
området exploaterats. Skillnaden i flöde skall utjämnas på 
tomtmark innan det avleds till dagvattenledning.

Värme
Fjärrvärmeledningar finns i Industrigatan. Området kan 
anslutas till fjärrvärme. 

El, tele och fiber
De markkablar som idag går till den befintliga 
fördelningsstationen kommer att skarvas och ledas in i den 
nya mottagningsstationen. 

Området för den nya exploateringen kommer att anslutas 
till el- och teleledningar. En liten nätstation för det 
nya verksamhetsområdets behov kan behövas inom 
verksamhetsområdet och planen medger en flexibel placering 
av denna beroende av områdets utformning. 

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

5. Mark
Natur och vegetation
Området är kuperat och består idag av naturmark, förutom 
delen för Borås Elnäts mottagningsstation. Området 
har tidigare varit skogsbeklätt, men är sedan några år 
tillbaka avverkat. I planområdets östra del rinner Ryssby-/
Kvarnbäcken. Runt bäcken finns en kantzon med främst 
lövträd. Den södra delen av bäcken inom planområdet 
omfattas av Viaredssjöns fiskevårdsområde och finns utmärkt 
på Länsstyrelsens informationskarta.

Biologisk mångfald
En naturvärdesinventering har tagits fram för området som 
inventerar skyddsvärda träd, fågelfauna, naturvårdsarter 
och invasiva arter (Örnborg Kyrkander Biologi & Miljö AB, 
2019-06-11). Naturvärdesinventeringen ger även förslag 
på avgränsning till en ekologiskt funktionell kantzon 
runt bäcken. Då området ska angöras österifrån från 
Industrigatan, det vill säga någonstans över bäcken, ger 
naturvärdesinventeringen även förslag på lokalisering av 
brolägen. 

Inom det aktuella inventeringsområdet identifierades ett 
naturvärdesobjekt med förhöjda naturvärden. Naturvärdena 
bedömdes motsvara klass 3 (påtagliga naturvärden). 
Naturvärdesobjektet utgörs av Kvarnbäcken/Ryssbybäcken 
samt den omgivande trädklädda kantzonen. Vattenmiljöer 
som likt denna har kvar naturliga strukturer är på många 
håll en bristvara och de som finns kvar bör därför bevaras. 
I ett lokalt perspektiv bidrar naturvärdesobjekt i klass 3 i 
hög grad till den biologiska mångfalden eftersom det är i 
dessa områden som förutsättningar och livsmiljöer för olika 
arter finns, till skillnad från områden som inte klassas som 
naturvärdesobjekt alls. För att skydda dessa värden sparas 
ytan för den ekologiskt funktionella kantzonen som Natur i 
plankartan.

Inom inventeringsområdet noterades inga särskilt 
skyddsvärda träd men däremot två skyddsvärda träd, 
båda klibbalar, varav den ena ett hålträd. Ett bestånd 
av den invasiva främmande arten jätteloka noterades. 
Vid inventeringsbesöket noterades naturvårdsarterna 
lopplummer, som liksom alla lummerväxter är fridlyst i hela 
landet, samt vågig sidenmossa som är en skoglig signalart. 
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Öring har vid flertalet tillfällen fångats både uppströms 
och nedströms inventeringsområdet, senast 2018. Öringen 
är en signalart för vattenbiotoper med bland annat goda 
strömförhållanden och god beskuggning och den signalerar 
att biotopen är lämplig också för många andra arter. 

Fågelinventeringen resulterade i en lista på 21 arter av 
häckfåglar i området. De viktigaste fågelmiljöerna inom 
inventeringsområdet utgörs av den kvarvarande strandskogen 
längs med bäcken där diversiteten jämfört med övriga delar 
av området är högre vad avser fåglar. Andra livsmiljöer med 
bättre förutsättningar för fåglar är brynmiljöerna i områdets 
västra delar som idag gränsar till trädgårdsmark. Både 
strandskogen och brynmiljön mot bostäderna ska behållas 
som grönområden i planförslaget.

Kvarnsjön som är belägen sydväst om inventeringsområdet 
är, tillsammans med Kvarnbäcken nedströms sjön, registrerad 
i kommunens naturdatabas som ett område med mycket 
högt naturvärde (klass II). Detta tack vare det rika fågellivet, 
det delvis meandrande vattendraget med omgivande 
sumpskogar samt områdets värde som spridningskorridor för 
hasselmusen. Detta är relevant att ta hänsyn till också för det 
aktuella inventeringsområdet då felaktigt utförda åtgärder 
kan få negativa effekter även nedströms i vattensystemet, 
både vad gäller vattenkvalitet, sedimenttransport och 
förändrade vattenflöden. 

Området nedströms Kvarnsjön är en sumpskog utpekad av 
kommunen med mycket höga naturvärden. Området är även 
identifierat av skogsstyrelsen bestående av lövskog av typen 
översilningsskog (Skogsstyrelsen, 2019). Hela det aktuella 
inventeringsområdet ingår i en värdetrakt för skyddsvärda 
träd som Länsstyrelsen har pekat ut (Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län, 2019). Några skyddsvärda träd finns dock 
inte noterade inom området sedan tidigare (ArtDatabanken, 
2019a).

Rekreation och kulturlandskap
Planområdet utgörs av naturmark men är ingen yta som är 
avsedd för rekreation. I och med att naturmarken kommer 
att ianspråktas sker en viss försämring för de närboende då 
naturmarken idag, trots att den är starkt kuperad, i viss mån 
kan nyttjas som rekreations- och lekyta.

I området finns inga tidigare kända kulturhistoriska 
lämningar eller fornminnen. 

Lagenligt skyddad natur
I området finns ingen lagenligt skyddad natur. Ryssby-/ 
Kvarnbäcken omfattas inte av strandskydd. 

Klimatanpassning
Det finns möjlighet att inom planområdet fördröja dagvatten, 
i dammar eller i diken. Viss bullerdämpning av buller från 
Industrigatan mot bostäderna i väster kan uppnås genom 
byggnadernas placering. 

Grönområdesplan
Stråk som är viktiga för djur- och växtlivet finns 
utpekade i stadens grönområdesplan. Dessa stråk har 
naturvärdesklassning II och sammanbinder grönområden i 
tätorter med omgivande naturmark och fungerar som viktiga 
spridningskorridorer. Dessa bör vara minst 20 meter breda 
och ha en sammanhängande vegetation, vara kontinuerliga 
samt fungera som spridningsvägar. Ryssby-/Kvarnbäcken är 
utpekad i stadens grönområdesplan. 

I naturvärdesinventeringen har en ekologiskt funktionell 
kantzon runt bäcken pekats ut. Kantzonen ska i varje 
avsnitt vara tillräckligt bred för att ge skugga och vindskydd 
både åt vattendraget så att vattnet kan hålla en jämn och 
låg temperatur och åt närmiljön runt bäcken där många 
landlevande arter finns. I detta fall då närområdet kommer 
bebyggas kommer kantzonen också ha en viktig funktion i att 
fånga upp dagvatten och de föroreningar, näringsämnen och 
partiklar som spolas ut från hårdgjorda ytor med det. I detta 
ingår även funktionen att dämpa de stora men ofta kortvariga 
flödestoppar som kan uppstå när kraftiga regn hamnar på 

Kartbild på den ekologiskt funktionella kantzonen runt bäcken. Källa Örnborg 
Kyrkander Biologi & Miljö AB.
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hårdgjorda ytor. 

Det som bedömts som minimum för en ekologiskt 
funktionell kantzon runt Ryssby/Kvarnbäcken har markerats 
i kartbilden på föregående sida. Där angränsande mark är 
fuktig har en bredare kantzon avgränsats medan den har 
gjorts något smalare där strandkanten består av fastmark. 
Den avgränsning som gjorts innebär på flera ställen att den 
befintliga kantzonen behöver förstärkas genom att träd, i 
första hand lövträd och buskar, tillåts återetablera sig utmed 
bäcken. Önskvärt vore att även bredda kantzonen i nordöstra 
hörnet, utmed Industrigatan, men detta har inte bedömts 
som rimligt utan där handlar det om att låta de träd som står 
få vara kvar och växa till. 
 
Förutom att kantzonen behöver vara tillräckligt bred kan 
den också i befintliga delar förbättras. Det finns partier 
med gran som med fördel till stor del bör tas bort genom 
försiktig manuell röjning/gallring och ersättas med löv. Även 
den granunderväxt som kommer i lövdominerade partier 
bör hållas tillbaka. Anledningen till detta är att granen 
är försurande vilket även kommer påverka vattendragets 
kvalitet. Riktlinjen bör vara att ju närmare bäcken desto färre 
granar ska det finnas i kantzonen.

Kompensationsåtgärder
I enlighet med Kommunstyrelsens beslut ska 
kompensationsåtgärder tillämpas på grund av att området 
genom det gröna stråket Ryssby-/Kvarnbäcken är utpekat 
i Grönområdesplanen. Åtgärderna ska genomföras för 
ianspråktagande av naturmark med påtagliga naturvärden. 
Kompensationen föreslås bestå av värdehöjande åtgärder för 
arter. Exempel på detta är avhjälpning av vandringshinder 
i den del av bäcken som är kulverterad, fågelholkar samt 
röjning av gran och återplantering av lövträd utmed bäcken. 
Kompensationsåtgärderna ska bekostas av exploatören och 
vara utförda i samband med detaljplanens färdigställande. 
Park- och skogsavdelningen ansvarar och bekostar framtida 
drift och underhåll av platsen för kompensationsåtgärderna.

Geoteknik och Radon
En geoteknisk utredning har tagits fram (WSP, 2019-09-12). 
Jorden består överst generellt av ett tunt lager mulljord, 
därunder återfinns morän som vilar på berg. Lokalt i sydväst 
finns ett mindre område med sannolikt organisk jord där 
sannolikt vatten tidvis blir ståendes. Berget går i dagen på 
flera ställen inom området. Där det är störst nivåskillnad är 
det mest ytligt berg. Berggrunden utgörs enligt SGU:s karta 
av sur intrusivbergart (granit, granodiorit, monzonit mm). 
Några stabilitetsproblem bedöms inte föreligga, främst på 
grund av liten skärningshöjd och måttlig lutning.  

Vid bergschakt inom planområdet ska ny bergslänt 
efter sprängningsarbeten och bergrensning besiktigas 
av bergsakkunnig för bestämning av eventuellt behov 
och omfattning av bergförstärkning. Inför bergschakt 
inom planområdet ska en riskanalys avseende 
sprängningsarbetenas påverkan på kringliggande byggnader 
upprättas. 

Området generellt kan betraktas som torrt eftersom det 
utgörs av en höjd och dagvattnet i närområdet leds bort via 
ån. Där marknivån är lägst kan vatten intill Göteborgsvägen 
dock förekomma på 1-2 meters djup. 

Sättningsförhållandena i morän är mycket goda. Några 
nämnvärda sättningar uppkommer inte i moränmarken med 
hänsyn till de begränsade jorddjupen under förutsättning att 
det befintliga mullhaltiga ytjordlagret schaktas bort under 
blivande byggnader och uppfyllnader.

Stabiliteten i nuvarande förhållanden är generellt 
tillfredsställande och någon risk för spontana skred eller 
ras finns inte med undantag av ett lokalt ställe närmast ån 
där erosion uppstått i tidigare sträckning av ån. Enklast är 
att fylla igen den gamla sträckan där erosion förkommit 
med naturlig jord från närområdet. Hänsyn ska tas till 
naturvärdena varför detta alternativ eventuellt inte är 
möjligt. Slänter bör generellt inte vara brantare än 1:1.5 i den 

Växtligheten utmed bäcken domineras av lövträd, men inslag av gran förekommer.
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sandiga moränen. Ett alternativ är att ny bebyggelse placeras 
på ett sådant avstånd att det inte påverkar detta område. 
Noterbart är dock att om det planeras att utföras schakter 
intill nederkant på ett blockområde, måste hänsyn tas till att 
stabilitetsproblem då kan uppstå om släntlutningen ökar.

Grundläggning av byggnader kommer huvudsakligen att 
utföras på berg eller på utlagda fyllnadsmassor av packad 
sprängsten. Naturlig lagrad sandig morän kan också utgöra 
undergrund för framtida byggnader med tanke på att detta 
inte kan betraktas som lös jord. Inom lägre våtmarksområden 
kan det komma att krävas viss utskiftning och återfyllning 
för att få bort den lösa friktionsjorden med hög organisk halt.

Sammanfattningsvis består området generellt av mycket 
begränsade jordlager av friktionsjord som innebär att inga 
grundförstärkningar krävs, vilket är positivt. Det krävs 
dock en anpassning av byggnadernas nivåer med hänsyn 
till bergets nivå så att mängden bergschakt och fyllning blir 
lagom omfattande. Även val av infartsvägens läge kräver 
anpassning till terrängen.

Förorenad mark
Det finns inget som tyder på att det finns risk för förekomst 
av markföroreningar då marken inom planområdet aldrig 
varit bebyggd, bortsett från platsen för fördelningsstationen i 
planområdets sydöstra hörn. 

Om det längre fram i processen uppkommer misstanke 
om att det finns föroreningar i marken ska en utredning 
som klargör detta tas fram. Vid rivning av den befintliga 
fördelningsstationen ska marken undersökas. Om marken är 
förorenad ska jorden tas bort och fyllas med rena massor.  

För sprängning inom planlagt område krävs 
polismyndighetens tillstånd (3 kap 6 § Ordningslagen, 
1993:1617). Vid utförande ska en sprängfirma kontakta 
en besiktningsfirma som avgör vilka hus i närheten av 
sprängplatsen som behöver besiktigas. Vilka hus som blir 
aktuella beror på flera saker till exempel vilken marktyp 
grunden står på, vilken typ av grund eller vad huset är byggt 
av för material. Det finns en rekommendation att hus inom 
50 meter från sprängplatsen bör besiktigas, men det beror 
också på omständigheterna.

6. Vatten
Översvämningsrisk
Viss risk för översvämning föreligger i den sydöstra delen av 
planområdet enligt detaljerad översvämningskartering för 
Borås Stad, upprättad 2010. För att undvika översvämningar 
vid skyfall ska marken höjdsättas och utformas så att vatten 

ges möjlighet att avrinna bort från byggnader. Området runt 
mottagningsstationen måste också utformas så att vatten från 
Kvarnbäcken inte riskerar att översvämma anläggningen.

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

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

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

Ytvattnets kvalitet
Ytvatten är sjöar och vattendrag. De klassificeras i ekologisk 
status och kemisk status. Den ekologiska statusen utgår 
från förutsättningarna för växt- och djurliv. Bedömningen 
omfattar även påverkan på vattendragets form, om bottnen 
har förändrats, marktyp i närmiljön och strukturen på 
strandzonen. Statusen blir sämre om vattenflödet inte är 

Kartbild ur Borås Stads översvämningskartering.
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Fastighetsredovisning
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Mätklass II
Grundkarta

E

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning
saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning och
utformning är tillåten.

GRÄNSER

Allmänna platser
ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Plangräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

NaturNATUR

Utnyttjandegrad/ fastighetsindelning

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Begränsningar av markens bebyggande

Byggnad får inte uppföras

Mark och vegetation

Utfart, stängsel

Utfartsförbud

Utformning

Högsta byggnadshöjd i meter0,0

Genomförandetiden är 5 år från den dagen planen vunnit laga kraft

Genomförandetid

Grundkartans beteckningar

Fastighetsgräns

Servitut, ledningsrätt

Fastighetsbeteckning

Byggnader, fasadlinjer redovisade

Byggnader, takens begränsningslinjer redovisade

Väg

Rutnätspunkt

Slänt

Stig

Mur

Staket

Träd

Belysningsstolpe

N

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK

Kvartersmark

Tekniska anläggningar

Placering

Byggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgränsp1

0:00 / 0:000

Karta ritad av Ramboll

DEL

SBN

SBN/
KF

Höjdsystem: Borås 1973 / RH 2000
Koordinatsystem plan: SWEREF 99 13 30

KontorK

Marken får inte hårdgöras eller användas för parkeringn1

Trädridå ska finnasn2

VÄG Väg

Verksamheter, ej störandeZ

Största byggnadsarea är 35% av fastighetsarean inom
egenskapsområdet om fastighetsarean är minst 300 m2.

e1

Största byggnadsarea är 70% av fastighetsarean om
fastighetsarean understiger 300 m2. Området får indelas i
maximalt 60 fastigheter.

e2

Byggnad ska placeras minst 6 meter från fastighetsgräns eller
sammanbyggas i fastighetsgräns

p2

Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan+0,0

Robin Enqvist
Planarkitekt

Administrativgräns

Markreservat för gemensamhetsanläggning för tillfartg

Marken ska utformas så att dagvattenfördröjning kan anordnas.
Dagvattenfördröjning, magasin eller annan åtgärd, ska anordnas för motsvarande
minst 3 m3 per 100m2 hårdgjordyta inom kvartersmark.

Byggnadsteknik

Största byggnadsarea 1000 m²e3
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Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning
saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning och
utformning är tillåten.

GRÄNSER

Allmänna platser
ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Plangräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

NaturNATUR

Utnyttjandegrad/ fastighetsindelning

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Begränsningar av markens bebyggande

Byggnad får inte uppföras

Mark och vegetation

Utfart, stängsel

Utfartsförbud

Utformning

Högsta byggnadshöjd i meter0,0

Genomförandetiden är 5 år från den dagen planen vunnit laga kraft

Genomförandetid

Grundkartans beteckningar

Fastighetsgräns

Servitut, ledningsrätt

Fastighetsbeteckning

Byggnader, fasadlinjer redovisade

Byggnader, takens begränsningslinjer redovisade

Väg

Rutnätspunkt

Slänt

Stig

Mur

Staket

Träd

Belysningsstolpe

N

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK

Kvartersmark

Tekniska anläggningar

Placering

Byggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgränsp1

0:00 / 0:000

Karta ritad av Ramboll

DEL

SBN

SBN/
KF

Höjdsystem: Borås 1973 / RH 2000
Koordinatsystem plan: SWEREF 99 13 30

KontorK

Marken får inte hårdgöras eller användas för parkeringn1

Trädridå ska finnasn2

VÄG Väg

Verksamheter, ej störandeZ

Största byggnadsarea är 35% av fastighetsarean inom
egenskapsområdet om fastighetsarean är minst 300 m2.

e1

Största byggnadsarea är 70% av fastighetsarean om
fastighetsarean understiger 300 m2. Området får indelas i
maximalt 60 fastigheter.

e2

Byggnad ska placeras minst 6 meter från fastighetsgräns eller
sammanbyggas i fastighetsgräns

p2

Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan+0,0

Robin Enqvist
Planarkitekt

Administrativgräns

Markreservat för gemensamhetsanläggning för tillfartg

Marken ska utformas så att dagvattenfördröjning kan anordnas.
Dagvattenfördröjning, magasin eller annan åtgärd, ska anordnas för motsvarande
minst 3 m3 per 100m2 hårdgjordyta inom kvartersmark.

Byggnadsteknik

Största byggnadsarea 1000 m²e3
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detsamma över tid. Allt detta är yttre påverkan som oftast är 
negativt för växt- och djurliv. Andra faktorer som påverkar är 
till exempel försurning och utsläpp av övergödande ämnen. 

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

Genom planområdet rinner Ryssby-/Kvarnbäcken. Bäcken 
har i vattenförvaltningen bedömts ha enbart måttlig 
ekologisk status och den uppnår ej god kemisk status. Den 
negativa påverkan som listas för bäcken som helhet är 
vandringshinder, dåliga kantzoner, skogsbruk, påverkan från 
försurning (kalkas), samt föroreningar och gifter (kvicksilver 
och PBDE) (Vattenmyndigheten et al., 2019).

Släckvatten
Vid en eventuell brand kan större mängder förorenat 
släckvatten skapas. Området bör därför planeras på ett 
sådant sätt att släckvatten förhindras från att nå Ryssby-/
Kvarnbäcken. Detta kan exempelvis göras genom att 
tillskapa fördröjningsytor såsom diken inom någon del av 
planområdet. Ett annat alternativ är att dagvattensystemet 
förses med en ventil som kan stängas för att hindra att 
släckvatten sprids vid eventuell brand. Vilken lösning som 
blir aktuell avgörs i samband med byggnation. 

7. Sociala perspektiv
Genom att mark som är svårutnyttjad ianspråktas, kan en ny 
mottagningsstation möjliggöras, som är en del av att säkra 
stadens framtida behov av driftsäker elförsörjning. Då planen 
endast medger ickestörande verksamheter och kontor kan 
etableringen fungera som en buffert mellan industrierna i 
området och bostäderna, samt utgöra ett visst bullerskydd för 
vägbullret från Göteborgsvägen och Industrigatan.

Trygghet
Nya arbetstillfällen skapas i och med tillkomsten av nya 
verksamheter. I och med att det kommer röra sig fler 
människor i området kan det komma att upplevas tryggare. 

Identitet
Området kommer bebyggas med verksamheter och/eller 
kontor vilket kommer knyta an till övriga verksamheter i 
området. Mot bostäderna i väster är det viktigt att fasaderna 
inte blir för långa och monotona. Mellan bostäderna och de 
nya verksamheterna kommer en växtförsedd zon på cirka 20 

meter sparas. Detta för att få en mjukare övergång mellan 
bostäderna och verksamheterna samt att behålla värdefull 
grönska både för människor och djur.

Mötesplatser
Inom planområdet skapas inga nya mötesplatser på allmän 
plats.

8. Störningar på platsen
Risk
Aktuellt avstånd till transportled för farligt gods är längre 
än Länsstyrelsens riskhanteringsavstånd på 150 m. På 
andra sidan Industrigatan, nordväst om planområdet finns 
industrier med skyddsavstånd, som bland annat hanterar 
bekämpningsmedel och bränslen.

Buller och vibrationer
Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en 
målsättningsnorm. I förordningen skriver regeringen: ”det 
ska eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga 
effekter på människors hälsa”. Normen efterföljs när strävan 
är att undvika skadliga effekter på människors hälsa av 
omgivningsbuller. 

I planområdet planläggs inga bostäder som kan bli störda av 
buller. Den verksamhet som tillåts ger inte upphov till något 
buller som kan störa omkringliggande bostäder.

Ljusstörningar
Området bör ljussättas på ett genomtänkt sätt så att det inte 
stör närboende. 

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

Det finns normer för en rad ämnen till exempel kväveoxider, 
svaveldioxid, bensen, kolmonoxid, ozon med flera. 
Luftföroreningshalten är högst vid hårt belastade gator och 
vägar i tätare bebyggelse, men även utsläpp från industrier, 
småskalig vedeldning och energiproduktion påverkar 
halterna.

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

Luftföroreningar
Då planen endast medger ickestörande verksamheter 
och kontor kommer inga verksamheter som släpper ut 
luftföroreningar tillåtas.

Elektromagnetiska fält
Viss risk för elektromagnetiska fält föreligger intill 
mottagningsstationen. Men då stationen kommer anläggas 
nedanför berget, kommer detta fält avgränsas mot övrig 
bebyggelse. Elektriska fält avskärmas av vegetation och 
byggmaterial men det gör inte magnetiska fält. Då den 
nya transformatorn kommer stå inomhus till skillnad 
från de befintliga transformatorerna som står utomhus, 
så kommer de elektriska fälten från transformatorn 
avskärmas på ett bättre sätt när den nya stationen tagits 
i bruk. Borås Elnät ställer som krav vid upphandling av 
stationer att elektromagnetiska fält från anläggningen och 
anslutna ledningar ska begränsas till så låga värden som 
möjligt genom placering och avskärmning. Magnetiska 
fält från anläggningen får inte överskrida 2,0 μT 10 m 
från byggnaders ytterväggar. Detta kan jämföras med 
Strålskyddsmyndighetens allmänna råd SSMFS 2008:18 där 
referensvärdet 100 μT framgår för frekvensen 50 Hz. Den 
nya mottagningsstationen kommer placeras cirka 20 meter 
från de nya verksamheterna.

9. Planbestämmelser 
Allmänna platser 
Bestämmelsen VÄG syftar till att möjliggöra en utbyggnad av 
Göteborgsvägen på längre sikt. NATUR betyder att området 
ska ha kvar sin användning som natur då området har viktiga 
biologiska funktioner.

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

Kvartersmark
Bokstaven E står för tekniska anläggningar och möjliggör 
för den nya mottagningsstationen och en liten teknisk 
anläggning närmast Industrigatan. Inom KZE-området 
möjliggörs även för en teknisk anläggning då en liten 
nätstation kan behövas för det nya verksamhetsområdets 
behov. Exakt placering är dock inte fastlagd i planskedet.

K står för kontor och Z står för ej störande verksamheter. 
Verksamheter är en bred bestämmelse och kan innehålla 
olika typer av ytkrävande verksamheter som har 

begränsad omgivningspåverkan. Det ingår lokaler för 
serviceverksamheter, tillverkning, lager och verkstäder. 
Det kan till exempel vara fordonsservice, bilprovning eller 
liknande. Även verksamheter med behov av lokaler för 
material eller utrustning så som el- och byggföretag eller 
företag som erbjuder hushållsnära tjänster ingår. Handel 
med varor som produceras inom området kan ingå i 
användningen. Det handlar då framför allt om partihandel. 
I mindre utsträckning får även försäljning till enskilda 
förekomma med varor som producerats i området. Handel 
med skrymmande varor ingår också i användningen. Sådan 
handel som möbelvaruhus eller trädgårdshandel ingår inte 
i användnigen. Utbildningar med behov av stort utrymme 
eller med viss omgivningspåverkan, som utbildningar inom 
bygg- eller fordonsteknik kan inrymmas i användningen. I 
användningen ingår även komplement till verksamheten, så 
som parkering och kontor.

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark
Prickad mark på plankartan innebär att byggnader inte får 
uppföras. 

Utnyttjandegraden reglerar i hur stor utsträckning 
marken får bebyggas. Bestämmelsen e1 innebär att största 
byggnadsarea är 35 % av fastighetsarean för respektive 
fastighet inom egenskapsområdet, vilket innebär att den så 
kallade prickade marken inte räknas in när byggnadsarean 
beräknas. Bestämmelsen e1 gäller för fastigheter som är 
300 m2 eller större. För fastigheter mindre än 300 m2 gäller 
istället e2 som innebär en största byggnadsarea på 70 % 
av fastighetsarean. Området kan delas upp i maximalt 60 
fastigheter. Detta möjliggör att området kan bebyggas med 
små verksamhetslokaler i radhustyp där varje ”radhus” 
kan avstyckas som egen fastighet. Detta förutsätter att det 
kvarstår en större omkringliggande fastighet som används 
gemensamt för interntrafik, parkering och uppställningsytor 
med mera.

Bestämmelsen e3 innebär att största byggnadsarea är 1000 m2.

Marken och vegetationen regleras genom bestämmelsen n1 
som innebär att marken inte får hårdgöras eller användas till 
parkering. Bestämmelsen n2 reglerar att en trädridå ska finnas 
mellan bostäderna och den nya exploateringen.

Det råder utfartsförbud mot Göteborgsvägen och utfart mot 
Lundalsvägen är inte heller möjlig då det området inte får 
hårdgöras och att en trädridå ska finnas där. Detta innebär 
att all angöring till planområdet måste ske mot Industrigatan. 

Placering av byggnaderna regleras genom bestämmelserna 
p1 och p2, där p1 innebär att byggnad ska placeras minst 4 
meter från fastighetsgräns. Bestämmelsen p2 innebär att 
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byggnader ska placeras minst 6 meter från fastighetsgräns 
eller sammanbyggas i fastighetsgräns. Det senare för att 
möjliggöra för en fastighetsindelning av området där 
verksamheterna är sammanbyggda. 

Högsta byggnadshöjd regleras dels som högsta byggnadshöjd 
i meter och dels som högsta nockhöjd i meter över angivet 
nollplan. 

Bestämmelsen g reglerar markreservat för 
gemensamhetsanläggning. Bestämmelsen finns för 
att underlätta för en infart via en annan fastighet. 
Genomförandetiden för detaljplanen är fem år. Under 
genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt 
att bygga i enlighet med planen och detaljplanen får inte 
ändras utan att synnerliga skäl föreligger.

10. Övergripande beslut
Vision 2025
Borås Stads vision 2025 beskriver stadens visioner och 
strategier inför 2025. Följande punkter från visionen ligger i 
linje med detaljplanen:

 » Företagandet växer genom samverkan   
- Genom att möjliggöra för fler verksamheter i området.

 » Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt   
- Genom att skydda och kompensera bäcken i området. 

Översiktlig planering

Översiktsplanen för Borås Stad (2018) visar hur Borås Stad 
ska utvecklas för att skapa en attraktiv och hållbar kommun. 
Följande planeringsprinciper berörs i detaljplanen:

 » Gröna och blå strukturer

 » Näringsliv, arbetsplatser och handel

Miljömål
Bland de nationella miljömålen berörs framför allt 
miljömålen: 

 » Levande sjöar och vattendrag

 » Ett rikt djur- och växtliv

 » Säker strålmiljö

Regionala tilläggsmål i Västra Götaland: 1. Ökat antal arter 
i vardagslandskapet. År 2020 ska vardagslandskapet uppvisa 
en ökning av antalet arter. 2. God miljö för pollinerare. 

År 2020 ska miljön för pollinerare inte försämrats, baserat 
på att: Antalet arter av vildbin ska ha ökat, jämfört med 
utgångsläget år 2010. Antalet tambisamhällen som dör under 
vintern ska ha minskat till mindre än 10 procent. 3. Ökad 
kunskap om skyddsvärda träd. År 2020 ska förekomsten 
av skyddsvärda träd vara känd i länets samtliga kommuner 
och markägarna informerade om trädens värden. 4. Ökad 
kunskap om främmande arter. År 2020 ska förekomsten av 
främmande invasiva arter i Västra Götalands län inte ha ökat, 
jämfört med tidigare undersökning från år 2009. 

Bland de kommunala miljömålen berörs Etappmål 3b, som 
handlar om att ekosystemtjänster, grön- och blå infrastruktur 
värnas i översiktsplaner, detaljplaner och vägplaner. När 
nya områden exploateras eller utökas, får gröna ytor inte 
per automatik betraktas som ledig byggmark. När små 
detaljplaner tas fram behöver hänsyn tas till den gröna 
strukturen även utanför planområdet.  

Grönområdesplan
Se text under rubriken Grönområdesplan på sidan 11.

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

Undersökning om betydande 
miljöpåverkan 
En undersökning om betydande miljöpåverkan har gjorts. 
Undersökningen har kommit fram till att det är viktigt att 
belysa följande frågor i detaljplanen: 

 » Bevarande av naturmark längs med bäcken

 » Anpassning av byggnation nära befintliga bostäder

 » Naturvärden samt djurs och växters 
spridningsmöjligheter

 » Översvämning

 » Vattenkvalitet

Slutsatsen är att miljöbedömning med 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte behövs.
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12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning
Exploatörer inom planområdet ansvarar för samtliga 
respektive åtgärder gällande utförande och kostnader i 
byggnads- och anläggningsarbeten inom kvartersmark. Det 
innefattar byggnationer med tillhörande anläggningar och 
anslutningar, parkering samt in- och utfart till respektive 
område. 

Kompensationsåtgärder ska genomföras av exploatörer 
inom planområdet för ianspråktagande av mark inom 
naturområde. Detta ska ske genom förbättringsåtgärder för 
Ryssby-/Kvarnbäcken.

 » Borås Energi och Miljö AB ansvarar för utbyggnad av 
allmänna anläggningar avseende vatten, spillvatten och 
dagvatten. Se rubrik 4. Teknisk försörjning.

 » Borås Energi och Miljö AB ansvarar för eventuell 
utbyggnad av fjärrvärme. Se rubrik 4. Teknisk försörjning.

 » Borås Elnät AB ansvarar för utbyggnad av allmänna 
anläggningar till förbindelsepunkt vid tomtgräns. Se 
rubrik 4. Teknisk försörjning.

 » För utbyggnad av fiber ansvarar den fiberleverantör 
som exploatören tecknar avtal med. Se rubrik 4. Teknisk 
försörjning.

Avtal
Köpeavtal eller avtal om fastighetsreglering kommer att 
upprättas med privat exploatör gällande mark som planerats 
som allmän platsmark och som exploatören överlåter till 
Borås Stad. I avtalet regleras även mark som planläggs som 
kvartersmark och som Borås Stad överlåter till exploatören. 

Exploateringsavtal upprättas mellan Borås Stad och den 
privata exploatören. Avtalet kommer bland annat reglera 
kompensationsåtgärder på allmän platsmark. 

Köpeavtal eller avtal om fastighetsreglering kommer att 
upprättas mellan Borås Elnät AB och Borås Stad gällande del 
av Viared 7:1. 

Exploateringsavtal upprättas mellan Borås Stad och 
Borås Elnät AB. Avtalet kommer bland annat reglera 
kompensationsåtgärder på allmän platsmark. 

Innan detaljplanen antas ska både köpeavtal och 
exploateringsavtal undertecknas och godkännas av 
Kommunstyrelsen.

Ledningar
Följande ledningsägare har ledningar inom eller i nära 
anslutning till planområdet:

 » Borås Energi och Miljö AB, fjärrvärme, vatten och 
avlopp

 » Borås Elnät AB, el

 » Borås Stad, belysning

 » Skanova, tele

Ytterligare ledningsägare kan tillkomma vid kontroll via 
Ledningskollen.

Borås Energi och Miljö AB har en fjärrvärmeledning i 
osäkert läge vid de möjliga angöringsvägarna i norra delen 
av detaljplanen. Eventuell flytt av denna ledning bekostas av 
exploatören.

Vid kommande anläggnings- och byggnadsarbeten skall utfö-
raren i god tid kontakta berörda ledningsägare för utsättning.

Ytterligare ledningar, okända av Borås Stad, som berörs av 
detaljplanen kan finnas. Detta ligger på utförararens ansvar 
att undersöka.

Fastighetsrättsliga frågor

Fastighetsägare

Detaljplanen omfattar del av Borås Viared 7:1, 7:2 och 7:4 
som ägs av Borås Stad, Borås Viared 7:3 som är privatägd 
fastighet samt Tappen 1 som är privatbolagsägd.

Gemensamhetsanläggning

 » En gemensamhetsanläggning kan komma att bildas för 
att säkerställa en gemensam in- och utfart för fastighe-
terna Tappen 1 och Viared 7:3.

Fastighetskonsekvenser Viared 7:1

 » Område 4, 1079 kvm från Borås Stads fastighet Viared 
7:1 överlåts till exploatören.

 » Område 6, 2638 kvm från Borås Stads fastighet Viared 
7:1 överlåts till Borås Elnät AB.
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Fastighetskonsekvenser Viared 7:2

 » Område 2, 254 kvm från Borås Stads fastighet Viared 
7:2 överlåts till exploatören.

Fastighetskonsekvenser Viared 7:4

 » Område 1, 915 kvm från Borås Stads fastighet Viared 
7:4 överlåts till exploatören.

Fastighetskonsekvenser Viared 7:3

 » Byggrätt för kontor, verksamheter och teknisk-
anläggning (KZE) tillskapas inom kvartersmark för 
Viared 7:3.

 » Område 1, 915 kvm från Borås Stads fastighet Viared 
7:4 överlåts till exploatören.

 » Område 2, 254 kvm från Borås Stads fastighet Viared 
7:2 överlåts till exploatören

 » Område 3, 3430 kvm från exploatörens fastighet Viared 
7:3 överlåts till Borås Stad.

 » Område 4, 1079 kvm från Borås Stads fastighet Viared 
7:1 överlåts till exploatören.

 » Område 5, 1447 kvm från exploatörens fastighet Viared 
7:3 överlåts till Borås Elnät AB.

 » Område 7, 3621 kvm från exploatörens fastighet Viared 
7:3 överlåts till Borås Stad.

 » Fastigheten Viared 7:3 får del i gemensamhetsanlägg-
ning som bildas för att säkerställa in och utfart över 
fastigheten Tappen 1.

Kartbild som illustrerar markbyten.
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Fastighetskonsekvenser för Tappen 1

 » Fastigheten Tappen 1 får del i gemensamhetsanläggning 
som bildas för att säkerställa in och utfart till Viared 
7:3.

Ekonomi
Samtliga åtgärder inom kvartersmark bekostas av 
exploatören. Det innebär samtliga utredningar, tillstånd och 
utbyggnader av tekniska anläggningar samt byggnader. 

Åtgärder på allmän plats som ska bekostas av exploatörer 
regleras i exploateringsavtal.

Detaljplanen tillskapar ny byggrätt för kontor och verksamhet 
(KZE) inom kvartersmark för Viared 7:3, vilket ökar 
fastighetens marknadsvärde.

Vad gäller eventuellt upprättande av servitut och eventuell 
ansökan om förrättning enligt ledningsrättslagen är detta 
något som respektive huvudman ansvarar för och bekostar.

Borås Energi och Miljö AB (BEM) får kostnader för 
framdragning till tomtgräns/omläggning av vatten, 
spillvatten och dagvattenanläggningar. 
Borås Energi & Miljö AB får intäkter genom 
anslutningsavgifter då byggnader inom planområdet ansluts 
till det allmänna va-nätet.

Borås Elnät AB får kostnader för framdragning av 
elledningar till tomtgräns.
Borås Elnät AB får intäkter genom anslutningsavgiften då 
nya byggnader ansluts till elnätet.

Tekniska nämnden får ökade kostnader av allmän platsmark 
mark då framtida drift och underhåll gällande Ryssby-/
Kvarnbäcken läggs på tekniska nämnden. 

13. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 5 år efter att planen har fått laga 
kraft. 

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Utökat 
förfarande är inte aktuellt för att detaljplanen: 
1. är förenlig med översiktsplanen,  

2. inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt 
av stor betydelse, eller  
3. inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

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

Planunderlag
Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » Naturvärdesinventering (Örnborg Kyrkander Biologi & 
Miljö AB, 2019-06-11). 

 » Översiktlig geoteknisk utredning (WSP, 2019-09-12).

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads 
Samhällsbyggnadsförvaltning under medverkan av 
en arbetsgrupp med representanter från kommunala 
förvaltningar. Plankonsult har varit Ramboll genom Karin 
Dahlin och Pauline Sandberg. Handläggare från Borås Stad 
har varit Robin Enqvist.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Pauline Sandberg 
Plan- och bygglovschef  Plankonsult Ramboll 

Stadsledningskansliet - Mark- och exploateringsavdelningen

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Detaljplanens innehåll
En detaljplan innehåller två delar:

Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.

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

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

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

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

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

till planuppdraget för att det ska kunna starta. Efter det tar 
Samhällsbyggnadsnämnden ett beslut att ge oss på Samhälls-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en detaljplan. I 
detta skede avgörs det om vi behöver göra ett planprogram 
innan vi påbörjar arbetet med en detaljplan. 

Ett planprogram är ett dokument som anger vilka förut-
sättningar och mål som kommande detaljplaner ska uppnå. 
Planprogram innehåller ofta större områden än  detaljplaner. 
Syftet är att redovisa principiella riktlinjer och visa alternativa 
förslag och lösningar på svårigheter och  intressekonflikter 
i ett tidigt skede av planeringen. Dock ger ett planprogram 
inga byggrätter. När förslaget på ett planprogram är färdigt, 
skickas det ut på samråd till alla som påverkas av de 
planerade åtgärderna. Processen för planprogram är kortare 
än processen för detaljplan, och kan godkännas direkt efter 
samråd. När planprogrammet är godkänt, kan vi göra en 
detaljplan. 

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

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

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

Begränsat förfarande
Om detaljplanen är av begränsad betydelse som en större 
allmänhet inte har ett intresse för, kan vi handlägga detaljpla-
nen med ett så kallat begränsat förfarande. Våra remiss- 
instanser och de som påverkas av planförslaget får då möjlig- 
het att lämna synpunkter. Om ingen har synpunkter 



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN24

skickar vi ut information till en samrådskrets. Därefter kan 
 Samhällsbyggnadsnämnden anta detaljplanen.

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

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

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

Laga kraft 
Om ingen överklagar kommunens beslut att anta 
 detaljplanen, får detaljplanen laga kraft (börjar gälla) och blir 
ett  juridiskt dokument efter tre veckor. Då kan fastigheter 
 bildas som överensstämmer med den nya planen. De som vill 
bygga kan även få bygglov i det nya detaljplanerade området. 
 Detaljplanen får även laga kraft, om ett överklagande inte går 
igenom.

Ordlista

Allmänna intressen = intressen hos allmänheten, exempel-
vis bostadsbyggnation, gator och allmänhetens tillgång till 
natur, parker och andra miljöer.

Enskilda intressen = intressen hos den enskilda personen 
eller byggherren, exempelvis möjlighet att bygga ut på en 
specifik plats. 

Remissinstanser = kommunnämnder, bolag, myndigheter 
såsom Länsstyrelsen och Trafikverket, med flera. 
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samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress

 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad,  501 80 Borås  
besöksadress 

Kungsgatan 55, 501 80 Borås
tel

033-35 85 00  
e-post

detaljplanering@boras.se
  webbsida 

boras.se/detaljplan
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PLANKARTA PLANBESTÄMMELSER

Viared 7:3 mfl, Lundåsen

Detaljplan för Lundaskog

Borås Stad, Västra Götalands län

BN 2018-658

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Beslutsdatum Inst

Samrådshandling

2019-10-23

Michaela Kleman
Planchef Planarkitekt, Ramboll

Pauline Sandberg

Skala 1:000 A1, 1:2000 A3

Fastighetsredovisning

Grundkarta inom planområdet
Upprättad 2019-06-14

Upprättad 2019-09-04

Mätklass II
Grundkarta

E

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning
saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning och
utformning är tillåten.

GRÄNSER

Allmänna platser
ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Plangräns
Användningsgräns

Egenskapsgräns

NaturNATUR

Utnyttjandegrad/ fastighetsindelning

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Begränsningar av markens bebyggande

Byggnad får inte uppföras

Mark och vegetation

Utfart, stängsel

Utfartsförbud

Utformning

Högsta byggnadshöjd i meter0,0

Genomförandetiden är 5 år från den dagen planen vunnit laga kraft

Genomförandetid

Grundkartans beteckningar

Fastighetsgräns

Servitut, ledningsrätt
Fastighetsbeteckning

Byggnader, fasadlinjer redovisade
Byggnader, takens begränsningslinjer redovisade
Väg

Rutnätspunkt
Slänt
Stig
Mur

Staket
Träd
Belysningsstolpe

N

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK

Kvartersmark

Tekniska anläggningar

Placering

Byggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgränsp1

0:00 / 0:000

Karta ritad av Ramboll

DEL

SBN

SBN/
KF

Höjdsystem: Borås 1973 / RH 2000
Koordinatsystem plan: SWEREF 99 13 30

KontorK

Marken får inte hårdgöras eller användas för parkeringn1

Trädridå ska finnasn2

VÄG Väg

Verksamheter, ej störandeZ

Största byggnadsarea är 35% av fastighetsarean inom
egenskapsområdet om fastighetsarean är minst 300 m2.

e1

Största byggnadsarea är 70% av fastighetsarean om
fastighetsarean understiger 300 m2. Området får indelas i
maximalt 60 fastigheter.

e2

Byggnad ska placeras minst 6 meter från fastighetsgräns eller
sammanbyggas i fastighetsgräns

p2

Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan+0,0

Robin Enqvist
Planarkitekt

Administrativgräns

Markreservat för gemensamhetsanläggning för tillfartg

Marken ska utformas så att dagvattenfördröjning kan anordnas.
Dagvattenfördröjning, magasin eller annan åtgärd, ska anordnas för motsvarande
minst 3 m3 per 100m2 hårdgjordyta inom kvartersmark.

Byggnadsteknik

Största byggnadsarea 1000 m²e3



Förskolenämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Olovholmsgatan 32 

Hemsida 
boras.se 

E-post Telefon 
033-35 70 00 vxl

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-11-28 

Instans 
Förskolenämnden 
Dnr FN 2019-00125 3.5.2.0 

Revidering av Regler och villkor för förskola, fritidshem 
och pedagogisk omsorg 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden beslutar att skicka förslag till revidering av Reger och villkor 
för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg på remiss till 
Grundskolenämnden för yttrande. Synpunkterna ska inkomma senast den 31 
januari 2020.          

Sammanfattning  
Regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg antogs av 
Kommunfullmäktige den 15 december 2011. Dessa regler och villkor gäller för 
förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borås Stad. Reglerna grundar sig 
på bestämmelserna i Skollagen (2010:800) kap. 8, 14 och 25. Förskolenämnden 
ansvarar för att bereda ärendet och översända förslag på revidering till 
Kommunstyrelsen för slutligt beslut i Kommunfullmäktige. När ärendet bereds 
ska samverkan ske med Grundskolenämnden, detta då Grundskolenämnden är 
ansvarig för fritidshemsverksamheten.     

I översynen har reglerna setts över för att harmonisera med Borås Stads 
nuvarande organisation av skolväsendet, lagstiftning, samt gällande språklig 
terminologi. Förslaget har beretts i samverkan med stadsjurist vid 
Stadsledningskansliet för att säkerställa innehållet utifrån juridiska aspekter.

Ärendet i sin helhet 
Förskoleförvaltningen har identifierat ett antal åtgärder som skulle kunna 
minska arbetsbelastningen och förbättra arbetsmiljön på förskolorna, samt öka 
tryggheten och kontinuiteten för barnen i verksamheten. För att genomföra 
åtgärderna krävs beslut av Kommunfullmäktige i form av revidering av Regler 
och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Regler och villkor 
för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg har därför setts över och ett 
förslag på revidering har tagits fram. 

Gällande regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 
antogs av Kommunfullmäktige den 15 december 2011. Dessa regler och villkor 
gäller för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borås Stad. Reglerna 
grundar sig på bestämmelserna i Skollagen (2010:800) kap. 8, 14 och 25. Det är 
Förskolenämnden som ansvarar för att bereda ärendet och översända förslag på 
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revidering till Kommunstyrelsen för slutligt beslut i Kommunfullmäktige. När 
ärendet bereds ska samverkan ske med Grundskolenämnden, detta då 
Grundskolenämnden är ansvarig för fritidshemsverksamheten.  

I översynen har reglerna setts över för att harmonisera med Borås Stads 
nuvarande organisation av skolväsendet, lagstiftning, samt gällande språklig 
terminologi. Förslaget har beretts i samverkan med stadsjurist vid 
Stadsledningskansliet för att säkerställa innehållet utifrån juridiska aspekter.

Förändringar som föreslås beskrivs i Bilaga 1. Beskrivning av föreslagna 
förändringar: Revidering av Regler och villkor för förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg.  

Beslutsunderlag 
1. Bilaga 1. Beskrivning av föreslagna förändringar
2. Förslag till revidering: Reger och villkor för förskola, fritidshem och
pedagogisk omsorg
3. PM Kommentar till reviderat förslag på Regler och villkor för förskola,
fritidshem och pedagogisk omsorg.

Samverkan 
Ärendet har varit föremål för samverkan med representanter i FSG

Beslutet expedieras till 
1. Grundskolenämnden

Andreas Ekström 
Ordförande 

Ina Furtenbach Lindén 
Förvaltningschef
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Dnr 
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Beskrivning av föreslagna förändringar: Revidering av 

Regler och villkor för förskola, fritidshem och 

pedagogisk omsorg 

Beskrivning av föreslagna förändringar 

Nedan beskrivs de förändringar som föreslås i Regler och villkor för förskola, 

fritidshem och pedagogisk omsorg. I de fall de idag finns en nuvarande lydelse i 

reglerna redovisas dessa i samband med förslag till förändring, övriga förslag är 

nya tillägg. Förändringarna redovisas per rubrik.  

Genomgående i dokumentet föreslås att benämningen Stadsdelsnämnd ersätts 

med Förskolenämnden och stadsdelskontor med Förskoleförvaltningen.  

Del i reglerna avseende ansökningsförfarandet har justerats för att 

överensstämma med aktuellt förfarande och skolorganisation.  

Omfattning 

Under rubriken omfattning föreslås sista meningen i sista stycket tas bort:  

Tidigare lydelse 

Dessa regler och villkor gäller för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i 

Borås Stad. Reglerna grundar sig på bestämmelserna i Skollagen (2010:800) 

kapitel 8, 14 och 25. 

Öppen förskola och öppen fritidsverksamhet omfattas inte av detta regelverk. 

Den verksamhetens innehåll styrs av läroplaner och Skolverkets allmänna råd. 

Ny lydelse  

Dessa regler och villkor gäller för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borås Stad. 

Reglerna grundar sig på bestämmelserna i Skollagen (2010:800) kapitel 8, 14 och 25. 

Öppen förskola och öppen fritidsverksamhet omfattas inte av detta regelverk. 

Definition 

De stycken avseende förälder, vårdnadshavare, förskola och fritidshem i regler 

och villkor för förskolan, fritidshem och pedagogisk omsorg föreslås ändras 

under rubriken definitioner: 

Definitionen förälder och vårdnadshavare föreslås ersättas med en text under 

vårdnadshavare, definitionen förälder utgår.  

Tidigare lydelse   

Förälder 

Med förälder avses biologisk förälder, adoptivförälder, fosterförälder och 

styvförälder. 
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Vårdnadshavare 

Med vårdnadshavare avses den/de som har vårdnaden om barnet. 

Ny lydelse 

Vårdnadshavare 

Med vårdnadshavare avses den/de som har vårdnaden om barnet (6 kap. 

Föräldrabalken).  

Definitionen förskola föreslås förändras till nedanstående lydelse.  

Tidigare lydelse 

Förskola 

Med förskola avses pedagogisk gruppverksamhet för barn i åldern 6 månader-5 

år under tid då föräldrarna arbetar eller studerar samt för barn som har ett eget 

behov av verksamheten. Barnen är inskrivna i verksamheten. 

Ny lydelse 

Förskola 

Med förskola avses pedagogisk gruppverksamhet för barn under tid då vårdnadshavare eller 

familjehemsföräldrar arbetar eller studerar samt för barn som har ett eget behov av 

verksamheten. Barnen är inskrivna i verksamheten. 

Definitionen fritidshem föreslås förändras till nedanstående lydelse: 

Tidigare lydelse 

Fritidshem 

Med fritidshem avses pedagogisk gruppverksamhet för barn i åldern 6-13 år 

under tid då föräldrarna arbetar eller studerar samt för barn som har ett eget 

behov av verksamheten. Barnen är inskrivna i verksamheten. 

Ny lydelse 

Fritidshem 

Med fritidshem avses pedagogisk gruppverksamhet för elever i förskoleklass och grundskola 

till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år, under tid då vårdnadshavare eller 

familjehemsföräldrar arbetar eller studerar samt för elev som har ett eget behov av 

verksamheten. Eleven är inskriven i verksamheten.  

Allmän förskola 

Regler och villkor i förskolan, fritidshem och pedagogisk omsorg föreslås 

kompletteras med nedanstående lydelser under rubriken Definitioner: 

Ny rubrik: Allmän förskola  

Allmän förskola erbjuds från och med höstterminen det år barnet fyller tre år och innebär rätt 

till avgiftsfri förskola under 525 timmar per år. Allmän förskola ingår i ordinarie 

verksamhet för barn som är inskrivna i förskola och begränsas till grundskolans läsårstider.   
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Villkor för plats 

Regler och villkor i förskolan, fritidshem och pedagogisk omsorg föreslås 

förändras med en text med nedanstående lydelse under rubriken Förskola och 

pedagogisk omsorg. Förslaget innefattar allt i den tidigare lydelsen men är 

formulerat på ett mer inkluderande sätt.   

Tidigare lydelse 

Plats erbjuds även barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling, eller som på 

grund av vårdnadshavares sjukdom eller funktionsnedsättning behöver 

verksamheten. 

Ny lydelse 

Plats erbjuds även barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling, eller har ett utökat 

omsorgsbehov.  

Ansökan och placering  

Regler och villkor i förskolan, fritidshem och pedagogisk omsorg föreslås 

kompletteras med nedanstående lydelse under rubriken Ansökan och placering: 

Regeln om erbjudande av plats inom 4 månader tillämpas inte för omsorg på obekväm 

arbetstid. 

Avsnittet har även förtydligats med rubriker för de stycken som avser 

förskoleplats och pedagogisk omsorg samt för fritidshem.  

Turordning 

Fördela placering på förskolorna dels utifrån önskemål och dels utifrån 

åldersstruktur 

I nuläget fördelas förskoleplatser i huvudsak efter barnens ålder (äldre barn går 

före i kön) och syskonförtur. Tillvägagångssättet skapar obalanser då vissa 

förskolor (exempelvis vid nystart) får en övervikt av yngre eller äldre barn. I 

regel tar det flera år innan en förskola får en bra balans mellan yngre och äldre 

barn. En obalans mellan yngre och äldre barn kan leda till ökad arbetsbelastning 

och sämre arbetsmiljö på förskolan.  

Juridiska aspekter 

Enligt 8 kap 15 § Skollagen ska barn erbjudas plats vid en förskoleenhet så nära 

hemmet som möjligt. Skälig hänsyn ska också tas till barnets vårdnadshavares 

önskemål. I författningskommentaren till paragrafens införande1 uttrycks även 

att kommunen får beakta vad som krävs för ett effektivt resursutnyttjande. Vad 

Förskoleförvaltningen känner till har det inte prövats juridiskt huruvida en 

kommun får placera utifrån ålder på en enhet eller ej, samtidigt har kommunen 

historiskt haft särskilda förskolor för äldre barn. Om det finns plats på den 

önskade förskolan torde det inte innebära några merkostnader, varför det är 

rimligt att tillgodose vårdnadshavarens önskemål. I 8 kap 19 § Skollagen 

                                                      
1 prop 2009/10:165 s 715 
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framgår att, om det inte finns plats för alla sökande till en förskoleenhet, ska 

urvalet göras på de grunder som den kommun där förskoleenheten är belägen 

godkänner. 

Borås Stad är ansluten till finskt förvaltningsområde, vilket ger Borås 

finskspråkiga invånare rätt till förskola som bedriv till väsentlig del på finska.   

Förslag till förändringar 

Regler och villkor i förskolan, fritidshem och pedagogisk omsorg föreslås 

förtydligas med en text med nedanstående lydelser under rubriken Turordning, 

Huvudregel: 

• När verksamheten bedrivs i tydligt uttalade åldersgrupper kan hänsyn tas till ålder vid 

fördelning av platser.   

• Fördelning av platser till speciellt utformad förskoleverksamhet (exempelvis dygnet runt-

verksamhet eller hörselförskola) sker enligt av förvaltningens speciellt framtagna rutiner. 

• Förskola som bedrivs till väsentlig del på finska, erbjuds om vårdnadshavare önskar detta. 

• Plats på fritidshem ska erbjudas så snart det framkommer att eleven har ett behov av sådan 

plats. 

Separata köer för fritidshemsbarn och förskolebarn i dygnet runt-

verksamheten 

Dygnet runt-verksamheterna har eller har haft problem med balansen mellan 

fritidshemsbarn och förskolebarn. I Regler och villkor för förskola, fritidshem 

och pedagogisk omsorg framgår att äldre barn (fritidshemsbarn) har förtur 

jämfört med yngre barn (förskolebarn). Lösningen för att säkerställa 

barnperspektivet och en hållbar arbetsmiljösituation har blivit att ha separata 

köer till fritidshemsverksamheten och förskoleverksamheten. 

Kommunfullmäktiges regelverk behöver därför förändras i syfte att tydliggöra 

att det är separata köer för barn i förskole- respektive fritidshemsålder. 

Förslag till förändring 

Regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg föreslås 

förtydligas med en ny text med nedanstående lydelse under rubriken 

Turordning, Huvudregel:  

Omsorg på obekväm arbetstid kan erbjudas efter prövning. För barn i förskoleålder 

respektive elever i fritidshemsålder tillämpas separata köer till dygnet runt-verksamheten. 

Förtur 

Regler och villkor i förskolan, fritidshem och pedagogisk omsorg föreslås 

förändras med en text med nedanstående lydelse under rubriken Turordning, 

Förtur, första stycket.  Förslaget innefattar allt i den tidigare lydelsen men är 

formulerat på ett mer inkluderande sätt i en punkt.   

Tidigare lydelse 

Förtur till plats i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg kan ges enligt 

följande: 
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• Barn/elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin 

utveckling.   

• Barn/elever som på grund av vårdnadshavares sjukdom eller 

funktionsnedsättning behöver verksamheten.  

Ny lydelse 

Förtur till plats i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg kan ges enligt 

följande:  

• Barn/elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling 

eller barn/elever som har ett utökat omsorgsbehov.  

Regler och villkor i förskolan och fritidshem föreslås vidare kompletteras med 

en ny punkt med nedanstående lydelse under rubriken Turordning, Förtur.  

Förtur till plats i förskola kan även ges till följande:  

• Barn på enheter som avvecklas har förtur till önskad placering på annan enhet. 

Byte av förskola för inskrivna barn 

En del förskolor i Borås Stad har hög omsättning på inskrivna barn. Det 

förekommer relativt frekvent att vårdnadshavare byter förskola kort efter eller 

under pågående inskolningsperiod. Snabbföränderliga barngrupper är varken 

bra ur barn- eller personalperspektiv. 

Genom att Förskoleförvaltningen endast hanterar överflyttningar vid två 

tillfällen per år skapas stabilare barngrupper. Undantag finns för familjer som 

flyttar längre sträckor inom kommunen.  

Juridiska perspektiv 

Enligt Skollagen 8 kap 15 § ska barn erbjudas plats vid en förskoleenhet så nära 

hemmet som möjligt. Skälig hänsyn ska också tas till barnets vårdnadshavares 

önskemål. I författningskommentaren till paragrafens införande uttrycks även 

att kommunen får beakta vad som krävs för ett effektivt resursutnyttjande. Det 

borde inte ses som effektivt resursutnyttjande att inom en kort period behöva 

skola in samma barn flera gånger på olika förskolor.  

Förslag till förändringar 

Regler och villkor i förskolan, fritidshem och pedagogisk omsorg föreslås 

förtydligas med ett nytt stycke med nedanstående lydelse under rubriken 

Turordning: 

Ny rubrik: Byte av förskola för inskrivna barn 

Barn som önskar byta mellan två kommunala enheter prioriteras endast vid placering i 

augusti eller januari.  

Har barnet längre än 5 km fågelvägen till förskolan från hemmet och den önskade förskolan 

ligger närmare prioriteras byte även vid andra placeringsperioder.  

Går syskon på olika enheter prioriteras byte till syskons enhet även vid andra 

placeringsperioder. 
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Om det finns särskilda skäl kan Förskolenämnden besluta om omplacering. 

Vistelsetid  

Regler och villkor i förskolan, fritidshem och pedagogisk omsorg föreslås 

förändras till nedanstående lydelse under rubriken Vistelsetid:  

Tidigare lydelse 

Barnens vistelsetid inom förskolan bör schemaläggas med barnperspektivet i 

fokus. Den lagstiftning som gäller vuxnas arbetstid och arbetsmiljö används 

som riktmärke. 

Vistelsetiden bestäms utifrån vårdnadshavarnas sammanvägda behov. Förskola 

erbjuds inte under tid då en vårdnadshavare är ledig, utom när schematiden 

understiger 15 timmar per vecka. 

Barn vars vårdnadshavare arbetar eller studerar har vistelsetid i den omfattning 

närvaro på arbetsplats eller skola kräver. Restid och tid för sömn vid nattarbete 

eller arbetsrättslig ledighet samt studietid i hemmet under vardagar, dagtid, 

inräknas i den totala vistelsetiden. 

Barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling eller har sjuk eller 

funktionshindrad vårdnadshavare vistas i förskolan i den omfattning behovet 

motiverar.  

Med hänsyn till barnets behov av kontinuitet, social stimulans och pedagogisk 

verksamhet erbjuds alla barn som är inskrivna i förskola omsorgstid om minst 

15 timmar per vecka. 

Respektive Stadsdelsnämnd kan, om särskilda skäl föreligger, besluta om 

vistelsetider utöver ovanstående.  

Ändring av vistelsetid gäller från den tidpunkt som anges i schemat, dock 

tidigast från det att schemat lämnats in. 

 
Ny lydelse 

Barns vistelsetid i förskolan schemaläggs utifrån vårdnadshavares arbete eller studier. 

Vistelsetiden bestäms utifrån vårdnadshavarnas sammanvägda behov.  

Barn vars vårdnadshavare arbetar eller studerar har vistelsetid i den omfattning närvaro på 

arbetsplats eller skola kräver. Restid och tid för sömn vid nattarbete eller arbetsrättslig 

ledighet samt studietid i hemmet under vardagar, dagtid, inräknas i den totala vistelsetiden. 

Barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling eller har ett utökat omsorgsbehov, kan efter 

ansökan få beviljad utökad tid.  

Ändring av vistelsetid gäller från den tidpunkt som anges i schemat, dock tidigast från det att 

schemat lämnats in. 

Uppgiftsskyldighet 

Regler och villkor i förskolan, fritidshem och pedagogisk omsorg föreslås 

förtydligas med ett nytt stycke med nedanstående lydelse under rubriken 

Vistelsetid som avser vårdnadshavarens uppgiftsskyldighet.  



Borås Stad 
  Sida 

7(7) 

 

 

 

Ny rubrik: Uppgiftsskyldighet 

Vårdnadshavare ansvarar för att lämna korrekta uppgifter avseende anställning, studier, 

inkomst, arbetstid, studietid och ledighet. Barnets vistelsetid och avgift fastställs utifrån 

lämnade uppgifter, kontroller genomförs. 

Uppsägning av plats 

Utebliven betalning  

Regler och villkor i förskolan, fritidshem och pedagogisk omsorg föreslås 

förändras till nedanstående lydelse under rubriken Uppsägning av plats: 

Tidigare lydelse 

Vid utebliven betalning av avgiften kan Stadsdelsnämnden säga upp platsen: 

Detta gäller inte placeringar som gjorts p.g.a. barnets behov av särskilt stöd. 

Ny lydelse 

Vid utebliven betalning kan Förskolenämnden säga upp platsen.  

Tillämpning  

Regler och villkor i förskolan och fritidshem föreslås förtydligas med en ny 

rubrik som avser tillämpning och med texten i nedanstående lydelse:   

Tillämpning 

Förskolenämnden får utfärda tillämpningsanvisningar gällande regler och villkor för förskola, 

fritidshem och pedagogisk omsorg, samt omsorg på obekväm arbetstid. 



 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 

Förslag till revidering: Regler och villkor för förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2011-12-15 
 
Reviderad av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
 
Gäller från och med: 2020-XX-XX 

 
 

Omfattning 
Dessa regler och villkor gäller för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borås Stad. 
Reglerna grundar sig på bestämmelserna i Skollagen (2010:800) kapitel 8, 14 och 25. 
 
Öppen förskola och öppen fritidsverksamhet omfattas inte av detta regelverk.  

 

Definition 
Definition av begrepp: 

 
Vårdnadshavare 

Med vårdnadshavare avses den/de som har vårdnaden om barnet (6 kap. Föräldrabalken). 

 
Förskola 

Med förskola avses pedagogisk gruppverksamhet för barn under tid då vårdnadshavare eller 
familjehemsföräldrar arbetar eller studerar samt för barn som har ett eget behov av 
verksamheten. Barnen är inskrivna i verksamheten. 
 
Allmän förskola 

Allmän förskola erbjuds från och med höstterminen det år barnet fyller tre år och innebär rätt 
till avgiftsfri förskola under 525 timmar per år. Allmän förskola ingår i ordinarie verksamhet för 
barn som är inskrivna i förskola och begränsas till grundskolans läsårstider.   

 
Pedagogisk omsorg 

Med pedagogisk omsorg avses verksamhet som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem, 
under tid då vårdnadshavare arbetar eller studerar samt för barn som har ett eget behov av 
verksamheten. Barnen är inskrivna i verksamheten. 
 
Fritidshem 

Med fritidshem avses pedagogisk gruppverksamhet för elever i förskoleklass och grundskola till 
och med vårterminen det år eleven fyller 13 år, under tid då vårdnadshavare eller 
familjehemsföräldrar arbetar eller studerar samt för elev som har ett eget behov av 
verksamheten. Eleven är inskriven i verksamheten. 
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Villkor för plats 
 

Förskola och pedagogisk omsorg 

Plats i förskola eller pedagogisk omsorg erbjuds barn bosatta i Sverige från och med 6 mån ålder 
till förskoleklassen. 
 
Plats erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till vårdnadshavares förvärvsarbete eller 
studier, eller för barnets eget behov på grund av familjens situation i övrigt. 
 
Barn vars vårdnadshavare är arbetslösa eller föräldralediga för annat barn erbjuds förskola 15 
timmar i veckan. 
 
Plats erbjuds även barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling, eller har ett utökat 
omsorgsbehov.  
 
Fritidshem 

Plats i fritidshem erbjuds elever i kommunens förskoleklass, grundskola och grundsärskola. 
 
Plats erbjuds i den omfattning som behövs med hänsyn till vårdnadshavares förvärvsarbete eller 
studier, eller för elevens eget behov på grund av familjens situation i övrigt. 
 
Plats erbjuds till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år. Från och med höstterminen 
det år då eleven fyller 10 år kan öppen fritidsverksamhet erbjudas i stället för fritidshem. 
 
Plats erbjuds även elever som behöver särskilt stöd i sin utveckling, eller på grund av 
vårdnadshavares sjukdom eller funktionsnedsättning behöver verksamheten. 

 
Barn/elever i eller från annan kommun 

 
Förskola 
Om det finns särskilda skäl, får hemkommunen komma överens med en annan kommun om att 
denna i sin förskola ska ta emot barn vars utbildning hemkommunen ansvarar för. 
 
Ett barn har rätt att bli mottaget i förskola med offentlig huvudman i en annan kommun än 
hemkommunen, om barnet med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få 
gå i den kommunens förskola. 
 
Efter önskemål av barnets vårdnadshavare får en kommun även i annat fall i sin förskola ta 
emot ett barn från en annan kommun. 
 

Fritidshem 
En elev från annan kommun kan tas emot i fritidshem om elevens skolgång i den mottagande 
kommunens förskoleklass, grundskola eller grundsärskola grundar sig på särskilda skäl. 
Kommunen kan även i andra fall ta emot elev från en annan kommun i sitt fritidshem. 
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Ansökan och placering 
 
Förskola och pedagogisk omsorg 
Ansökan görs till Förskoleförvaltningen via Borås Stads e-tjänst på www.boras.se. 
 
Ansökan om plats för barn från en annan kommun lämnas till Förskoleförvaltningen. Ansökan 
görs via Borås Stads e-tjänst på www.boras.se.  
 
Ansökan om plats i förskola eller pedagogisk omsorg kan göras till tre placeringsalternativ inom 
hela kommunen. Vid placering prioriteras önskemål om närhet till barnets hem eller skola.  
Förvaltningen kan erbjuda annan placering än de som angivits i ansökan om det inte finns 
tillräckligt antal platser på önskade alternativ. Det kan även vara placering i annan stadsdel. 

 
Efter det att vårdnadshavare ansökt om plats och lämnat erforderliga upplysningar, skall plats 
erbjudas omedelbart eller senast inom 4 månader efter det att ansökan inlämnats. Besked om 
plats ges, om möjligt, senast en månad före placeringsdatum.  
 
Regeln om erbjudande av plats inom 4 månader tillämpas inte för omsorg på obekväm arbetstid. 
 

Beslut om placering fattas när placeringserbjudandet besvarats. Om vårdnadshavare tackar nej 
eller utan giltigt skäl inte svarar på platserbjudandet inom sju dagar avskrivs ansökan och 
vårdnadshavare får själva aktualisera nytt behov. 
 
Ändrade förhållanden som påverkar villkoren för förskoleplatsen, avgift och/eller omsorgstid, 
anmäls till Förskoleförvaltningen, anmälan görs via Borås Stads e-tjänst på www.boras.se.  
 
Fritidshem 
Plats till fritidshem ska erbjudas så snart det framkommit att eleven har behov av en sådan plats. 
 
Beslut om placering fattas när placeringserbjudandet besvarats. Om vårdnadshavare tackar nej 
eller utan giltigt skäl inte svarar på platserbjudandet inom sju dagar avskrivs ansökan och 
vårdnadshavare får själva aktualisera nytt behov. 
 
Ändrade förhållanden som påverkar villkoren för fritidshemsplats ska anmäls till 
Förskoleförvaltningen, anmälan görs via Borås Stads e-tjänst på www.boras.se. 
 

Turordning 
 

Huvudregel 

Om plats i förskola eller pedagogisk omsorg inte kan anvisas omedelbart, turordnas 
ansökningarna efter barnens födelsedatum. Syskon turordnas efter äldsta syskonets 
födelsedatum, under förutsättning av att syskonet är inskrivet alternativt söker plats inom 
verksamheten.  
 
När verksamheten bedrivs i tydligt uttalade åldersgrupper kan hänsyn tas till ålder vid fördelning 
av platser.  
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Fördelning av platser till speciellt utformad förskoleverksamhet (exempelvis dygnet runt-
verksamhet eller hörselförskola sker enligt av förvaltningens speciellt framtagna rutiner). 
 
Förskola som bedrivs till väsentlig del på finska, erbjuds om vårdnadshavare önskar detta.  
 
Plats på fritidshem ska erbjudas så snart det framkommer att eleven har ett behov av sådan 
plats.  
 
Omsorg på obekväm arbetstid kan erbjudas efter prövning. För barn i förskoleålder respektive 
elever i fritidshemsålder tillämpas separata köer till dygnet runt verksamheten. 
 
Turordningen gäller endast till placering på lediga platser. Barn som redan är placerade kan 
aldrig mista sin plats på grund av turordningsreglerna. 

 
Förtur 

Förtur till plats i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg kan ges enligt följande: 

 Barn/elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin 

utveckling, eller barn/elever som har ett utökat omsorgsbehov.  

 

Ansökan turordnas efter barnets födelsedatum. Syskon turordnas efter äldsta placerat syskons 
födelsedatum. När verksamheten bedrivs i tydligt uttalade åldersgrupper kan hänsyn tas till ålder 
vid fördelning av platser. Fördelning av platser till speciellt utformad förskoleverksamhet 
(exempelvis dygnet runt-verksamhet eller hörselförskola) sker enligt av förvaltningens speciellt 
framtagna rutiner. 

 
Förtur till plats i förskola kan även ges enligt följande. 

 Syskon har förtur till ledig plats på förskola där äldre syskon finns placerat. 

 Barn som lämnar sin plats vid föräldraledighet har förtur till den förskola där de tidigare varit 
placerade. 

 Barn som placeras i annat boendeområde eller flyttar inom kommunen har efter sex månader 
förtur till omplacering till önskad förskola. 

 Barn i den sverigefinska minoriteten har förtur till förskola med verksamhet helt eller delvis på 
finska om vårdnadshavare har ansökt om sådan verksamhet. 

 Barn på enheter som avvecklas har förtur till önskad placering på annan enhet. 

 
Ansökan turordnas efter barnets födelsedatum. Syskon turordnas efter äldsta förskoleplacerat 
syskons födelsedatum. När verksamheten bedrivs i tydligt uttalade åldersgrupper kan hänsyn tas 
till ålder vid fördelning av platser. Fördelning av platser till speciellt utformad 
förskoleverksamhet (exempelvis dygnet runt-verksamhet eller hörselförskola) sker enligt av 
förvaltningens speciellt framtagna rutiner. 
 
Om det finns särskilda skäl kan Förskolenämnden även i övrigt besluta om att ge förtur till 
placering. 
 
Förtur gäller endast till placering på lediga platser. Barn som redan är placerade kan aldrig mista 
sin plats på grund av förtursreglerna. 
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Byte av förskola för inskrivna barn 
Barn som önskar byta mellan två kommunala enheter prioriteras endast vid placering i augusti 
eller januari. 
 
Har barnet längre än 5 km fågelvägen till förskolan från hemmet och den önskade förskolan 
ligger närmare prioriteras byte även vid andra placeringsperioder.  
 
Går syskon på olika enheter prioriteras byte till syskons enhet även vid andra placeringsperioder. 
 
Om det finns särskilda skäl kan Förskolenämnden besluta om omplacering. 
 

Vistelsetid 
Barns vistelsetid i förskolan schemaläggs utifrån vårdnadshavares arbete eller studier.  
Vistelsetiden bestäms utifrån vårdnadshavarnas sammanvägda behov.  
 
Barn vars vårdnadshavare arbetar eller studerar har vistelsetid i den omfattning närvaro på 
arbetsplats eller skola kräver. Restid och tid för sömn vid nattarbete eller arbetsrättslig ledighet 
samt studietid i hemmet under vardagar, dagtid, inräknas i den totala vistelsetiden. 
 
Barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling eller har ett utökat omsorgsbehov, kan efter 
ansökan få beviljad utökad tid.  
 
Ändring av vistelsetid gäller från den tidpunkt som anges i schemat, dock tidigast från det att 
schemat lämnats in. 
 
Uppgiftsskyldighet 

Vårdnadshavare ansvarar för att lämna korrekta uppgifter avseende anställning, studier, inkomst, 
arbetstid, studietid och ledighet. Barnets vistelsetid och avgift fastställs utifrån lämnade 
uppgifter, kontroller genomförs. 
 
15- timmarsplacering  

Det finns möjlighet att välja mellan tre alternativ vid 15- timmarsplacering i förskola. 

 3 timmar på för- eller eftermiddagen 5 dagar i veckan Lunch ingår inte. 

 5 timmar 3 dagar i veckan. Lunch ingår. 

 6 timmar 2 dagar ena veckan och 6 timmar 3 dagar andra veckan. Detta alternativ innebär 

ett 14 dagars schema. Lunch ingår. 

 
Vårdnadshavares önskemål om schematider ska, om möjligt tillgodoses. Rektor ansvarar för att 
verksamheten fungerar på ett tillfredsställande sätt och beslutar, efter samråd med 
vårdnadshavare och personal, vilket schema som kan erbjudas. 

 

Uppsägning av plats 
Uppsägning av plats skall ske senast en månad (30 dagar) innan barnets placering skall upphöra. 
Avgift tas ut under uppsägningstiden. 
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Vid utebliven betalning kan Förskolenämnden säga upp platsen. 

 

Tillämpning  
Förskolenämnden får utfärda tillämpningsanvisningar gällande regler och villkor för förskola, 
fritidshem och pedagogisk omsorg, samt omsorg på obekväm arbetstid.  



 

 

 PM 2019-10-29 

Kommentar till reviderat förslag på Regler och villkor för förskola, 

fritidshem och pedagogisk omsorg. 

Bedömning 

Föreslagna förändringar i Regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 

har kommunicerats för översyn utifrån juridiska aspekter.  

De förändringar som föreslås avseende fördelning av platser och byte av förskola för 

inskrivna barn kan förvisso betraktas som oprövade juridiskt, men de bedöms inte komma i 

konflikt med skollagens bestämmelser på området.  

Något juridiskt hinder för att anta Regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk 

omsorg finns således inte. 

 

Åke Marmander 

Stadsjurist 
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1  Inledning 

Ett övergripande mål i Förskoleförvaltningen 2019 är att arbeta med arbetsmiljön i våra verksamheter. 
Både genom att minska sjukfrånvaron men även att fortsätta med olika valideringsinsatser för att 
kompetenshöja personal i verksamheten. De kompetenshöjande insatserna innefattar validering till 
såväl barnskötare som till förskollärare. 

Arbetet med sjukfrånvaron är prioriterat och pågår löpande i form av tydliga uppföljningar av 
sjukfrånvarotalen på enhets- och individnivå både vid kvalitetsdialoger men även vid individuella 
avstämningar mellan HR-specialist och rektor, samt i olika forum, så som förvaltningsledning, träff med 
rektorerna och även under samtliga APT. 

Förskoleförvaltningens utvecklingsplan är framtagen för att utveckla kvaliteten på undervisningen i 
förskolan och därmed skapa en mer likvärdig förskola för alla barn i Borås stad. Det systematiska 
kvalitetsarbetet, såväl som pedagogiskt ledarskap, undervisning och kollegial lärande är fokusområden i 
utvecklingsplanen under 2019 och följs upp både individuellt med rektorer och i grupp. 

Rektor tillsammans med sina medarbetare har tagit fram en ny verksamhetsplan för läsåret 2019-2020. 
Verksamhetsplanen har fastställts av verksamhetschef. Planen fokuserar på det statliga uppdraget 
utifrån läroplan och skollag. Första halvåret har vi i förvaltningens systematiska kvalitetsarbete hittills 
följt upp områdena digital kompetens, naturvetenskap och teknik samt värdegrundsarbete. Under 
hösten lyfts på olika sätt arbetet med språkutveckling, matematik, estetiska uttrycksformer och 
systematiskt kvalitetsarbete. Uppföljningen tar en utgångspunkt i de gruppvisa kvalitetsdialogerna med 
rektorerna och i kvalitetsbesök som görs i förskolorna. Särskilda kvalitetsrapporter inom områdena tas 
fram. Parallellt med detta följs även mycket annat upp, så som timvikarier och ekonomiskt resultat. 

Förvaltningen arbetar också med att utveckla ledarskapet genom kompetensutveckling för rektorer. 
Detta är en fortsättning på det interna ledarutvecklingsprogram för rektorer som genomfördes läsåret 
2018-2019. 

Förskolenämnden redovisar ett resultat på -415 tkr i förhållande till periodens budget. Prognosen för 
helåret är ett underskott med -2 000 tkr. 

2  Omvärldsanalys 

Den 1 juli 2019 trädde en ny läroplan i kraft för förskolan. I denna lyfts begreppen utbildning och 
undervisning in i texten. Områden som särskilt lyfts är förskollärares ansvar i undervisningen, digital 
kompetens, hållbar utveckling, de nationella minoriteternas språk och kultur, rätt till teckenspråk, rätt 
till kroppslig och personlig integritet och jämställdhet. Implementering av den nya läroplanen kommer 
att ske på varje förskola genom olika insatser. Olika stödinsatser från förvaltningen är planerade och 
finns att tillgå för varje enskild förskola. 

Förvaltningen behöver än mer ta del av andra kommuners arbete när det gäller att förbättra 
arbetsmiljön och sänka sjukskrivningstalen. Många bra aktiviteter pågår redan men det finns självklart 
mer att hämta genom att inhämta kunskap och erfarenheter av andra. 

Förvaltningen följer arbetet med tillitsbaserad styrning och ledning. Det systematiska kvalitetsarbetet är 
ett exempel på detta då dialogmodellen är införd och arbetssättet  med muntlig uppföljning fortsätter 
att utvecklas i kvalitetsdialogerna i mindre rektorsgrupper med lärande inom olika läroplansområden i 
fokus. Kvalitetsdialoger med rektorer sker även enskilt när det gäller HR och ekonomi. 

Förvaltningen har för läsåret 19/20 beviljats statsbidrag för minskade barngrupper med drygt 54 mnkr. 
Vi kommer även att få ta del av ett statsbidrag för bättre språkutveckling som syftar till att utveckla det 
svenska språket hos barn som i mindre utsträckning talar svenska i hemmet. Utifrån fastställda kriterier 
har vi kunnat ansöka för ca 950 tkr. 
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Under året har Silverpoppelns förskola på Göta och Marklandsparkens förskola på Hässleholmen 
öppnat. Virvelvindens förskola har flyttat till tidigare Tullengymnasiets lokaler. Under året har 
lokalmässigt sex enheter avvecklats. Av dessa hade fyra mindre ändamålsenliga lokaler, en var belägen i 
modul och en avvecklades på grund av bristande behov av platser i området. Inför varje ny planlagd 
förskola görs en noggrann behovsanalys, eftersom det finns en oro över de högre lokalkostnader de 
medför. 

3 Indikatorer och uppdrag 

3.1 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

Målbild 

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

Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall Målvärde 2019 Målvärde 2025 

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

 97 98 

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

95,7 100 100 

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

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

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

Resultatet av 2019 års klimatenkät visar att 95,7 procent av vårdnadshavarna upplever att de känner sig 
trygga när de lämnar sitt barn på förskolan. Målvärdet på 100 procent är inte uppnått. Sett över en 
femårsperiod är resultatet konstant samtidigt som andelen vårdnadshavare som svarat på enkäten ökat 
för varje år. Ett gott bemötande och ett professionellt förhållningssätt till barn och vårdnadshavare 
lägger grunden för en känsla av trygghet. Samverkan i olika former med vårdnadshavarna är också en 
viktig faktor för att vårdnadshavarna ska känna sig trygga när de lämnar sitt barn på förskolan. 

Drygt 3% av de svarande, vilket är i likhet med 2018 men något mindre andel än 2017, har uppgett att 
de inte känner sig trygga när de lämnar sina barn, vilket pekar på att detta är ett fortsatt 
förbättringsområde på en del enheter. På enheter med sådant resultat är det extra viktigt att titta noga 
på de kommentarer som eventuellt finns kopplade till frågan samt vidta åtgärder för att alla 
vårdnadshavare ska kunna känna sig trygga. I årets undersökning valde 5 056 vårdnadshavare att 
besvara enkäten, vilket motsvarar cirka 85 procent. Det är en ökning med nästan 10 procentenheter 
från 2018 då 4 700 vårdnadshavare besvarade enkäten. 
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3.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status Kommentar 

Möjligheten att erbjuda 30 timmar i veckan 
för barn till föräldrar som är föräldralediga 
eller arbetslösa ska utredas. 

 
Genomfört 

Uppdraget är genomförts och 
Förskolenämnden har den 13 juni 2019 
godkänt utredningen. Utredningen biläggs i 
Förskolenämndens rapport Tertial 2 2019.  

Förskolenämnden ska redovisa hur 
Skolverkets riktlinjer, för barngruppers 
storlek, ska nås. 

 Delvis 
genomfört 

Förvaltningen arbetar med att utreda 
uppdraget. 

3.2 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 

Målbild 

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

Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall Målvärde 2019 Målvärde 2025 

Andel närproducerade livsmedel, %.  20 30 

Andel närproducerade livsmedel, %. 

I nuläget finns inga uppgifter att tillgå avseende andel närproducerade livsmedel. 
 
 

3.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

Målbild 

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

Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall Målvärde 2019 Målvärde 2025 

Andel ekologiska livsmedel, %. 50,7 50 65 

Utfall avser perioden januari-juni 2019. 

Andel ekologiska livsmedel, %. 

Det nya grossistavtalet för livsmedel, som trädde i kraft 1 maj 2019, är 8 % dyrare än det tidigare 
avtalet. Det finns en oro för att denna kostnadsökning, som sannolikt är kopplad till den nya 
distributionscentralen, inte kompenseras för och därmed kommer att påverka skolornas matsedlar 
negativt. 
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3.4 Ekonomi och egen organisation 

Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall Målvärde 2019 Målvärde 2025 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

9,6 7,5 7 

Arbetad tid för timavlönade omräknat 
till årsarbeten. 

90,4 75 50 

Andel anställda som nyttjar Borås 
Stads friskvårdsbidrag, % 

 40 50 

 

Verksamhetens indikatorer Utfall Målvärde 2019 Målvärde 2025 

Antalet inkomna anmälningar till 
Skolinspektionen där myndigheten 
utdelat ett föreläggande. 

0 0 0 

Antalet inkomna anmälningar till Skolinspektionen där myndigheten utdelat ett 

föreläggande. 

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

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Ett tydligt arbete med rehabilitering och hälsofrågor kommer att fortsätta prioriteras under resterande 
del av 2019, så som det också har arbetats mycket med under tidigare. Vid de kvalitetsdialoger som 
genomförs varje månad förs dialog kring fortsatt arbete med sjukfrånvaron på enhets- och individnivå. 
Under första delen av 2019 har förvaltningen använt enheten Organisationshälsa för att göra 
screeningar på ett flertal förskolor, vilka nu har ett fortsatt arbete att göra tillsammans med medarbetare 
från Organisationshälsa för att förbättra arbetsmiljön och minska sjukfrånvaron. Företagshälsovården 
FeelGood är också en samarbetspartner vilken används i den utsträckning som bedöms lämplig. 
 
Under perioden 181001-190930 anmäldes 79 tillbud som härrör till tidsbrist eller stress på grund av 
arbetsbelastning, vilket ställer stora krav på oss som arbetsgivare att ta arbetsmiljöarbetet på allvar. Det 
är en minskning från föregående period med 6 st. 
 
Sjukfrånvaron i % av ordinarie arbetstid låg för Förskoleförvaltningen under perioden 181001-190930 
på ca 9,6 %. Det går att konstatera att sjukfrånvaron legat kvar på samma nivå, 9,6%, under de senaste 
fem mätperioderna. Siffran är högre än totalen i Borås Stad som under motsvarande period låg på 
7,3%.  

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Den arbetade tiden för timavlönade under perioden 181001-190930 motsvarade 90,4 årsarbetare, en 
siffra som minskat med 1 årsarbetare jämfört med föregående mätperiod. En viss andel timavlönade 
behövs för att ersätta ordinarie personal vid korttidsfrånvaro, och arbetet med att minska sjukfrånvaron 
är viktig för att bli mindre beroende av timavlönad personal. 
 
Kompetensförsörjningen är fortfarande en stor utmaning för förvaltningen och under året kommer 
samarbetet med bemanningsenheten att utökas för att hjälpas åt att hitta strategier för att rekrytera 
kompetenta vikarier. 
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Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, % 

Utfall 2018 var, för tillsvidareanställda, 36,8%. Av de visstidsanställda var motsvarande siffra ca 18%. 
För 2019 följs indikatorn upp i samband med årsredovisningen. 
 
För att få en helhetsbild över hur friskvårdsförmånerna nyttjas och vilken påverkan de har på såväl 
individ som organisation är det också viktigt att beakta övriga friskvårdsförmåner som erbjuds och inte 
bara friskvårdsbidraget. Personalförmåner som exempelvis fria bad i kommunens badhus, fritt inträde 
till friluftsanläggningar och hyrcykel är också faktorer som bör tas med i analyser av konsekvenser av 
indikatorn. 
 

3.5 Rapportering av förvaltningens arbete med sjukfrånvaro 

och kompetensförsörjning 

Här redovisas förvaltningens arbete med sjukfrånvaro och kompetensförsörjning enligt tilläggsförslag i 
budget 2019:2. 

Oktober: 

Sjukfrånvaron 

Ytterligare fyra enheter har påbörjat, eller ska påbörja, samarbete med Organisationshälsa där 
arbetsmiljöscreeningar görs. De fyra enheter som hade insatser under våren fortsätter arbeta med de 
handlingsplaner som tagits fram. Förskoleförvaltningen kommer dessutom vara pilotförvaltning i det 
som Organisationshälsa kallar "Hälsosamtal" där fyra rektorer kommer genomföra samtal med de 
medarbetare som har tre frånvarotillfällen under en tolvmånadersperiod. Detta är en skillnad mot 
tidigare arbetssätt i rehabiliteringsprocessen där samtal sker med medarbetare som varit frånvarande vid 
sex tillfällen eller fler under en tolvmånadersperiod. Detta är ett sätt att vara proaktiva i arbetet med 
korttidsfrånvaron och tidigt fånga upp signaler på ohälsa hos medarbetare. 

Medarbetarna på HR har tät kontakt med Organisationshälsa för att föra dialog kring insatser, resultat 
och trender, och chefen för HR-funktionen träffar regelbundet förvaltningens kontaktperson för 
avstämningar och dialog kring hur arbetet kan utvecklas. 

Kompetensförsörjning 

Förvaltningen har fortsatt stora utmaningar med kompetensförsörjningen i verksamheten. 
Valideringsinsatserna fortsätter och ett kontinuerligt arbete med att utveckla och förenkla processen 
pågår löpande. 

Under hösten kommer förvaltningen att arbeta fram en uppdaterad och kompletterad 
kompetensförsörjningsplan. Prognoser både från SKL och arbetsförmedlingen visar på att bristen på 
utbildade förskollärare och barnskötare kommer att vara fortsatt stor även under en kommande 
tioårsperiod, vilket gör att förvaltningen behöver hitta alternativ där andra typer av kompetenser utför 
arbete i verksamheten. 



Förskolenämnden, Månadsrapport oktober 2019 8(12) 

4  Nämndens verksamhet  

4.1 Ekonomiskt sammandrag 

Tkr 
Utfall 

perioden 
Budget 

perioden 
Period- 

avvikelse 
Årsbudget Prognos 

Års-        
avvikelse 

Sålda platser 7 756 7 083 673 8 500 9 220 720 

Statsbidrag 63 631 63 087 544 76 460 76 960 500 

Förskoleavgifter 51 421 48 553 2 868 57 700 60 653 2 953 

Övrigt 8 715 4 726 3 989 5 704 10 158 4 454 

Summa intäkter 131 523 123 449 8 074 148 364 156 991 8 627 

       

Personal -530 480 -529 876 -604 -634 995 -635 117 -122 

Kost -54 382 -49 738 -4 644 -59 685 -65 185 -5 500 

Lokalvård -20 800 -22 491 1 691 -26 989 -25 189 1 800 

Lokaler -74 558 -74 883 325 -89 811 -89 511 300 

Köpta platser -47 775 -50 447 2 672 -61 250 -58 778 2 472 

Material -7 020 -3 674 -3 346 -4 378 -8 248 -3 870 

Övrigt -25 291 -20 708 -4 583 -25 181 -30 888 -5 707 

Summa kostnader -760 306 -751 817 -8 489 -902 289 -912 916 -10 627 

       

Buffert       

Nettokostnad -628 783 -628 368 -415 -753 925 -755 925 -2 000 

Nämndbidrag 628 368 628 368  753 925 753 925  

Resultat efter 
nämndbidrag 

-415 0  0 -2 000  

Avgifter och övriga intäkter avser bland annat förskoleavgifter, sålda platser och erhållna medel från Omställningsfonden. Övriga kostnader avser 
bland annat kost, lokalvård, köpta platser, IT. 

4.2 Ekonomiska förutsättningar 

Förskolenämnden redovisar ett resultat på -415 tkr i förhållande till periodens budget. Prognosen för 
helåret är ett underskott med -2 000 tkr. 

Förskolenämndens ram inför 2019 räknades upp med 0,5 % avseende volym, baserat på 
befolkningsprognos framtagen i april 2018. Antalet inskrivna barn i våra egna förskolor under perioden 
januari-oktober har varit 55 barn färre än under motsvarande period förra året. Trots detta har 
volymtimmarna ökat med 1,3 % för motsvarande perioder mellan åren. 

Antalet barn i fristående förskolor är åtta barn fler under januari-oktober 2019 än under motsvarande 
period förra året. Fristående pedagogisk omsorg har minskat med nio platser jämfört med motsvarande 
period förra året. Kostnaderna för köpta platser är ca 1 400 tkr lägre under januari-oktober 2019 än för 
motsvarande period förra året. 

Sammantaget, när även köpta och sålda platser till annan kommun räknas med, har Förskolenämnden 
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betalningsansvar för 70 färre barn under januari-oktober 2019 än under motsvarande period 2018. 

Valideringsinsatserna är oerhört viktiga som ett led i att säkra kompetensförsörjningen. Under 2018 
kostade valideringsinsatserna förvaltningen drygt 6 000 tkr. Förvaltningen erhöll då 2 000 tkr från 
Stadsledningskansliet för utbildningsinsatserna. Valideringsinsatserna har utökats till 2019 och 
kostnaderna kommer därför också öka. Under 2019 har förvaltningen erhållit 1 240 tkr från 
Stadsledningskansliet. Nämndens buffert har helt nyttjas för valideringsinsatser. Förvaltningen har sökt 
och erhållit medel från Omställningsfonden för de valideringsinsatser som pågår, men fick innan 
sommaren besked om att det inte finns ytterligare medel att söka under året. 

Utifrån det ekonomiska läget har Förskolenämnden beslutat om en åtgärdsplan för en ekonomi i balans 
enligt Borås Stads styrprinciper. Arbete pågår inom förvaltningen för att verkställa nämndens beslut. 

Inför varje ny planlagd förskola görs en noggrann behovsanalys, då dessa innebär en avsevärt högre 
lokalkostnad. 
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4.3 Verksamhet 2019 

Tkr 
Utfall 

perioden 
Budget 

perioden 
Period- 

avvikelse 
Årsbudget Prognos 

Års-     
avvikelse 

Central 
administration 

      

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad -9 321 -9 066 -255 -10 819 -11 059 -240 

Nettokostnad -9 321 -9 066 -255 -10 819 -11 059 -240 

Politisk verksamhet       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad -1 620 -2 101 481 -2 537 -2 087 450 

Nettokostnad -1 620 -2 101 481 -2 537 -2 087 450 

Förskoleverksamhet       

Intäkt 131 075 123 056 8 019 147 895 156 372 8 477 

Kostnad -740 902 -732 571 -8 331 -879 229 -889 616 -10 387 

Nettokostnad -609 827 -609 515 -312 -731 334 -733 244 -1 910 

Öppen förskola       

Intäkt 70 50 20 60 70 10 

Kostnad -3 521 -3 537 16 -4 251 -4 261 -10 

Nettokostnad -3 451 -3 487 36 -4 191 -4 191 0 

Familjecentraler       

Intäkt 378 343 35 410 510 100 

Kostnad -4 942 -4 542 -400 -5 454 -5 854 -400 

Nettokostnad -4 564 -4 199 -365 -5 044 -5 344 -300 

Buffert       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad 0 0 0 0 0 0 

Nettokostnad 0 0 0 0 0 0 

Totalt       

Intäkt 131 523 123 449 8 074 148 365 156 952 8 587 

Kostnad -760 306 -751 817 -8 489 -902 290 -912 877 -10 587 

Nettokostnad -628 783 -628 368 -415 -753 925 -755 925 -2 000 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 

Förskolenämnden visar ett resultat efter oktober månad på -415 tkr i förhållande till periodens budget. 
Prognosen för helåret är ett underskott med -2 000 tkr. 

Central administration: Budgetavvikelsen är för perioden -255 tkr. Till största del beror avvikelsen på 
ett inköp av möbler till konferensrum för 153 tkr. Budgeten för central administration har minskats 
något i jämförelse med budget 2018. Tjänster har vakanthållits under 2019. Helårsprognos -240 tkr. 

Politisk verksamhet: Budgetavvikelsen är för perioden +481 tkr. Utfallet kan variera mellan 
månaderna. Helårsprognos +450 tkr 
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Förskoleverksamhet: Budgetavvikelse för perioden på -312 tkr. Helårsprognos -1 910 tkr, efter att 
buffert med 7 500 tkr använts för valideringsinsatser under året. 

Förvaltningen har erhållit statsbidrag för minskade barngrupper för läsåret 19/20 med ca 54 mnkr, 
vilket är ca 21 mnkr mer än för läsåret 18/19. Det har varit svårt att bemanna upp förskolorna så snart 
som önskat på grund av rekryteringsläget. Dock har arbetet med att dela barngrupperna utförts enligt 
plan. 

Öppen förskola: Budgetavvikelsen är för perioden +36 tkr. Helårsprognos 0 tkr. 

Familjecentral: Budgetavvikelsen är för perioden -365 tkr. Helårsprognos -300 tkr. 

Buffert: Nämndens buffert för året är 7 500 tkr och har nyttjats för valideringsinsatser. 

5  Verksamhetsmått 

5.1 Förskola 

5.1.1 Förskola 

Verksamhetsmått Utfall Sep 2019 Utfall Okt 2019 Budget 2019 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, % 

9,3  7,5 

Arbetad tid för timavlönade omräknat 
till årsarbeten 

78  75 

Antal inskrivna barn från kommunen 5 940 6 010 6 180 

varav barn i fristående verksamhet 456 460 480 

Antal barn per årsarbetare i egen regi 5,1 5,1 5,6 

Andel förskollärare, % 46 45 50 

Andel barnskötare, % 30 30 30 

Gruppstorlek 12,5 12,5 17 
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6 Nya placeringar och väntetid 

Totalt antal nya placeringar per månad och väntetid 

  Jan Feb 
Mar
s 

April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec 

Antal nya 
placeringar 

234 79 108 102 72 3  479 170 84   

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

70 52 81 74 49 9  400 117 63   

Plats samma 
dag som 
önskats 

162 36 61 58 41 9  378 109 20   

Väntan 1-10 
arbetsdagar 

5 13 15 12 8 0  9 7 10   

Väntan 11 
arbetsdagar 
eller mer 

3 3 5 4 0 0  13 1 1   

Placerade barn under ett års ålder 

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

12 mån 21 18 19 16 19 8  30 30 20   

11 mån 13 10 7 12 8 6  12 10 15   

10 mån 7 4 2 2 7 9  5 7 7   

9 mån 3 0 2 3 8 1  4 6 3   

8 mån 1 2 0 4 1 0  5 0 1   

7 mån 0 0 3 1 0 0  0 0 0   

6 mån 0 2 0 0 0 0  0 0 0   

Totalt 45 36 33 38 43 24  56 53 46   
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1  Inledning 

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

2 Uppdrag från Kommunfullmäktige och 

Förskolenämnden 

2.1 Kommunfullmäktige 

Datum Uppdrag Status 

19-20 december 
2018 

Uppdrag i budget 2019. Möjligheten att 
erbjuda 30 timmar i veckan för barn till 
föräldrar som är föräldralediga eller 
arbetslösa ska utredas. 

Uppdraget är genomförts och 
Förskolenämnden har den 13 juni 2019 
godkänt utredningen. Utredningen biläggs 
i Förskolenämndens rapport Tertial 2 
2019 och har därmed skickats till 
Kommunstyrelsen. 

19-20 december 
2018 

Uppdrag i budget 2019. Förskolenämnden 
ska redovisa hur Skolverkets riktlinjer, för 
barngruppers storlek, ska nås. 

Förvaltningen arbetar med att utreda 
uppdraget. 

2.2 Förskolenämnden 

Datum Uppdrag Status 

2019-09-19 Tillskriva Lokalförsörjningsnämnden 
gällande Lokalresursplan för 2020-2022. 
(Initiativärende) 

Förskolenämnden beslutade den 24 
oktober att ordförande får i uppdrag att 
tillskriva LFN. 

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

Utredning pågår. 

Slutförda uppdrag 

2019-01-24 Initiativärende Följ läroplanen Slutfört 2019-02-28 

2019-02-28 Initiativärende Grön Flagg Slutfört 2019-03-28 

2019-02-28 Initiativärende Resursfördelningsmodell Slutfört 2019-02-28 

2019-05-28 Göra en ansökan till Tekniska nämnden 
om tillstånd för husbilen ”Tittut” att köra in 
i Stadsparken och där bedriva öppen 
förskola vid lämpliga tidpunkter. 
(Initiativärende) 

Slutfört 2019-08-29 

2019-02-28 Initiativärende Vistelsetid förskola och 
pedagogisk omsorg 

Slutfört 2019-09-19 
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Datum Uppdrag Status 

2019-06-13 Förskoleförvaltningen får i uppdrag att vid 
varje nämndmöte bifoga en lista med de 
uppdrag de fått från Kommunfullmäktige 
samt Förskolenämnden och tidsplan för 
när de beräknas vara klara. 
(Initiativärende) 

Slutfört 2019-09-19 

2019-08-29 Initiativärende Delad förskoleplats, 
förvaltningschef får i uppdrag att besvara 
frågeställningarna i initiativärendet. 

Slutfört 2019-09-19 

2019-09-19 Förvaltningschef får i uppdrag att hantera 
fråga avseende rutin på verksamhetsnivå 
(vistelsetid förskola och pedagogisk 
omsorg).2019-09-19 

Slutfört 2019-10-24 
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Datum 

2019-11-28 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2019-00011 1.1.3.0 
 

  

 

Anmälningsärenden 2019 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden lägger inkomna anmälningsärenden under perioden  

2019-10-17 – 2019-11-20 till handlingarna.        

Ärendet i sin helhet 

Redovisas för inkomna anmälningsärenden under perioden  

2019-10-17 – 2019-11-20 enligt lista anmälningsärenden 2019-11-28.                

Beslutsunderlag 

1. Lista anmälningsärenden 2019-11-28.                               

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Lindén 

Förvaltningschef 

 



 

 

 
 

MEDDELANDEN/ANMÄLAN 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-11-28 

 
Sammanträde: 2019-11-28 
 

Diarium: Förskolenämnden  

 

 
Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 
2019-11-18 3272 

 
UPPR  Brev till Lokalförsörjningsnämnden 2019-00176 

2019-11-15 3258 
 

UPPR Koncerninköp Underrättelse om tilldelningsbeslut 2019-00200 

2019-10-28 3186 
 

IN Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges 
sammanträdesdagar 2020 

2019-00202 

2019-10-28 3185 
 

IN Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut 2019-10-
17  § 243 Backadalen förskola, 
Bergsäter, ny förskola 

2019-00162 

2019-10-28 3184 
 

IN Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut 2019-10-
17  § 244 Kvarngårdens förskola, 
verksamhetsanpassning 

2017-00156 

2019-10-18 3103 
 

IN Skolinspektionen Uppföljning av Skolinspektionens beslut 2019-00146 
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Datum 
2019-11-28 

Instans 
Förskolenämnden 
Dnr FN 2019-00012 1.1.3.0 
 

  

 

Delegationsbeslut 2019-11-28 

Förskolenämndens beslut 
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna        

Delegationsbeslut 
1. Utredning av kränkande behandling löpnummer 47 

Dnr 2019-00007 
 

2. Anmälan av kränkande behandling löpnummer 47 
Dnr 2019-00007 
 

3. Anmälan kränkande behandling löpnummer 46 
Dnr 2019-00007 
 

4. Utredning kränkande behandling löpnummer 45 
Dnr 2019-00007 
 

5. Anmälan av kränkande behandling löpnummer 45 
Dnr 2019-00007 
 

6. Tilldelningsbeslut - Möbler till Vildmarkens förskola 
Dnr 2019-00087 
 

7. Utredning kränkande behandling löpnummer 44. 
Dnr 2019-00007 
 

8. Anmälan av kränkande behandling till huvudmannen löpnummer 44 
Dnr 2019-00007 
 

9. Utredning kränkande behandling löpnummer 42 
Dnr 2019-00007 
 

10. Anmälan av kränkande behandling till huvudmannen löpnummer 43 
Dnr 2019-00007 
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11. Anmälan av kränkande behandling till huvudmannen löpnummer 42 
Dnr 2019-00007 
 

12. Beslut om befrielse från avgift löpnummer 2 
Dnr 2019-00206 
 

13. Beslut om befrielse från avgift löpnummer 1 
Dnr 2019-00206 
 

14. Anmälan av kränkande behandling till huvudmannen löpnummer 41 
Dnr 2019-0007 
 

15. Anmälan av kränkande behandling till huvudmannen löpnummer 40 
Dnr 2019-0007 
 

16. Anmälan av kränkande behandling till huvudmannen löpnummer 39 
Dnr 2019-0007 
 

17. Anmälan av kränkande behandling till huvudmannen löpnummer 38 
Dnr 2019-0007 
 

18. Anmälan av kränkande behandling till huvudmannen löpnummer 37 
Dnr 2019-0007 
 

19. Anmälan av kränkande behandling till huvudmannen löpnummer 36 
Dnr 2019-00007 
 

20. Anmälan av kränkande behandling till huvudmannen löpnummer 35 
Dnr 2019-00007 
 

21. Anmälan av kränkande behandling till huvudmannen löpnummer 34 
Dnr 2019-00007               

Andreas Ekström 
Ordförande 

Ina Furtenbach Lindén 
Förvaltningschef 
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